ZAPISNIK
4. seje Upravnega odbora Šolskega sklada
Sestanek je potekal v sredo, dne 7. 11. 2012 s pričetkom ob 18.00 uri v pisarni ravnatelja
Elektro in računalniške šole.
PRISOTNI:
-

člani upravnega odbora: Ledinšek Biserka, Lukenda Jozo, Krautberger Nada, Štefanič
Franc, Vrčkovnik Peter
ostali prisotni: Konečnik Simon (ravnatelj)

ODSOTNI:
-

Kališnik Tone in Tajnik Marta – odsotnost opravičila ter Felicijan Izidor

Dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Pregled in potrditev zapisnika 3. seje Upravnega odbora Šolskega sklada
Načrtovane aktivnosti Šolskega sklada za šolsko leto 2012/13
Organizacija dobrodelnega koncerta v decembru 2012
Razno
Ad. 1

Pri pregledu zapisnika 3. seje Upravnega odbora Šolskega sklada je ravnatelj podal kratko
poročilo dobrodelnega koncerta. Ocenil je, da je bila raznolikost zvrsti glasbe dobro sprejeta.
Prav tako sta bila ustrezna dolžina koncerta in sam program. Dobra je bila tudi tehnična
podpora. Šibka plat koncerta pa se je izkazala predvsem pri udeležbi, ki ni bila dobra, čeprav
je bilo prodanih zadostno število kart, da bi bila dvorana polna. Prav tako ni bila ustrezna
neenotna oz. dvojna cena. Na sestanku ožjega organizacijskega odbora pa je bila kasneje
dana pobuda, da bi koncert združili z interesnimi dejavnostmi za dijake, ki niso povsem
izkoriščene.
Na zapisnik 3. seje Upravnega odbora Šolskega sklada ni bilo pripomb, vsi sklepi so bili
realizirani. Zato je bil soglasno sprejet.
SKLEP:
Potrdi se zapisnik 3. seje Upravnega odbora Šolskega sklada.

Ad. 2
Načrtovane aktivnosti Šolskega sklada v tem šolskem letu je predstavil ravnatelj. Poudaril je,
da aktivnosti izhajajo iz letnega delovnega načrta in predstavljajo ponovitev oz. nadgradnjo
dejavnosti iz lanskega šolskega leta, in sicer:
-

dobrodelni koncert: cilj letošnjega koncerta je iztržiti več tudi s prodajo novoletnih
čestitk ter drugih izdelkov na dan koncerta v preddverju kulturnega doma;
ekološke aktivnosti: zbiranje odpadnega papirja;
predavanje oz. predstavitev filma o Himalaji ob koncu šolskega leta z možnostjo tudi
ob zaključku koledarskega leta.

V razpravi smo člani UO opozorili na tehnične težave, ki so se pojavile pri zbiranju odpadnega
papirja v lanskem šolskem letu (prostor za odlaganje papirja, tehtanje papirja). G. Štefanič pa
je predlagal, da bi zbirali odslužene elektronske aparate in majhne gospodinjske aparate.
Podali pa smo tudi pobudo, da bi predstavitev filma o Himalaji pripravili tudi za starše
dijakov.
Po razpravi je bil sprejet
SKLEP:
Šolski sklad v šolskem letu 2012/13 načrtuje sledeče aktivnosti:
-

dobrodelni koncert,
ekološke aktivnosti,
predavanje oz. predstavitev filma o Himalaji ob koncu koledarskega ter ob
zaključku šolskega leta.

Do naslednje seje UO bo ravnatelj članom UO podal informacijo o možnosti zbiranja
odpadnega papirja, predvsem s prostorskega vidika.
Vključili se bomo v zbiranje odsluženih elektronskih in malih gospodinjskih aparatov, v
kolikor bo to možno oz. dogovorjeno s podjetjem Gorenje.
Predavanje oz. predstavitev filma o Himalaji se pripravi tudi za starše dijakov.
V avli šole se bodo v času skupnih govorilnih ur 5. decembra prodajale novoletne čestitke
ter ostali izdelki.
Ad. 3
Vse aktivnosti v zvezi z dobrodelnim koncertom, ki na šoli že potekajo, nam je predstavil
ravnatelj. Koncert bo izveden 4. decembra 2012 v Kulturnem domu Velenje. G. Vrčkovnik s
še 4 sodelavci bo poskrbel za medijsko popestritev, plakatiranje, oder, sceno. Ga. Herodež že
zbira nadarjene dijake iz raznih področij, ki bodo nastopili na koncertu. Na seznamu je že

okrog 60 dijakov Elektro in računalniške šole, ki bodo svoj talent predstavili na avdiciji, kjer
bo izbranih do 6 izvajalcev. Na koncertu bo sodeloval tudi pevski zbor ŠCV, katerega pevci
predstavljajo pretežno dijaki Elektro in računalniške šole. Iščejo pa še zunanjega izvajalca, kot
osrednjega nastopajočega na koncertu. Dogovarjajo se s Šaleškim študentskim oktetom, ki
pa uradno še ni potrdil nastopa. Zato je ravnatelj apelirat tudi na člane UO Šolskega sklada, v
kolikor ima kdo možnost pri tem pomagati. Ob tem se je še posebej zahvalil g. Lukendi za
dogovor z go. Ireno Vrčkovnik, ki je nastopila na prejšnjem koncertu. Zaradi slabih izkušenj z
dvojno ceno vstopnic zadnjega koncerta predlaga enotno ceno 5 €. Prav tako predlaga, da bi
se novoletne čestitke, ki so ostale še od lanskega leta, prodajale v preddverju Kulturnega
doma na dan koncerta. Prav tako bi se poleg čestitk prodajali tudi drugi izdelki, in sicer tisti ki
so se lansko leto izkazali kot najbolj tržni: dišeča mila, suho sadje, oreščki ter pecivo.
Učiteljski zbor pa predlaga, da bi dobrodelni koncert namenili tudi kot interesne dejavnosti
dijakov na zadnji šolski dan v koledarskem letu (21. 12. 2012). Tako bi dijaki ta dan zapolnili
v dveh delih, in sicer: 1. in 2. letniki bi na dan koncerta ostali v šoli in po kosilu imeli
organizirano predavanje o Himalaji in Etiopiji ter po enournem premoru ob 18.00 uri
prisostvovali dobrodelnemu koncertu ter sodelovali pri zaključki koncerta do približno 20.00
ure. Tako bodo nadomestili pouk 21. 12. 2012. 3. in 4. letniki pa bodo 21. 12. 2012 prisotni
na dveh predavanjih (o Himalaji in Etiopiji).
Celostno podobo plakata za dobrodelni koncert predstavlja srček, ki je bil izdelan pri
predmetu Multimedijske vsebine, g. Petra Vrčkovnika. G. Vrčkovnik predlaga, da bi ta srček
pretvorili v večjo sliko tehnike olje na platnu. Pri tem bi aktivno sodelovali vsi dijaki 4.
letnikov, smer Tehnik računalništva. Umetniško sliko bi nato opremili še z okvirjam ter bi jo
skušali prodati.
Člani UO smo se s predlogi strinjali. Vključili se bomo tudi v aktivnosti pri prodaji umetniške
slike (predlog: Lions ali Rotary klub Velenje). Po razpravi je bil sprejet
SKLEP:
Dobrodelni koncert se bo izvedel 4. decembra 2012 v Kulturnem domu Velenje.
Cena vstopnice bo 5,00 €.
V preddverju Kulturnega doma Velenje se bodo na dan koncerta prodajale novoletne
voščilnice ter drugi izdelki (dišeča mila, suho sadje, oreščki ter pecivo). K pripravi peciva se
bodo vključili tudi starši dijakov.
Dobrodelni koncert bo namenjen tudi interesnim dejavnostim dijakov 1. in 2. letnikov, ki
bodo s prisotnostjo na koncertu ter pred tem na predavanjih o Himalaji in Etiopiji,
nadomestili zadnji šolski dan v tem koledarskem letu (21. 12. 2012). Dijaki 3. in 4. letnikov
pa se bodo 21. 12. 2012 v okviru interesnih dejavnosti udeležili prav tako dveh predavanj
(o Himalaji in Etiopiji).

Dijaki 4. letnikov smer tehnik računalništva bodo izdelali umetniško sliko v tehniki olje na
platnu, ki bo predstavljala celostno podobo srčka iz plakata za dobrodelni koncert.
Material za izdelavo slike se nabavi iz sredstev šolskega sklada.

Ad. 4
-

finančno poročilo Šolskega sklada

Iz finančnega poročila je razvidno, da znaša izkupiček dobrodelnega koncerta v šolskem letu
2011/12 1.215,50 €.
Saldo na računu sklada je trenutno 2.325,21 €.
Finančno poročilo bo članom UO posredovano po e-pošti.
-

predlog za dodatne člane UO Šolskega sklada

Ker se mandat dosedanjim članom UO Šolskega sklada v naslednjem šolskem letu zaključuje,
bi bilo smiselno Upravni odbor razširiti z novimi člani, starši dijakov 1. letnikov, ki bi se do
zaključka mandatnega obdobja sedanjih članov imeli možnost uvesti v delo upravnega
odbora in tako uspešno nadaljevati poslanstvo šolskega sklada.
Zato je bil sprejet
SKLEP:
Upravni odbor Šolskega sklada se v šolskem letu 2012/13 razširi z do dvema staršema
predstavnikoma dijakov 1. letnika ter v šolskem letu 2013/14 še z enim staršem
predstavnikom dijakov 1. letnika v naslednjem šolskem letu. Predlog se pripravi do
naslednje seje Upravnega odbora Šolskega sklada, ki bo predvidoma 6. februarja 2012.

Sestanek je bil zaključen ob 19.15 uri.

ZAPISALA:
Nada KRAUTBERGER

