ZAPISNIK
5. seje Upravnega odbora Šolskega sklada

Sestanek je potekal v sredo, dne 3. 4. 2013 s pričetkom ob 18.00 uri v pisarni ravnatelja
Elektro in računalniške šole.

PRISOTNI:
-

člani Upravnega odbora: Kališnik Tone, Ledinšek Biserka, Krautberger Nada, Šafarič
Kolar Matic, Tajnik Marta
ostali prisotni: Konečnik Simon (ravnatelj)

ODSOTNI:
-

Lukenda Jozo, Franc Štefanič, Peter Vrčkovnik (odsotnost so opravičili)

Dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika 4. seje Upravnega odbora Šolskega sklada ter 2.
korespondenčne seje Upravnega odbora Šolskega sklada
2. Razširitev Upravnega odbora Šolskega sklada s predstavniki staršev
3. Poročilo dobrodelnega koncerta in bazarja
4. Finančno poročilo Šolskega sklada
5. Eko festival
6. Razno

Ad. 1
Pri pregledu zapisnika 4. seje je ravnatelj pri sklepu pod 2. točko dnevnega reda podal
sledeča pojasnila:
-

Film g. Petra Vrčkovnika o Himalaji ob zaključku koledarskega leta ni bil predvajan
zaradi objektivnih razlogov. Vsekakor pa bo predvajanje izvedeno do zaključka
šolskega leta. Predvajanje filma za starše pa naj bi bilo izvedeno predvidoma v
sredo 8. 5. 2013 ob 16.15 uri v predavalnici Višje šole v stavbi C. Vstopnina bo
znašala 2 €. Obveščanje o predstavitvi filma bo potekalo preko eAsistenta, kot
okrožnica po razredih ter preko spletne strani šole.

-

Možnost zbiranja odpadnega papirja glede prostorskega vidika je omogočena.
Prostor za odlaganje odpadnega papirja je urejen v bivši jedilnici v B stavbi. So pa v
šoli zaznali precejšnjo nezainteresiranost dijakov za tovrstno dejavnost, zato bodo
akcije zbiranja odpadnega papirja potekale v drugačnih oblikah (npr. Eko festival).

-

Obstaja tudi možnost zbiranja odsluženih elektronskih in malih gospodinjskih
aparatov. Vendar je pred oddajo teh aparatov v nadaljnjo razgradnjo potrebna
demontaža ter ločevanje surovin, kar pa predstavlja precejšnjo časovno ter
prostorsko dimenzijo in na koncu slab zaslužek. Zato se v tovrstno aktivnost ne bomo
vključili.

Vsi ostali sklepi so realizirani.
Na zapisnik 4. seje Upravnega odbora Šolskega sklada ter prav tako na zapisnik 2.
korespondenčne seje Upravnega odbora Šolskega sklada ni bilo pripomb zato je bil soglasno
sprejet
SKLEP:
Potrdi se zapisnik 4. seje Upravnega odbora Šolskega sklada ter zapisnik 2.
korespondenčne seje Upravnega odbora Šolskega sklada.

Ad. 2
Na 4. seji Upravnega odbora Šolskega sklada smo sprejeli sklep, da se Upravni odbor v
šolskem letu 2012/13 razširi še z do dvema staršema predstavnikoma dijakov 1. letnika.
Temu ustrezno smo na 2. korespondenčni seji spremenili 9. člen Pravil Šolskega sklada
Elektro in računalniške šole Šolskega centra Velenje.
Podan je bil predlog za dve predstavnici staršev dijakov 1. letnikov, in sicer: ga. Metka
Borštnar ter ga. Marija Žnidar, ki se z imenovanjem strinjata.
Soglasno je bil sprejet
SKLEP:
V Upravni odbor Šolskega sklada se imenujeta predstavnici staršev dijakov 1. letnikov, in
sicer: ga. Metka Borštnar in ga. Marija Žnidar.

Ad. 3
Poročilo dobrodelnega koncerta in bazarja je podal ravnatelj.

Dobrodelni koncert je bil izveden 4. 12. 2012. Dvorana kulturnega doma je bila razprodana,
vendar zaradi slabega vremena ni bila polna. Koncert je v celoti uspel. Za prijetno
presenečenje je poskrbela Mestna občina Velenje, ki je prispevala 500,00 € donacije. Žal na
koncertu niso nastopili člani Šaleškega študentskega okteta zaradi drugih obveznosti. So pa
posredovali oz. odstopili avtorske pravice za predvajanje njihovega video spota. K
sodelovanju pa so se odzvale Katrinas ter Matjaž Ograjenšek s citrarko Tanjo Lončar, sicer
dijakinjo Gimnazije Velenje.
Tudi prodaja izdelkov na bazarju je dobro stekla. Bolj uspešna je bila prodaja peciva in ostalih
izdelkov, manj pa novoletnih voščilnic. Zato gredo vse pohvale učiteljem, ki so prispevali k
peki peciva in pripravi ostalih izdelkov.
Za izvedbo prvega dobrodelnega koncerta pa je SAZAS poslal obvestilo o plačilu računa za
avtorske pravice nastopajočih. S strani šole jim je bila posredovana vsa zahtevana
dokumentacija glede izvedbe koncerta, s poudarkom, da je bil to dobrodelni koncert. Računa
še nismo prejeli.
Ravnatelj je še poudaril, da sta v letošnjem šolskem letu prav ta dva dogodka (dobrodelni
koncert in bazar) finančno največ prispevala h končnemu saldu Šolskega sklada.

Ad. 4
Trenutni saldo s katerim razpolaga Šolski sklad je 4.635,90 €. Glede na dogovorjene
aktivnosti je vmes prišlo do nekaterih sprememb. Ker g. Vrčkovnik ni mogel realizirati
izvajanje filma o Himalaji, se je ta aktivnost nadomestila z Božično-novoletnim turnirjem v
malem nogometu. Pobuda za ta projekt izhaja iz Skupnosti dijakov oz. njenega novega
predsednika Šafarič Kolar Matica, ki se kot novi predsednik Skupnosti dijakov med drugim
aktivno vključuje tudi na področju zbiranja sredstev za Šolski sklad. V mesecu marcu je bil
izveden kulturni projekt Prebudimo pomlad z vstopnino 1 €. Ta projekt je bil sicer povezan
tudi z nekaj stroški, in sicer nakup matric ter plačilo dvorane in vstopnic za prireditev.
V nadaljevanju je ravnatelj predlagal pomoč iz sredstev Šolskega sklada za dva projekta, in
sicer:
-

V mesecu januarju je šola prejela ponudbo za tečaj foto branja. Tečaj je bil dijakom
predstavljen na 2-urnem brezplačnem animacijskem seminarju. Za certificirano
izobraževanje sta se na koncu odločila le dva dijaka. Cena za 24-urni seminar je
znašala 150 € na osebo. Predlog je bil, da se vsakemu dijaku povrne 20 €. S
predlogom smo se člani UO strinjali in bil je sprejet

SKLEP:
Za tečaj foto branja se dvema dijakoma, ki sta se tečaja udeležila, povrnejo stroški v
višini 20 €.
-

Podobno kot v lanskem šolskem letu bi tudi v letošnjem Šolski sklad prispeval k
udeležbi treh dijakov na mednarodnem tekmovanju v robotiki, ki bo letos potekal v
Avstriji. Okvirno bi Šolski sklad prispeval 250 €. O konkretnem znesku bomo odločali,
ko bo znana finančna konstrukcija projekta.

Glede same pridobitve ter porabe sredstev Šolskega sklada pa je bilo podanih kar nekaj
predlogov tudi s strani učiteljev na sestanku učiteljskega zbora. V nadaljevanju je
ravnatelj te predloge tudi predstavil:
-

lahko bi razširili zbiranje odpadnih surovin npr. pločevinke;
zbiranje donatorskih prispevkov pri podjetjih in samostojnih podjetnikih;
srečelov ob različnih priložnostih;
promocija zdravega načina življenja pod sloganom »Raje podarim kot kadim«;
s sredstvi Šolskega sklada omogočiti še več odmevnih tekmovanj dijakov;
pomoč socialno šibkim dijakom in dijakom, ki živijo brez staršev;
nagrade najboljšim razredom;
za perspektivno razvojne naloge;
poravnati stroške vstopnine najboljšemu razredu (kriterij: ocene, neopravičeni
izostanki…);
poravnati stroške izdelkov tistim dijakom, ki za ta namen nimajo sredstev (izdelek
lahko odnesejo domov);
pomoč pri nabavi pametnih tablic dijakom, ki tega stroška ne bodo zmogli.
V naslednjem šolskem letu se namreč pripravlja projekt nakupa pametnih tablic
dijakom prvih letnikov. Tablice bodo namenjene izključno učenju in kot vodilo skozi
pouk. Okvirna cena tablice je 150 €. Z A banko je dogovorjeno kreditiranje nakupa
tablice za obdobje 2. let, kar bi znašalo mesečno 6 €. Desetim odstotkom socialno
ogroženih dijakov bo tablico brezplačno podarilo podjetje, ki bi tablice dobavilo. V
kolikor bi ta odstotek bil še večji, bi mesečne obveznosti tem dijakom poravnavali iz
sredstev Šolskega sklada.

Ad. 5
Eko festival se bo odvijal v soboto, 6. 4. 2013, ko se nadomešča pouka prosti dan 3. 5. 2013.
Aktivnosti, ki so pomembne za zbiranje in porabe sredstev Šolskega sklada so:
-

Vsak dijak na ta dan v šolo prinese 10 kg odpadnega papirja. Izkupiček od prodanega
papirja se nameni Šolskemu skladu.

-

V okviru aktivnosti priprave izdelkov zdrave prehrane je predlog, da se vsakemu
razredu povrne do 15 € stroškov za nakup materiala za pripravo teh izdelkov na
podlagi predloženega računa. Pri tej dejavnosti bo sodelovalo 17 razredov.
Člani UO smo se s predlogom strinjali in bil je sprejet
SKLEP:
Za pripravo izdelkov zdrave prehrane se na podlagi predloženega računa vsakemu
razredu povrne do 15 € stroškov za nakup materiala za te izdelke.

Ad 6.
Pod točko razno nas je ravnatelj seznanil, da so se v določenih razredih s strani dijakov
pojavili dvomi glede samega delovanja Šolskega sklada. Vsi ti razredi so že dobili pojasnila s
strani ravnatelja. Da pa v bodoče več ne bi prihajalo do podobnih situacij je ravnatelj
predlagal, da se vsa aktualna dokumentacija v zvezi z delovanjem Šolskega sklada objavi na
spletnih straneh šole.
S predlogom smo se člani UO strinjali in bil je sprejet
SKLEP:
Vsa aktualna dokumentacija v zvezi z delovanjem Šolskega sklada (pravila, zapisniki,
vabila) se objavi na spletnih straneh Elektro in računalniške šole.

Sestanek je bil zaključen ob 19.15 uri.

Zapisala:
Nada KRAUTBERGER

