ZAPISNIK
7. seje Upravnega odbora Šolskega sklada

Sestanek je potekal v sredo, dne 7. 5. 2014 s pričetkom ob 18.00 uri v pisarni ravnatelja
Elektro in računalniške šole.

PRISOTNI:
-

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

ODSOTNI:
-

Kališnik Tone (odsotnost opravičil), Tajnik Marta (odsotnost opravičila) in Lukenda
Jozo

Dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika 6. seje Upravnega odbora Šolskega sklada (6. 11. 2013)
2. Poročilo o dobrodelnem koncertu in bazarju
3. Finančno poročilo Šolskega sklada
4. Ideje za nadaljnje aktivnosti Šolskega sklada
5. Razno

Ad. 1
Vsi sklepi 6. seje Upravnega odbora Šolskega sklada so realizirani.
Na zapisnik 6. seje Upravnega odbora Šolskega sklada ni bilo pripomb zato je bil soglasno
sprejet
SKLEP:
Potrdi se zapisnik 6. seje Upravnega odbora Šolskega sklada.

Ad. 2
Poročilo o dobrodelnem koncertu in bazarju je podal ravnatelj.
Dobrodelni koncert ter bazar sta poleg še drugih dejavnosti hkrati, potekala 4. decembra
2013. Po analizi obeh dogodkov je bilo ugotovljeno, da je bil bazar ekonomsko precej bolj
rentabilen kot pa dobrodelni koncert. Izkupiček bazarja bi lahko bil še boljši, če bi mu lahko
namenili več časa, kar pa ni bilo možno zaradi koncerta. Prav tako je bilo v organizacijo ter
promocijo koncerta vloženega veliko časa in truda, rezultati pa niso bili temu primerni. Zato
ravnatelj predlaga, da bi se v bodoče usmerili le v izvedbo bazarja, ki bi mu namenili več
časa.
V nadaljevanju šolskega leta pa sta v okviru Šolskega centra potekala še dva koncerta, in
sicer Gimnazije ter Šole za storitveno dejavnost. Pri izvedbi dobrodelnih koncertov je
predvsem izstopala Gimnazija, saj imajo zaradi programa Umetniške gimnazije tudi več
potenciala. Pri dobrodelnem koncertu Šole za storitvene dejavnosti pa je bil poudarek
predvsem v zvezdniški zasedbi nastopajočih.
Glede na takšne izkušnje je bil predlog direktorja Šolskega centra, da bi v bodoče pripravili
dva koncerta v povezavi z vsemi šolami in kadri ter sredstva ustrezno porazdelili sodelujočim
šolam.
S predlaganim smo se vsi strinjali ter je bil sprejet
SKLEP:
V bodoče bomo pri izvedbi dobrodelnih koncertov sodelovali še z drugimi šolami Šolskega
centra Velenje.
Večji poudarek bomo dali izvedbi bazarja.

Ad. 3
Tudi finančno poročilo je podal ravnatelj. Vsi člani Upravnega odbora smo na seji prejeli
pisno celotno finančno poročilo.
V tem šolskem letu pa smo sredstva pridobivali na sledeče načine:
-

Dobrodelni koncert 1.245,00 €;
Dobrodelni bazar
534,60 €;
Odpadni papir
93,33 €;
Prispevek ŠCV
200,00 €.

Pri zbiranju odpadnega papirja je ravnatelj izpostavil 2. TRA razred, ki je zbral največ papirja.

Poudaril je še, da je pri prihodkih bazarja že upoštevano, da je 50 % sredstev bilo povrnjenih
dijakom, kot je bilo pred tem dogovorjeno.
Prispevek Šolskega centra pa je bil nakazan po sklepu kolegija vsem šolam, ki so pripravile
dobrodelni koncert in sicer iz naslova sredstev, ki bi sicer bila porabljena za novoletne
voščilnice.
Od vseh prihodkov pa so znašali stroški za dobrodelni koncert 165,38 € za Kulturni dom ter
režijske stroške ter 27,16 € za avtorske pravice SAZAS-u (ki je prvotno zahteval okrog 140 €
po večkratnih pogajanjih pa je ravnatelju uspelo ta strošek precej znižati).
Ravnatelj je predlagal, da se iz Šolskega sklada namenijo sredstva za tablični računalnik za
dva dijaka, ki sta računalnik že prejela in oba izhajata iz družin, kjer socialna stiska ne
omogoča še tega stroška. En dijak je sicer prvi obrok (20 €) že poravnal. Prav tako dva dijaka
nista zmogla poravnati stroškov projektnega tedna (vsak po 35 €). 50 € pa je šola namesto
cvetja namenila ob smrti mame dijaka.
Stanje na računu Šolskega sklada je tako na današnji dan 6.058,34 €.
Še vedno pa 6 dijakov nima tabličnega računalnika. Prvotno so za nadomestek predlagali
svoje rešitve v obliki pametnih telefonov ali lastnih tablic, kar pa se je izkazalo kot
neprimerno in neenakovredno ostalim dijakom. Zato je šola nabavila še 6 tabličnih
računalnikov. Od tega je podjetje kjer so bili vsi računalniki nabavljeni 3 računalnike doniralo,
za ostale 3 pa je predlog, da se sofinancirajo iz sredstev Šolskega sklada. Pri tem gre za
dijake, ki zaradi finančne stiske teh računalnikov ne zmorejo nabaviti.
Po izčrpnem poročilu je bil soglasno sprejet
SKLEP:
-

Iz sredstev Šolskega sklada se izplačata dva tablična računalnika v znesku 150,00 in
130 €.
Za sofinanciranje stroškov projektnega tedna se za dva dijaka nameni 70,00 €.
Ob smrti mame dijaka se namesto cvetja izplačajo denarna sredstva v višini 50,00 €.
Nabavijo se še trije tablični računalniki v skupnem znesku 450,00 €.

Ad. 4
Za nadaljnje delo Šolskega sklada pa so predlagane sledeče aktivnosti:
-

G. Peter Vrčkovnik bo v okviru predmeta Oprema za multimedijsko tehniko pripravil
projekcijo filmov, ki so jih izdelali dijaki pri tem predmetu. Prireditev bo v Kulturnem
domu Velenje 16. maja. Cena vstopnic je 1 €. Prireditve se bodo udeležili vsi dijaki
Elektro in računalniške šole. Sredstva od prodanih vstopnic se bodo namenila

Šolskemu skladu. Iz zbranih sredstev pa se bodo črpali režijski stroški prireditve
(najem dvorane, režija, gasilci…). Prav tako bodo ta sredstva namenjena za nagrade
najboljšim avtorjem filmov. Nagrajeni bodo prvi trije filmi. Za prvo mesto bodo avtorji
prejeli darilne bone v trgovini za filmsko opremo (50,00 – 100,00 €), za drugo in tretje
mesto pa bodo namenjene knjižne nagrade. Najboljši film se bo uvrstil na filmski
festival Videomanija.
-

Dobrodelni koncert bo v bodoče pripravljen v sodelovanju z ostalimi šolami Šolskega
centra Velenje.

-

Izveden bo dobrodelni bazar ter še kakšen dogodek povezan z ustvarjalnostjo dijakov
in širšo predstavitvijo njihovih izdelkov.

-

Še vedno se bo zbiral odpadni papir, in sicer približno vsake 4 mesece, saj je to tudi
prispevek k ekološki ozaveščenosti mladih.

-

Cilj naslednjega šolskega leta je ohraniti vrednost zbranih sredstev na prihodkovni
ravni enakovredno temu šolskemu letu.

Ad. 5
Naslednja seja Šolskega sklada in hkrati zadnja v tem mandatu bo v začetku novega šolskega
leta skupaj z novimi člani Upravnega odbora, predvidoma v mesecu oktobru 2014.

Sestanek je bil zaključen ob 18.45 uri.

Zapisala:
Nada KRAUTBERGER

