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Zapisnik 1. sestanka UO šolskega sklada v šolskem letu 2015/16 

 
 
Sestanek je potekal  8. 12. 2015 ob 16.30 v sejni sobi na Smetanovi 6.  
Lista prisotnih je v prilogi. 
 
Dnevni red: 

1. Izvolitev predsednika/ce UO šolskega sklada. 
2. Sprejem pravil šolskega sklada SERŠ (pravila so priloţena) 
3. Poročilo porabe sredstev za šolsko leto 2014/15 
4. Načrtovanje potreb in nabave za šolsko leto 2015/16 iz sredstev šolskega sklada 
5. Razno  

 
Ad1) Upravni odbor sestavljajo:  

- starši: Aleksandra Berberih Slana, Janez Keček, Bojan Ţerjal in Gorazd Šajher, 
- dijak: Gašper Zupanič, 
- zaposleni na šoli: Darko Zinrajh in Maja Krajnc. 

 
Za predsednika je bila predlagan g. Gorazd Šajher. 
Glasovanje: Vsi prisotni ZA. 
 
Sklep 1: Predsednik upravnega odbora šolskega sklada za šolsko leto 2015/16 je g. Gorazd 
Šajher. 
 
Ad2)  
Sklep 2: Upravni odbor šolskega sklada sprejme Pravila šolskega sklada SERŠ. 
Glasovanje: Vsi prisotni ZA. 
 
Ad3) Poročilo o porabi sredstev v šolskem letu 2014/15 
 

Št. Načrt nabave Predviden strošek 
(v EUR) 

Dejanski strošek 
(v EUR) 

1 Nagradni izlet 1.000,00 1.389,00 

2 Učna pomoč 500,00 šola 

3 Nalepke za dijaške izkaznice višjih letnikov 91,5 šola 

4 Mešalna miza za svetlobo 159,00 še ni računa 

5 Reflektor in ţarnica, 2 komada 101,8 81,57 

6 Regulator za DMX 90,95 ni bilo dostavljeno  

7 Vmesnik za večkanalno digitalno snemanje 426,55 421,80 

8 1000 kemičnih svinčnikov z logotipom šole 440,00 400,28 

9 Tlakovci pod nadstreški 300,00 šola  

 Dodatno   

10 Servis kamere / 37,32 

11 Kopije (namenska sponzorska sredstva) / 4,50 

Skupaj  2.334,47  

 
Na dan 1. 9. 2014 je bilo v šolskem skladu 1.914,84 EUR. Med šolskim letom je bilo prilivov v višini 
1.636,80 EUR in odlivov v višini 2.334,47 EUR. Na dan 31. 8. 2015 je bilo stanje 1.217,17 EUR. 
Odprt je še račun za Mešalno mizo za svetlobo, ki po predračunu znaša 159 EUR. 
 
Upravni odbor je bil seznanjen z poročilom o porabi sredstev v šolskem letu 2014/15. 
 
Ad4) Prenos iz šolskega leta 2014/15 je 1.217,174 EUR. Prilivov v šolskem letu 2015/16 do 30. 11. 
2015 je 620 EUR. Stanje na dan 1. 12. 2015 je 1837,17 EUR. Pri načrtovanju je potrebno 
upoštevati še odprti račun za mešalno mizo, ki je ţe na šoli, računa pa še ni. 
 



 
  

Predlogi dijakov, ki jih je posredoval mentor dijaške skupnosti: 

a) Klopce pred SERŠ-om na Gosposvetski 
b) WiFi (boljše delovanje med odmori) 
c) direktni modem v prostih učilnicah 

Predlogi glede na pretekla leta: 
d) Nagradni izlet 
e) Učna pomoč 
f) Nalepke za dijaške izkaznice 

Komentarji: 
Ad a) Zaradi nerešenega vprašanja prostorske ureditve in dogovorov o tem med lastnikom 
zemljišča (MIZŠ) in občino Maribor, ki ima drugačne interese kot šola, s postavitvijo tlakovcev in 
klopi pod nadstrešnico na Gosposvetski nismo nadaljevali, tako kot je urejeno na Smetanovi. Šola 
bo uredila nove klopce na ploščadi na Gosposvetski. 

Ad b) Na Smetanovi imamo Lancomove dostopne točke, ki smo jih kupili sofinancirane s strani 

ministrstva. Izkazali so se kot nestabilni in nezanesljivi. Tudi drugod imajo z njimi teţave. Teh 
dostopnih točk imamo 8. Ostale Mikrotik dostopne točke je dobavil E-TE-CO, ti pa ves čas deluje 
brez problema. Cena ene dostopne točke, ki pokriva 2GHz in 5GHz frekvenčno območje (5GHz pa 
je naloţba za prihodnost ni pa veliko draţje) znaša 250 EUR z vključenim DDV. Konfiguracija in 
adaptacija za naš omreţni sistem za 5-8 kosov, pa skupno 180 EUR z vključenim DDV. Za 
izboljšanje bi bilo smiselno zamenjati vsaj 5 dostopnih točk. 
Predlaga se, da dijaki na naslednjo sejo dijaške skupnosti povabijo vzdrţevalca, da jim poda 
razlago. 

Ad c) Modemov v našem tipu omreţja ni. Verjetno so mišljene Wi-Fi dostopna točka, ali priklop s 

kabli na stikalo (Switch). V ta dva prostora namensko nismo potegnili instalacije zaradi vandalizma, 
zato tega zaenkrat ne moremo priključiti zaradi neobstoječe infrastrukture.  
Ad d) Nagradni izlet – organizira šola vsako leto za najuspešnejše dijake. V letošnjem šolskem letu 
si bodo dijaki ogledali proizvodnjo Krke in obiskali adrenalinski park. 
Ad e) Učna pomoč se nudi dijakom s slabšim učnim uspehom. Pri tem ne gre za individualno učno 
pomoč ampak skupinsko učno pomoč. 
Ad f) Nalepke za dijaške izkaznice višjih letnikov vsako leto financirano iz šolskega sklada, da ni 
potrebno pobirati nekaj centov od vsakega dijaka. Prejmejo jo vsi dijaki z izjemo dijakov 1. letnika. 
 
Načrt porabe sredstev iz šolskega sklada in predvideni zneski 
Št. Načrt nabave Predviden strošek 

(v EUR) 
Opomba 

1 Mešalna miza za svetlobo 159,00 Odprt račun iz preteklega 
šolskega leta 

2 Nagradni izlet 1.000,00  

3 Učna pomoč 500,00  

4 Nalepke za dijaške izkaznice višjih letnikov 99,00  

5 Zamenjava dostopnih točk za WI-FI  Odvisno od razpoloţljivih 
sredstev 

Skupaj 1.758,00   

 
Sklep 3: Upravni odbor šolskega sklada potrdi načrt porabe sredstev šolskega sklada in 
predvidene zneske. 
Glasovanje: Vsi prisotni ZA. 
 
Ad5) Ni bilo predlogov in razprave. 
 
Maribor, 8. 12. 2015 
 
Zapisala: Maja Krajnc        

Zapisnik overila 
                                                                     Predsednik UO šolskega sklada                                           

Gorazd Šajher                                                         
                                                                                          

Član UO šolskega sklada 
Darko Zinrajh 


