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Zapisnik 1. sestanka UO šolskega sklada v šolskem letu 2016/17

Sestanek je potekal v torek, 13. 12. 2016, ob 16.30 v sejni sobi na Smetanovi 6.
Lista prisotnih je v prilogi.
Dnevni red:
1. Izvolitev predsednika/ce UO šolskega sklada
2. Poročilo za šolsko leto 2015/16
3. Načrtovanje potreb in nabave za šolsko leto 2016/17 iz sredstev šolskega sklada
4. Razno

Ad1) Upravni odbor sestavljajo:
- starši: Tatjana Frangež, Janez Keček, Gorazd Šajher
- dijak: Matija Bratuša
- zaposleni na šoli: Darko Zinrajh in Maja Krajnc.
Svet staršev je za 4 predstavnika staršev imenoval Bojan Žerjal, katerega sin se je novembra
prepisal na drugo šolo.
Za predsednika je bila predlagan g. Gorazd Šajher.
Glasovanje: Vsi prisotni ZA.
Sklep 1: Predsednik upravnega odbora šolskega sklada za šolsko leto 2016/17 je g. Gorazd
Šajher.
Ad2) Poročilo o porabi sredstev v šolskem letu 2015/16
Št.
1
2
3
4
5

Načrt nabave
Mešalna miza za svetlobo
Nagradni izlet
Učna pomoč
Nalepke za dijaške izkaznice višjih letnikov
Zamenjava dostopnih točk za WI-FI

Skupaj

Predviden strošek (v
EUR)
159,00
1.000,00
500,00
99,00
Odvisno od
razpoložljivih sredstev
1.758,00

Dejanski strošek (v
EUR)
/
1.000,00
krili iz drugih sredstev
šola
Ni bilo razpoložljivih
sredstev
1.000,00

Upravni odbor je bil seznanjen s poročilom o porabi sredstev v šolskem letu 2015/16 in ga potrdi.
Glasovanje: Vsi prisotni ZA.
Sklep 2: Upravni odbor potrdi poročilo o porabi sredstev v šolskem letu 2015/16
Ad3) Prenos iz šolskega leta 2015/16 je 1.217,17 EUR. Prilivov v šolskem letu 2016/17 do 30. 11.
2016 je 555 EUR. Stanje na dan 1. 12. 2016 je 1.772,17 EUR.
Načrt porabe sredstev iz šolskega sklada in predvideni zneski
Št.
1

Načrt nabave
Nagradni izlet

Predviden strošek (v EUR)
1.000,00

Predstavnik dijakov pove, da v učilnici N7 ni brezžičnega interneta, ki ga potrebujejo pri pouku
Podjetništva. Brezžičnega interneta po učilnicah nimamo, omogočen je na hodnikih. V učilnicah

imamo žični internet. Dijak se naj obrne na go. Lesjak, ki bo, če je to potrebno, dala predlog v letni
delovni načrt.
Predstavnik dijakov ni imel drugih predlogov, ker o tem na dijaškem parlamentu še niso govorili.
Dijak kontaktira mentorja, da se o tem pogovorijo na naslednjem sestanku dijaškega parlamenta.
Naslednji sestanek šolskega sklada bo v mesecu marcu pred skupnimi govorilnimi urami, če bodo
dijaki imeli konkretne predloge.
Upravni odbor glasuje o predlogu 1.000 EUR za nagradni izlet.
Glasovanje: Vsi prisotni ZA.
Sklep 3: Upravni odbor šolskega sklada potrdi predviden znesek 1.000 EUR za nagradni izlet.
Ad5) Ni bilo predlogov in razprave.
Maribor, 14. 12. 2016
Zapisala: Maja Krajnc
Zapisnik overila
Predsednik UO šolskega sklada
Gorazd Šajher
Član UO šolskega sklada
Darko Zinrajh

