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Zapisnik 1. sestanka UO šolskega sklada v šolskem letu 2021/2022 
 
Sestanek je potekal v torek, 21. 12. 2021, ob 17.00, preko videokonference Zoom. 
Prisotni: Janez Bohanec, Mladen Pintar, Primož Pokeržnik, Darko Zinrajh, Monika Lovrenčič 
Odsotni: Bernardka Korošec, Laura Weinzerl Roth 
Drugi prisotni: ravnateljica Irena Srša Žnidarič 

 
Dnevni red: 

1. Izvolitev predsednika/ce UO šolskega sklada 
2. Poročilo za šolsko leto 2020/2021 
3. Predstavitev in sprejem novih Pravil šolskega sklada 
4. Načrtovanje potreb in nabave za šolsko leto 2021/2022 iz sredstev šolskega sklada 
5. Razno 

 
Dnevni red je bil soglasno sprejet. 

 
 
Ad1) Upravni odbor sestavljajo: 

- starši: Laura Weinzerl Roth, Bernardka Korošec, Janez Bohanec, Mladen Pintar 
- dijak: Primož Pokeržnik, 4.ar 
- zaposleni na šoli: Darko Zinrajh in Monika Lovrenčič. 

 
Za predsednika je bil predlagan g. Mladen Pintar, ki se s predlogom strinja. 
Glasovanje: Vsi prisotni ZA. 
Sklep 1: Predsednik upravnega odbora šolskega sklada za šolsko leto 2021/2022 je Mladen Pintar. 

 
Ad2) Poročilo o porabi sredstev v šolskem letu 2020/2021 
Naziv prilivi strošek 
stanje 17.08.2020 1.675,11  
prilivi do 31.08.2021 1.462,00  
Saldo na dan 31.08.2021 3.137,11  
prilivi do 6.12.2021 661,00  
Skupaj 3798,11  

Iz šolskega leta 2018/2019 se je v šolsko leto 2019/2020 preneslo 696,91 EUR.V šolskem letu 
2019/2020 je bilo v šolski sklad prilivov 978,20 EUR in 0,00 EUR (nič) odlivov. V šolskem letu 
2020/2021 je bilo prilivov 1.462,00 in zaradi Covid situacije v šolskem letu 2020/2021ni bilo stroškov. 

 
Upravni odbor je bil seznanjen s poročilom o porabi sredstev v šolskem letu 2020/2021 in ga potrdi. 
Glasovanje: Vsi prisotni ZA. 
Sklep 2: Upravni odbor potrdi poročilo o porabi sredstev v šolskem letu 2020/2021. 

 
Ad3) Nova Pravila šolskega sklada so bila posla po e-pošti. Novost je ta, da sta v 9. členu dodana 
drugi in tretji odstavek, ki se glasita: 

»Zakon šteje kot donacijo tudi del dohodnine (največ do 0,3%) rezidenta za posamezno šolsko leto, 
ki jo lahko nameni šolskemu skladu. 

Šolski sklad je uvrščen na seznam upravičencev do donacij iz naslova dohodnine v skladu z 
zakonom, ki ureja dohodnino.« 

G. Zinrajh predstavi nova Pravila šolskega sklada SERŠ-a in da predlog, da se nova Pravila potrdijo, 
na glasovanje. 

Glasovanje: Vsi prisotni ZA. 
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G. Bohanec poda predlog, da se pozove tudi bivše »serševce«, ki so zdaj že zaposleni, da del 
sredstev iz dohodnine namenijo tudi SERŠ-u. 

Sklep 3: Upravni odbor soglasno potrdi sprejetje novih Pravil šolskega sklada SERŠ. 
 

Ad4) Prenos iz šolskega leta 2020/2021 je 3137,11 EUR. Prilivov v šolskem letu 2021/2022 je 661,00 
EUR Stanje na dan 6. 12. 2021 je 3798,11 EUR. Glede na oddane izjave staršev, je predviden priliv 
v letošnjem šolskem letu še cca 600 EUR. Predviden skupni znesek šolskega sklada v šolskem letu 
2021/2022 je cca 1.261,00 EUR. 
Načrt porabe sredstev iz šolskega sklada in predvideni zneski. 
Mentor dijaškega parlamenta je posredoval predloge dijaškega parlamenta: 

-   nakup novega računalnika za potrebe raziskovalnih dejavnosti, 
 

 
Predlogi predstavnikov zaposlenih, staršev in dijakov: 

Št. Načrt nabave Predviden strošek (v EUR) 
1 Skupinska učna pomoč 500,00 
2 Nalepke za dijaške izkaznice za dijake višjih letnikov 

(predvideno 500 dijakov, 0,18 EUR na dijaka) 
90,00 

3 Nakup novega računalnika za potrebe raziskovalnih 
dejavnosti 

2.250,00 

SKUPAJ 2.840,00 
Upravni odbor glasuje o predlogu 500 EUR za skupinsko učno pomoč. 
Glasovanje: Vsi prisotni ZA. 
Sklep 4: Upravni odbor šolskega sklada potrdi predviden znesek 500 EUR za skupinsko učno 
pomoč. 

Upravni odbor glasuje o predlogu 90 EUR za nalepke za dijaške izkaznice. 
Glasovanje: Vsi prisotni ZA. 
Sklep 5: Upravni odbor šolskega sklada potrdi predviden znesek 90 EUR za nalepke za dijaške 
izkaznice za višje letnike. 

Upravni odbor glasuje o predlogu 2.250,00 EUR za nakup novega računalnika. 
Glasovanje: Vsi prisotni ZA. 
Sklep 6: Upravni odbor šolskega sklada potrdi predviden znesek 2.250,00 EUR za nakup novega 
računalnika za potrebe raziskovalnih dejavnosti. 

 
G. Pinter izpostavi, da bi bilo dobro, da se predlogi dijakov predstavijo tudi na spletni strani, da starši 
vedo, v kaj vlagajo, ko prispevajo v šolski sklad. 

 
Ad5) 
Dijak nima konkretnih predlogov s strani dijaške skupnosti. 
G. Zinrajh izpostavi še nekaj predlogov iz preteklih šolskih let. 

 
Majice – vsi dijaki si želijo imeti šolske majice. Poda se ideja, da bi prihodnje leto vzpodbudili 
plačevanje v šolski sklad s tem, da bi vsak, ki bi prispeval znesek vsaj v višini majice, prejel majico. 
Nastane težava zaradi barv in številk majice, najverjetneje konsenz ne bo dosežen. Uporabijo se 
lahko barve šole, trije odtenki modre. 

 
Šolski radio – sprememba zvonca v šolskih učilnicah (dijaki so predlagali glasbo namesto zvonjenja), 
vzpostavitev šolskega radia (ozvočenje v učilnicah, ureditev majhnega kabineta z opremo, ki je 
potrebna za šolski radio, katerega namen bi bil, objava okrožnic, predvajanje glasbe v času 
odmora..). To ni izvedljivo, saj imajo dijaki malico tri zaporedne šolske ure in tri ure skupaj ne moremo 
predvajati glasbe. Ostali dijaki (dve tretjini) imajo takrat pouk, zraven tega imajo dijaki različne 
glasbene okuse. Dijaki s posebnimi potrebami imajo po odločbi pravico do podaljšanega časa 



 
 
 
pisanja testov in jim je z igranjem šolskega radia ta pravica lahko kršena. Šolski radio je bil aktualen, 
ko so imeli dijaki en glavni 20-minutni odmor. Branje okrožnic po šolskem radiu ni zanesljivo, ker 
imajo dijaki športno vzgojo, ki ne poteka v našem objektu, lahko so na ekskurzijah ipd. Dijaki in starši 
imajo vse okrožnice dostopne v pisni obliki na šolski spletni strani; obravnavajo jih tudi na razrednih 
urah. Ravnateljica šolski radio odsvetuje. 

 
Polnilna naprava za polnjenje mobitelov na Smetanovi je trenutno zaradi Covid situacije 
ugasnjena/nedelujoča. Ko bodo razmere dopuščale, se nabavi polnilna naprava za polnjenje 
mobitelov tudi na Gosposvetski. 

 
Ravnateljica pove, da je nekaj predlogov prišlo do nje. In sicer: menjave tipkovnic v B etaži – nekaj 
učilnic je čisto na novo opremljenih, nekaj računalnikov s tipkovnicami vred je naročenih. Dijaki so 
dolžni takoj sporočiti okvaro opreme, učitelj mora poskrbeti za zamenjavo in pokliče serviserja učne 
tehnologije. 

 
Stenski obešalniki v učilnicah so in kadar pleskamo, jih odstranimo. Za te učilnice smo naročili nove, 
vendar še niso dobavljeni. V obeh garderobah šolskega fitnesa imamo obešalnike in omarice. V 
vadbenem prostoru obešalniki niso dovoljeni. Tam so poličke za vodo in obvezno brisačo. 

 
Poda se predlog, da bi dijaki še pred prvimi roditeljskimi sestanki v septembru podali konkretne 
predloge, kaj si želijo. Tako bi lahko ravnateljica in razredniki na roditeljskih sestankih naredili večjo 
reklamo in bi se starši mogoče v večji meri odločili prispevati v šolski sklad. 

 
Dijak na naslednjem dijaškem parlamentu dijake obvesti o vsebini zapisnika. 

 
Številka: 900-3/2021/3 
Maribor, 23. 12. 2021 

 
 
Zapisala: Monika Lovrenčič 

 
Zapisnik overila 
Predsednik UO šolskega sklada Član UO šolskega sklada 
Mladen Pintar Darko Zinrajh 

 


