Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije
Srednja tehniška in strokovna šola
(STSŠ ŠC PET)
Celjska ulica 16
1000 Ljubljana

ZAPISNIK

sreda, 5. 2. 2018, ob 16.00

2. sestanka Upravnega odbora Šolskega sklada STSŠ ŠC PET v šolskem letu
2017/2018

Vabljeni: 3 predstavniki zaposlenih, štirje predstavniki staršev in predsednik dijaške skupnosti
(Priloga 1: Lista prisotnosti)

Prisotni:
 Predstavnika staršev: 4 prisotni – g. Janez Žvirc , g. Miha Flis, ga. Maja Klančnik in g.
Sandi Čemažar (Priloga 1: Lista prisotnosti)
 Predstavnika zaposlenih: v. d. ravnateljice srednje šole Helena Lazar, Gregor Rakef,
Srđan Vuković, Valentina Ločniškar
 Predsednik dijaške skupnosti: Giorgi Nozadze

Sestanek je sklicala v. d. ravnateljice Helena Lazar STSŠ ŠC PET, saj je bil spremenjen in
dopolnjen Poslovnik o delovanju šolskega sklada in je moral biti potrjen iz prejšnjega sestanka,
z dne 24. 1. 2018 s stani Sveta staršev. Prisotne je lepo pozdravila in dejala, da bo prisotna le
toliko, da se ponovno konstituira Upravni odbor Šolskega sklada STSŠ ŠC PET.

Dnevni red:
1. Konstituiranje Upravnega odbora Šolskega sklada
2. Pregled porabe sredstev sklada v šolskem letu 2016/17 (priloga)
3. Predlog načrta nabave nadstandardne opreme in storitev za šolsko leto 2017/18
4. Razno

Prisotnih so bili vsi člani Upravnega odbora šolskega sklada, zato je bila ugotovljena sklepčnost
in se je seja lahko začela. Prisotni niso imeli pripomb na predlog dnevnega reda.
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K točki 1):
Imenovan in potrjen je bil sklep o imenovanju Upravnega odbora šolskega sklada STSŠ ŠC PET.
Prisotni so soglasno potrdili in imenovali Valentino Ločniškar za predsednico sklada ter
namestnika predsednice Srđana Vukovića.

Sklep 1:
Predsednica Upravnega odbora šolskega sklada STSŠ ŠC PET je Valentina Ločniškar,
namestnik predsednice pa Srđan Vuković

K točki 2)
V nadaljevanju so bili člani Upravnega sklada seznanjeni s porabo sredstev v šolskem letu
2016/17 (Priloga 2). Ugotovljeno je bilo, da so bila sredstva porabljena racionalno in koristno.

K točki 3)
V šolskem letu 2017/18 se sredstva razporejajo tako, da bodo dijaki imeli zagotovljeno dodano
vrednost pri izobraževanju, tako na področju telekomunikacij kot tudi na področju ekonomije.
Gregor Rakef je povedal, da bo z dijaki na krožku deloval v smeri razvoja telekomunikacij, zato
bodo sredstva iz šolskega sklada še kako dobrodošla, saj se ta sredstva ne morejo zagotavljati
iz javnih sredstev, ker krožek ni sestavni del programa, ampak je nadgradnja učnega načrta.
Za dijake, pa je to dodana vrednost pri samem pouku.
Prav tako je tudi Srđan Vuković pritrdil temu in dodal, da se bo dijake v ta razvoj usmerjalo
tudi na področju ekonomije in se na ta način obogatilo pouk, ter s tem se bo tudi potrdilo
smiselnosti šolskega sklada.
Dijaki bodo tudi z jutrišnjim dnem, 6. .2 .2018 dobili zraven malice sadje. In tako bo do konca
pouka.

Zelo koristne so tudi razne preventivne dejavnosti za dijake, saj se s tem dodatno nadgradi
učni načrt obeh programov(glej priloga 2).
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Iz šolskega sklada se namenja tudi sredstva za razvoj šolskih vrtov. Nova pridobitev so visoke
grede na terasi šole. Tako se upravičuje tudi naziv Ekošola. Za dijake 2. letnika Ekonomije pa
je tudi nadgradnja pouka.

Tudi v prihodnje so bo ta trend nadaljeval in se bo spodbujal. Zato smo člani upravnega odbora
pripravili procentualno razporeditev sredstev. Od prejšnjega šolskega leta 2016/17 se
spremeni samo višina sredstev namenjenih programu Telekomunikacij in za Ostala področja
učenja, pomoč socialno šibkim dijakom.

Tabela 1 (Načrt nabave 2017/18):
Sezonsko sadje za dijake
Preventivne dejavnosti za dijake in starše
Področje ekonomskega tehnika
Področje tehnika elektronskih komunikacij
Ostala področja učenja, pomoč socialno
šibkim dijakom

15 %
15 %
25 %
Sedaj 25 %, prej 30%
Sedaj 20 %, prej 15%

Sklep 2:
Višina sredstev na Področju tehnika elektronskih komunikacij se zniža s prej 30% na 25%,
5% pa se doda za Ostala področja učenja, pomoč socialno šibkim dijakom.

K točki 4)
Člani smo se strinjali, da do konca pouka starši dobijo dve položnici za plačilo v sklad in sicer
prva okoli 17. februarja in druga okoli 17. aprila 2018. Priporočljiv znesek, bi bil 15 eurov.
Želja vseh nas je pa bila, da bi sklad res služil svoje namenu in dodajal dodano vrednost k
pouku in s tem zagotavljal dodaten razvoj predvsem dijakov.

Sestanek se je končal ob 16. 55. uri.

V Ljubljani, 5. 2. 2018
Zapisala: Valentina Ločniškar
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