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

ZAPISNIK

sreda, 24. 1. 2018, ob 18.00

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

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

Prisotni:
 Predstavnika staršev: 2 prisotna – g. Janez Žvirc , g. Miha Flis (Priloga 1: Lista
prisotnosti)
 Predstavnika zaposlenih: v. d. ravnateljice srednje šole Helena Lazar, Gregor Rakef,
Srđan Vuković, Valentina Ločniškar
 Predsednik dijaške skupnosti: Georgi Nozadze

Opravičeno odsotna: ga. Maja Klančnik

Sestanek je sklicala v. d. ravnateljice Helena Lazar STSŠ ŠC PET . Prisotne je lepo pozdravila in
dejala, da bo prisotna le toliko, da se konstituira Upravni odbor Šolskega sklada STSŠ ŠC PET.

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

Prisotnih je bilo več kot polovica, 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.

K točki 2):
(1).
Šolski sklad mora delovati v skladu z Ustanovitvenim aktom ŠC PET in na podlagi 135. člena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS 129/2007), kar pomeni,
da je 5. člen Poslovnika o delu šolskega sklada v neskladju z le-tem. Citiram:

5. člen
Svet staršev imenuje Upravni odbor sklada. Ta ma predsednika in šest članov.
Sestavljajo ga:
- Trije predstavniki šole, ki jih predlaga Svet šole
- Štirje predstavniki staršev, ki jih predlaga Svet staršev
- Predstavnik dijaške skupnosti
Člani odbora izmed sebe izvolijo predsednika Upravnega odbora in namestnika predsednika.

Konec citata.

Ker je člen tako zapisan, pomeni, da je v Upravnem odboru osem članov in ne sedem, kot je
zapisano v Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS 129/2007).
Citiram:
135. člen ZOFI (Ur. l. RS 129/2007).
(šolski skladi)
Šola ustanovi šolski sklad iz katerega se financirajo dejavnosti, ki niso sestavine
izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, nakup
nadstandardne opreme, zviševanja standarda pouka in podobno.
Sklad iz prejšnjega odstavka pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij zapuščin
in drugih virov.
Sklad upravlja odbor, ki ima predsednika in sedem članov, od katerih so najmanj trije
predstavniki šole. Svet staršev imenuje Upravni odbor. Predstavnike predlaga svet šole.
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Za delovanje sklada upravni odbor sprejme pravila.
Sklad lahko ustanovi tudi vrtec.
Konec citata.

Da delovanje Šolskega sklada ne bo neskladju, je potrebno najprej popraviti 5. člen
Poslovnika o delu šolskega sklada. Zato predlagam, da bi se 5. člen v Poslovniku o delovanju
šolskega sklada glasil:

5. člen
(1) Šolski sklad STSŠ ŠC PET vodi Upravni odbor (v nadaljevanju: odbor), ki ima
predsednika in šest članov. Imenuje ga Svet staršev ŠC PET.
(2) Sestavljajo ga:
- Trije predstavniki zaposlenih, ki jih predlaga ravnatelj Svetu zavoda in jih potrdi Svet
zavoda.
- Štirje predstavniki staršev, ki jih predlaga Svet staršev
(3) V Upravnem odboru šolskega sklada sodeluje tudi predstavnik dijakov, ki ga imenuje
dijaška skupnost
(4) Člani odbora izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika predsednika.

Prisotni so se strinjali, da je potrebno 5. člen na ta način popraviti, zato so se s predlaganim
popravkom strinjali. Sprejeli so sklep:

Sklep 1:
5. člen naj se popravi v naslednjo obliko:
5. člen
(5) Šolski razvojni sklad STSŠ ŠC PET vodi Upravni odbor (v nadaljevanju: odbor), ki
ima predsednika in šest članov. Imenuje ga Svet ŠC PET.
(6) Sestavljajo ga:
- Trije predstavniki zaposlenih, ki jih predlaga Svet zavoda
- Štirje predstavniki staršev, ki jih predlaga Svet staršev
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(7) V Upravnem odboru šolskega sklada sodeluje tudi predstavnik dijakov, ki ga
imenuje dijaška skupnost
(8) Člani odbora izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika predsednika.

(2).
V nadaljevanju sem predlagala še in vprašala, če je smiselno, da bi se v Uvodne določbe
Poslovnika dodal še člen, ki bi bil 3. člen in bi opisal namen ustanovitve sklada, ki bi se glasil:

Namen ustanovitve sklada je:
- Pridobivanje sredstev iz prispevkov domačih in tujih pravnih in fizičnih oseb, donacij,
zapuščin in iz drugih virov,
- Sofinanciranje razvojno raziskovalnih projektov,
- Sofinanciranje nakupa nadstandardne opreme in s tem povezanih storitev,
- Sofinanciranje razvojnoraziskovalne dejavnosti dijakov,
- Sofinanciranje dejavnosti dijakov, ki niso sestavni del programa oz. se ne financirajo iz
javnih sredstev.
(1) Sklad pridobiva sredstva iz:
- Prispevkov staršev dijakov,
- Donacij in sponzorstev,
- Drugih virov.
Prisotni so se strinjali, da je smiselno, da se v uvodnih določbah pove, kaj je sploh namen
sklada, saj tega v starem poslovniku ni opisanega. Zato se je potrdil sklep:
Sklep 2:
3. člen v uvodnih določbah Poslovnika o delovanju šolskega sklada naj bo:
3. člen
Namen ustanovitve sklada je:
- Pridobivanje sredstev iz prispevkov domačih in tujih pravnih in fizičnih oseb,
donacij, zapuščin in iz drugih virov,
- Sofinanciranje razvojno raziskovalnih projektov,
- Sofinanciranje nakupa nadstandardne opreme in s tem povezanih storitev,
- Sofinanciranje razvojnoraziskovalne dejavnosti dijakov,
- Sofinanciranje dejavnosti dijakov, ki niso sestavni del programa oz. se ne
financirajo iz javnih sredstev.
(2) Sklad pridobiva sredstva iz:
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-

Prispevkov staršev dijakov,
Donacij in sponzorstev,
Drugih virov.

Zaradi dodanega 3. člena, prisotni sprejmejo še sklep:

Sklep 3:
3. člen v starem poslovniku postane 4. člen, 4. člen postane 5. člen in prej spremenjeni 5.
člen bo sedaj 6. člen.

S sprejetim zadnjim sklepom:
Sklep 4:
Poslovnik o delovanje šolskega sklada sprejet 20. 1. 2016 se dopolni s prej sprejetimi
sklepi.

S sprejetimi sklepi se je seja Upravnega odbora zaključila, saj se mora nov poslovnik najprej
sprejeti, šele kasneje se lahko delovanje Upravnega odbora nadaljuje.

Seja Upravnega odbora se je zaključila ob 19.00 uri.

V Ljubljani, 24. 1. 2018
Zapisala: Valentina Ločniškar
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