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GIMNAZIJA, ELEKTROIN POMORSKA ŠOLA PIRAN
Bolniška ulica 11, 6330 Piran

Piran, s. 3. 2020

ZAPISNIK
5. redne seje Upravnega odbora šolskega sklada GEPŠ,
ki je bila v ponedeljek, 9. marca 2020 ob 17.00 uri na

NOE Elektro in pomorska šola Portorož, Pot pomorščakov 4, Portorož
ter dopisnih sej, ki sta bili izvedeni 11. marca in 4. junija 2020

Na 5. redni seji
Prisotni člani:
Odsotni:
Sejo je vodila:

Ada Goljuf, Darko Zamuda, Neža Butinar, Matjaž Kocjančič
Jure Aškerc, Kristjan Koterle, Nebojša Kovačič
Ada Goljuf

Predlagan in sprejet je bil naslednji

DNEVNI RED:

K 1. točki

Predsednica upravnega odbora šolskega sklada je uvodoma ugotovila, da so na 5. redni seji prisotni 4
od 7 članov, s čimer je bila sklepčnost zagotovljena.

1. Ugotovitev sklepčnosti .
2. Pregled in potrditev zapisnika 4. redne seje z dne 24. 10. 2019
3. Seznanitev s finančnim stanjem sklada
4. Obravnava in rešitev vlog staršev in dijakov
5. Razno

Na dopisnih sejah, ki sta potekali 11. marca in 4. junija 2020 so sodelovali: Neža Butinar, Matjaž
Kocjančič, Kristijan Koterle, Darko Zamuda in Ada Goljuf.

K 2. točki

Na 5. redni seji so pregledali zapisnik 4. redne seje z dne 24. 10. 2019. Člani na zapisnik niso imeli
pripomb, zato je bil soglasno sprejet

SKLEPŠT.1
Člani sveta zavoda soglasno potrdimo zapisnik 4. redne seje upravnega odbora šolskega sklada z dne
24.10.2019.

K 3. točki

Člani so se seznanili s finančnim stanjem šolskega sklada na dan 6. marec 2020. Zaradi nekaj nejasnosti
v poročilu, se je predsednica odločila, da bo poleg te seje sklicala še dopisno sejo.
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6. marca 2020 je šolski sklad razpolagal z 2.255,99 EURv NOE Gimnazija in 94,05 EURv NOE Elektro in
pomorska šola.
Stroški obiska muzeja v Pivki - Muzej vojaške zgodovine se knjižijo v breme gimnazije in ne Elektro in
pomorske šole.
Na dopisni seji, na kateri je sodelovalo pet od sedmih članov so soglasno sprejeli

SKLEPšt. 2
Zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije SARS-CoV-2 so strokovni delavci šole in dijaki opravljali
delo na daljavo, tako nismo mogli izpeljati nekaterih dejavnosti šole. Upravni odbor šolskega sklada
je soglasno sprejel odločitev, da druge položnice z zneskom 22,00 EUR v tem šolskem letu staršem
dijakov ne bomo pošiljali.

K4. točki

Dijaki Elektro in pomorske šole so na sklad naslovili vloge, v katerih so prosili za pomoč pri plačilu
ekskurzije v Munchen, Nemčija. Te ekskurzije zaradi razglašene epidemije SARSCoV-2 niso izpeljali,
zato so te vloge nične.

Andrej Makor, učitelj glasbe na gimnaziji, je v vlogi zaprosil za plačilo glasbene delavnice, ki je bila
načrtovana za 18. 3. 2020. Tudi ta delavnica ni bila izpeljana in vloga zato ni bila obravnavana.

Tilen Vodlan in Edgar Cruz sta zaprosila za financiranje majic za šolska športna tekmovanja. Člani
upravnega odbora šolskega sklada so menili, da bi morali športne majice kupiti iz rednih sredstev šole
in niso odobrili plačila.

Matjaž Kocjančič je šolski sklad prosil za pomoč pri nakupu merilnega vmesnika. Ker so sredstva sklada
ostala nerazporejena, so se člani odločili za sofinanciranje in soglasno sprejeli

SKLEPšt. 3
Za nakup merilnika se iz sredstev šolskega sklada nameni 400,00 EUR.

Robert Stegel, učitelj strokovnih predmetov v IP Elektrotehnik, je v vlogi predlagal, da bi iz sredstev
šolskega sklada kupili EV3 baterije za polnjenje.

Soglasno je bil sprejet
SKLEPšt. 4

Elektro in pomorska šola ima v skladu premalo sredstev, zato ne more financirati nakupa opreme za
tekmovanja iz robotike.
Če se bo nabralo kaj sredstev, bodo člani upravnega odbora o vlogi ponovno razpravljali.

K 5. točki

Člani upravnega odbora so se soglasno odločili, da bodo v šolskem letu izvedli vsaj po dve seji, in sicer
v oktobru in v januarju, dodatno pa, če se bo zato izkazala potreba.

Ada Goljuf,
predsednica upravnega odboraJ7
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