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ŠOLSKI SKLAD 
 

Na šoli že od šolskega leta 1994/1995 deluje Šolski sklad SŠJJ. Njegovo delovanje opredeljuje 

135. člen Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja. Ta določa namen in delovanje 

sklada, način pridobivanja in porabo sredstev ter sestavo in pristojnosti organov sklada. 

 
NAČRT PORABE SREDSTEV ŠOLSKEGA SKLADA v šolskem letu 
2020/21 
 

NAMEN PORABE SREDSTEV SKLADA 
ZNESEK V 

EUR 

Sofinanciranje nakupa nadstandardne računalniške opreme in investiranje v 

izboljšanje priključevanja na brezžični internet 

 

 600 

Financiranje nagrad in priznanj dijakom (Jurčičeve nagrade, nagrade odličnjakom) 1.000 

Sofinanciranje stroškov izdelave raziskovalnih nalog ter kotizacije in stroškov 

izvedbe šolskih, reg. in drž. tekmovanj 

 

2.100 

Sofinanciranje mednarodnih in drugih projektov 2.400 

Sofinanciranje udeležbe dijakov na Dansko, pri maturantski ekskurziji, šoli v 

naravi, mat. plesu za socialno šibke dijake 

 

350 

Plačilo nadstandardnih ur pouka (za pridobivanje dodatnih znanj ali kot pomoč 

manj uspešnim dijakom in sofinanciranje izvedbe OIV in ID v organizaciji šole) 

in krožkov 

 

3.100* 

Sofinanciranje servisa fitnesa in drugih nadstandardnih ugodnosti 350 

Sofinanciranje ureditve čitalniškega dela knjižnice in učne opreme 4.200 

Sofinanciranje nakupa puloverjev za dijake (1.400 € od lani, 500 € ŠS da letos) 1.900 

  

SKUPAJ          16.000 

  

 

*Predvideno tudi za pokrivanje stroška za prejšnje šol. leto, ko plačilo ni bilo realizirano. 

 

Predlagani letni prispevek staršev za sklad v šolskem letu 2020/21  

 1. obrok ŠS 2. obrok ŠS 

GIMNAZIJA 25 20 

EKONOMSKI TEHNIK  25 20  

ROK PLAČILA 18. 12. 2020 18. 2. 2021 

 

Dejanska poraba bo prilagojena razpoložljivim finančnim sredstvom in potrebam pouka. 

Upravni odbor dopušča spremembo navedenega načrta porabe. 

 

Iz preteklega leta smo prenesli  8.962,67 EUR, zato za realizacijo načrta  potrebujemo cca. 7.000 

EUR. Pri 60 % realizaciji vplačil staršev ta znesek tudi dosežemo.  
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DIJAŠKA SKUPNOST 
Mentor: Matko Peteh, prof.  
 

V šolsko dijaško skupnost so vključeni vsi oddelki naše šole.  Predstavniki oddelkov se volijo preko 

svojih predstavnikov (predsednikov razredov oziroma njihovih namestnikov). Predstavniki 

oddelkov bodo svojim sošolkam in sošolcem redno posredovali vse informacije, ki jih bodo dobili 

na sestankih dijaške skupnosti. Dva predstavnika dijakov se bosta redno udeleževala sestankov 

sveta šole.  
 

V šolskem letu 2020/21 se bo dijaška skupnost redno sestajala vsaka dva meseca in sproti reševala 

aktualno problematiko, si prizadevala za prijetnejše bivanje dijakov v šoli ter odgovarjala na 

vprašanja dijakov. Če bomo potrebovali pomoč, bomo na sestanek dijaške skupnosti povabili 

ravnatelja šole, gospoda Milana Jevnikarja, ki nam bo kot vsako leto s svojimi predlogi pomagal 

pri delu.  
 

Redno se bomo udeleževali rednih sej parlamenta Dijaške organizacije Slovenije v Ljubljani na 

Dunajski 51 z vsaj enim predstavnikom dijakov. 
 

Sodelovali bomo v različnim projektih, ki nam jih bodo posredovali z DOS-a, kar je seveda  odvisno  

od našega časa, vsebine ter interesov dijakov.   
 

Dijaška skupnost bo sodelovala s svojimi predlogi preko predstavnika na sestanku komisije za 

podeljevanje Jurčičevih nagrad najbolj prizadevnim dijakom naše šole.  
 

Sestanki dijaške skupnosti bodo informativnega značaja ter namenjeni reševanju aktualne 

problematike. 
 

Preko panoja dijaške skupnosti bomo obveščali dijake naše šole o raznih projektih, izobraževalnih 

delavnicah, šolskih in izvenšolskih dejavnostih ter ostalih aktualnostih, ki bi naše dijake lahko 

zanimale ali spodbudile k sodelovanju.   
 

Dijaška skupnost bo sodelovala v humanitarnih akcijah.  
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SEZNAM DELAVCEV V ŠOLSKEM LETU 2020/21 
Strokovni delavci 

Zap. 

št. 
Ime Priimek  poklic naziv 

1.  Jasmina Balaban prof. nemščine svetovalka 

2.  Anton Brčan univ. dipl. ekonomist svetovalec 

3.  Simon  Bregar prof. športne vzgoje svetovalec 

4.  Robert Bregar prof. športne vzgoje svetovalec 

5.  Vesna  Celarc prof. slovenščine in srbohrvaščine svetnica 

6.  Dragica Eržen dipl. upr. organizatorka svetnica 

7.  Mateja  Filipič Škrinjar  prof. nemščine in zgodovine - 

8.  Marjan  Gorišek univ. dipl. psiholog  svetovalec 

9.  Franci Grlica prof. geografije in sociologije svetnik 

10.  Igor Gruden univ. dipl. ekonomist svetnik 

11.  Vida  Hočevar prof. zgodovine in sociologije svetovalka 

12.  Milan  Jevnikar prof. matematike  svetnik 

13.  Mojca Konda prof. kemije - 

14.  Breda Kramar prof. slovenščine  in prim. knjiž. svetnica 

15.  Peter  Kutnar laborant za fiziko - 

16.  Nikolina  Kovač Juvan profesorica glasbe svetnica 

17.  Sonja Lama prof. angleščine in španščine svetovalka 

18.  Marija  Majzelj Oven prof. nemščine in pr. uč. slovenščine svetnica 

19.  Irena Mori prof. angleščine in ruščine svetovalka 

20.  Jože Nosan univ. dipl. teolog – knjižničar - 

21.  dr. Boris Osolnik dr. kmetijskih znanosti svetovalec 

22.  Franci Pajk prof. športne vzgoje svetovalec 

23.  Darko Pandur univ. dipl. inž. lesarstva svetovalec 

24.  Karmen Pečarič Podobnik univ. dipl. psihologinja mentorica 

25.  Matko  Peteh univ. dipl. inž. matematike svetovalec 

26.  Jernej Podgornik prof. filozofije in sociologije svetovalec 

27.  Marjeta  Pogačar prof. francoščine in univ. dipl. soc. kulture mentorica 

28.  Maruša  Potokar prof. fizike svetovalka 

29.  Bernarda Radoš prof. matematike svetovalka 

30.  Mojca  Saje Kušar univ. dipl. hispanistka in anglistka svetnica 

31.  Majda  Simonič prof. slovenščine in prim. knjiž. svetovalka 

32.  Anamarija Šmajdek akademska kiparka svetnica 

33.  Dragica Volf Stariha prof. geografije in sociologije svetnica 
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Tehnični delavci  
Zap. 

št. 
Ime Priimek  poklic/delovno mesto 

1.  Marija Podržaj poslovna sekretarka/tajnica VIZ 

2.  Bojana Hauptman gimn. maturantka/referentka v računovodstvu 

3.  Milan Čož strojni ključavničar/hišnik 

4.  Vida Štrus kuharica 

5.  Vida Ostanek kuharica 

6.  Jožica Grum kuharica 

7.  Joži Brozovič živilska delavka v slaščičarstvu/pomočnica v kuhinji 

8.  Tončka Drobnič prodajalka/pomočnica v kuhinji 

9.  Maja Šuligoj čistilka 

10.  Darka Fajdiga čistilka 

11.  Anica Medved čistilka 

12.  Mojca  Perko čistilka 

13.  Marija  Glavan tekstilno obrtna konfekcionarka/čistilka 

14.  Olga   Pečjak prodajalka/čistilka 

 
 

NAZIVI STROKOVNIH DELAVCEV 
 

brez naziva 4 

mentor, mentorica 2 

svetovalec, svetovalka 16 

svetnik, svetnica 11 

skupaj 33 
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