
ZAPISNIK 2. SEJE ŠOLSKEGA SKLADA 

 

Datum: 2.12.2008, ob 17.00 

 

Prisotni: Stane Švigelj, Tanja Spačal, Katarina Pleško, Majda Fabiani, Mojca Pipan 

 

 

Dnevni red:  

 

1. Splošna določila delovanja sklada  

2. Organizacija novoletnega bazarja 

3. Razno 

 

 

Ad1)   Zgibanka o delovanju sklada je že nared in smo si jo ogledali. Zgibanke bodo na vpogled 

na novoletnem bazarju, občino pa bomo prosili, da jih natisne. Zgibanke in prošnje za  donacije 

bomo poslali tudi podjetjem in obrtnikom v komenski občini. Nekje po novem letu pa bi skušali 

vzpostaviti bolj oseben kontakt z njimi. Zloženka mora biti objavljena tudi na spletni strani šole.  

Gospod Švigelj je napisal osnutek donatorske pogodbe, ki jo bomo dali v pregled pravniku, 

gospodu Ivanu Uršiču.  

 

Ad2)  Novoletni bazar bo potekal v telovadnici. Učenci bodo svoje izdelke razporedili po mizah, 

ki jih bomo pripravili že v dopoldanskem času. Tudi otroci iz Štanjela se bodo pridružili 

vrstnikom iz Komna. Vsak razred bo imel svojo stojnico in svojo škatlo. Cene izdelkov bodo 

določili predstavniki učencev in učiteljev že v dopoldanskem času.  Na koncu bo odbor učiteljev 

preštel denar in ga spravil v šolski trezor. O podrobnostih organizacije bazarja naj se dogovorijo 

učitelji sami med seboj.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komen, 2.12. 2008                                                             Zapisala: Mojca Uhernik- Pipan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAPISNIK 3. SEJE UPRAVNEGA ODBORA ŠOLSKEGA SKLADA OŠ KOMEN 

 

 

Datum: 25.2.2009 

 

Prisotni: Tanja Spačal, Mojca Uhernik-Pipan, Sonja Mušič, Dragica Ukmar-Kodelja, Stane  

               Švigelj, Katarina Pleško, Majda Fabiani 

 

 

Dnevni red:  

 

1. Dogovor o objavi zapisnikov sklada na spletni strani šole 

2. Poročilo o zbranih sredstvih 

3. Poraba zbranih sredstev 

 

 

 

Ad1) G. Stane Švigelj je predlagal, da bi se odslej zapisnike sej Upravnega odbora šolskega 

sklada objavljalo tudi na spletni strani šole. Vsi člani odbora smo se strinjali s predlogom.  

Sklep: Zapisniki bodo objavljeni na spletni strani šole.  

 

Ad2) Ga. Tanja Spačal je podala poročilo o zbranih sredstvih. Na računu sklada se je nabralo 

2781 €. 1356 € smo zbrali na novoletnem bazarju. Poslali smo tudi 60 prošenj podjetjem in 

obrtnikom v naši regiji, odziv na prošnje pa je bil slab. Tako so ostala sredstva  prispevali 

naslednji donatorji:  

- Akcija Rdečega Križa »Drobtinice« : 324 € 

- Občina Komen : 350 € 

- Renault servis Novak : 150 € 

- Agrooskrba gradbeni material Sežana : 100 € 

- Odvetniška pisarna Matoz: 200 € 

- Mercator: 100 € 

- Kraški Zidar: 200 € 

- Katarina Pleško : 100 €  

 

Ad3) Člani odbora so predlagali, da bi sredstva porabili za stvari, ki jih trenutno najbolj 

potrebujemo. Učitelji naj bi skupaj z učenci pripravili listo želja in na podlagi le-te, naj bi 

nakupili najpotrebnejše. G. Švigelj je predlagal, da bi si v bodoče izbrali nek večji projekt in 

zbirali sredstva namensko za kako večjo investicijo.  

V jeseni bo na šoli organiziran dobrodelni jesenski koncert; zbrana sredstva bomo nakazali na 

račun šolskega sklada.  

Sklep: Učitelji naj čim prej napišejo potrebščine, ki jih trenutno najbolj potrebujemo.  

 

 

 

 

 

 

 

Komen, 25.2.2009                                              Zapisala: Mojca Uhernik - Pipan 


