
ZAPISNIK  3.  SEJE  UPRAVNEGA  ODBORA  ŠOLSKEGA  SKLADA  OŠ  KOMEN 

 

 

Datum: 11.5.2010 

 

Prisotni: Tanja Spačal, Sonja Mušič, Stane Švigelj, Dragica Ukmar - Kodelja,  

              Mojca Uhernik - Pipan, Majda Fabiani, Katarina Pleško 

 

 

Dnevni red:  

 

1.  Pregled zapisnika zadnje seje 

2.  Predlog porabe sredstev 

3.  Plan dela za naprej 

 

Ad 1) Pregledali smo zapisnik zadnje seje. Predsednica sklada je podala poročilo o porabi 

sredstev in o trenutnem finančnem stanju (3.070,41€). Nabavljena so bila stojala za sušenje 

risb (tri za centralno šolo in dve za podružnico). Kupili smo tudi prenosni računalnik 

(456,17€) za učence, ki so v bolnišnični oskrbi. 

 

Ad 2) Predsednica je podala naslednji predlog porabe sredstev na podlagi dogovorov iz 

prejšnjih sej in predlogov učiteljev. 

 

 

 

Razprava:  

 

28.5.2010 gredo učenci 8. razreda na nagradni izlet v Vrbo (Avstrija). Priključili se jim bodo 

učenci, ki so v tem šolskem letu osvojili srebrna in zlata priznanja na raznih tekmovanjih. 

Tem učencem stroške izleta v celoti krije s sredstvi sklada. 

Člani upravnega odbora so menili, da bi bilo v bodoče bolje za dobitnike priznanj organizirati 

poseben izlet. Sklenili smo tudi, da bo program omenjenega izleta posredovan vsem članom 

upravnega odbora. 

 

V predlogu je omenjeno tudi sofinansiranje šol v naravi, in sicer prispevka za vaditelje. 

Sklenili smo, da za ta namen dodelimo sredstva v višini 800,00€. Zaradi varnosti učencev smo 

predlagali, da se dodeli dodatnega vaditelja (nadstandardne storitve). 

 

Glede nabave previsne gugalnice je večina članov odbora menila, da moramo pridobiti vsaj tri 

ponudbe in na podlagi le-teh se bomo odločili za nakup. 

 

UČENCI DOBITNIKI PRIZNANJ (delno finansiranje  prevoza 

izleta v Avstrijo) 

300,00 € 

ŠOLE V NARAVI (vaditelji) - nadstandard 4 x 200,00 € =       800,00 € 

DIDAKTIČNA IGRA “ABC IGRALNICA” 2 x 70,00 € =         140,00 € 

ZVOČNIKI (Štanjel) 50,00 € 

BADMINTON (Štanjel) 3 x 15,00 € =           45,00 € 

KEGLJI (Komen, Štanjel) 2 x 45,00 € =           90,00 € 

NOGOMETNA ŽOGA (za varstvo vozačev) 2 x 25,00 € =           50,00 € 

IGRALA (PREVESNA GUGALNICA) za Komen 1.100,00 € 



 

Ostale predloge smo potrdili. 

 

Ad 3)  Tudi v naslednjem šolskem letu bomo organizirali dobrodelni koncert ob tednu otroka. 

Nadaljevali bomo tudi z organizacijo božično-novoletnega bazarja. Člani so predlagali, da naj 

bi ob tej priložnosti učenci ustvarjal predmete na določeno temo, povezano z našim okoljem 

(npr. žbrinca...). Sklenili smo, da bomo namen zbiranja sredstev  na bazarju določili že 

vnaprej. 

 

 

 

 

  

V Komnu, 20.5.2010                                                    Zapisnik zapisali:  

                                                                                      Mojca Uhernik Pipan, Tanja Spačal 

 

 

 

 

 

 

 


