
ZAPISNIK  1.  SEJE  UPRAVNEGA  ODBORA  ŠOLSKEGA  SKLADA  OŠ  KOMEN 

 

 

Datum: 14.9.2010, ob 7.00 

 

Prisotni: Tanja Spačal, Stane Švigelj, Katarina Pleško, Dragica Ukmar - Kodelja,  

              Mojca Uhernik - Pipan, Majda Fabiani 

Odsotna: Sonja Mušič (opravičeno odsotna) 

 

 

Dnevni red:  

 

1.  Pregled zapisnika zadnje seje 

2.  O dobrodelnem koncertu 

3.  Bazar 

4.  Razno 

 

 

Ad1) Preleteli smo zapisnik zadnjega sestanka. Predsednica šolskega sklada je poročala o 

porabi sredstev šolskega sklada oz. o nakupu določenih učnih pripomočkov (tabela). 

 

 

 

Trenutno je v skladu OŠ Komen 3.146,75 €.  

 

Ad2)  Razpravljali smo o poteku dobrodelnega koncerta. Predsednica šolskega sklada je 

podala seznam predvidenih nastopajočih (Kalamari, Red katrins, Shot down, Tori n' tevi, 

Cominum, OPZ, MPZ, OPZ Štanjel, Oktet Rožmarin, Meta Erženičnik, Učiteljski pevski 

zbor, Pihalni orkester Komen) ter predstavila sam potek koncerta. 

 

 Sklepi:  
 Koncert ostaja na predlagani dan  - v petek, 8.10.2010, ob 18. uri (ob zaključku Tedna 

otroka).  

 Naslov koncerta ostane isti kot preteklo leto -  »Tu sem doma«.  

 Cena vstopnice ostaja ista kot lansko leto – 5€. 

 Vezni tekst prispeva Milojkina plesna skupina z inserti iz plesne predstave »Cirkus 

c'vata brez podplata« (trajanje  20 minut).  

 Scena na podlagi plakata, ki ga bo izdelala ga. Elizabeta Tenze.  

 Posamezni nastopajoči zapojejo oz. zaigrajo max. 2 pesmi (da ne bi bil koncert 

predolg). 

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”                      (2x)     152,01 € 

ZVOČNIKI (Štanjel) Niso bili nabavljeni. 

BADMINTON (Štanjel) 40,00 € 

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

NOGOMETNA ŽOGA (za varstvo vozačev) 41,65 € 

IGRALA (PREVESNA GUGALNICA) za Komen 1.100,00 € 



 Pihalni orkester se povpraša, ali ostajajo do konca koncerta  ali gredo s prizorišča 

takoj po nastopu (da ne bi motili nadaljevanja koncerta). 

 G. Stane Švigelj je predlagal njegovega znanca, ki bi pomagal pri ozvočenju. Njegov 

o ponudbo smo sprejeli. 

 Poskrbi se, da bo vsaka nastopajoča skupina imela prostor za preoblačenje… 

 Po koncertu sledi pogostitev za nastopajoče. 

 Nastopajoče se napove (podatki + fotografija na platnu). 

 V naprej se določi, kje bodo otroci, ki nastopajo v šolskih pevskih zborih. 

 

Ad3)   Bazar se bo odvijal na soboto, 4.12.2010. Zasnova naj bi bila taka kot lansko leto.  

Pri tehniki, naj bi učenci pri tehniškem dnevu ustvarjali na EKO temo (v razmislek). 

 

 

 

Ad4)   Učiteljica Angleškega jezika ga. Mojca Uhernik – Pipan je predstavila izmenjavo naših 

učencev z učenci iz Francije ter zaprosila za nekaj sredstev iz šolskega sklada za izvedbo te 

oblike pouka. 

Sklep: Prošnji se ugodi in se take oblike pouka podpre. 

 

  

  

Komen, 17.9.2010                                                                      Zapisala: Tanja Spačal                                               

                                                                                 

 

 


