
ZAPISNIK  1.  SEJE   

UPRAVNEGA  ODBORA  ŠOLSKEGA  SKLADA  OŠ  KOMEN   

V  ŠOLSKEM LETU 2011/2012 
 

 

Datum: 25.10.2011 

 

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

Odsotni: Katarina Pleško, Mojca Uhernik – Pipan (opravičeno) 

 

Dnevni red:  

 

1. Pregled poročila o sredstvih šolskega sklada 

2. Dobrodelni koncert 

3. Božično-novoletni bazar oz. Miklavžev sejem 

4. Obravnava prispele prošnje za finančno pomoč 

5. Pomoč socialno šibkejšim 

6. Razno  

 

 

Ad1) Pregled poročila o sredstvih šolskega sklada 

         Skupaj smo pregledali poročilo o sredstvih Šolskega sklada (priloga oz. glej poročilo za 

šolsko leto 2010 / 2011). 

         13.10.2011 je bilo stanje  sklada 3.911,55 €. 

 

Ad2) O tretjem dobrodelnem koncertu 

         Tretji dobrodelni koncert je potekal v soboto, 15.10.2011, ob 18.00, v šolski telovadnici.  

S prodajo vstopnic se je v skladu nabralo  670,00 €.  

Koncert je bil zelo pohvaljen s strani obiskovalcev (potek, pester in raznolik 

program…). 

Sklepi:  
Sklenili smo, da šolski koncert sodi v šolski prostor in ne v Dom kulture v Komnu, kot 

je bilo predlagano na seji učiteljskega zbora. Prihodnje leto naj bi se izpeljal v šolskih 

prostorih in to na petek (ne v soboto).  

Pogostitev nastopajočih naj bi se ohranila (pripravi šolska kuhinja). 

Pri izpeljavi naslednjega koncerta naj bi se večji poudarek dalo oglaševanju (radio, 

Primorske novice, opaznejši plakati, vabilo v vsak dom po pošti) vsaj en teden pred 

koncertom. 

 

Ad3) Božično-novoletni bazar oz. Miklavžev sejem 

Predlagamo naj razredi izdelajo izdelke v šoli (tematsko), npr. pri likovnem  pouku, 

tehniških dnevih…(vsak učenec prispeva vsaj en izdelek) in doma skupaj s starši (kdor 

želi). 

Cene izdelkov (min 1€, max. 5€) določijo učenci skupaj z razredničarko.  

Pred bazarjem  izbrana komisija (sestavljajo jo: dva starša, dva učenca in dva učitelja) 

cene še pregleda oz. popravi. 

V tem času naj bi izpeljali še nekaj delavnic (cvetličarska, likovna, vrtnarska). 

Sklep:  

Sejem naj bi  potekal v petek,  2.12.2011, od 16.00 do 18.30 ure, v šolski telovadnici in 

ne na soboto. 



Ad4) Obravnava prispele prošnje za finančno pomoč 

Obravnavali smo prošnjo za finančno pomoč pri izpeljavi mednarodnega projekta – 

izmenjava učencev.  

27 učencev 8. in 9. razreda bo od 2.11.2011 do 6.11.2011 na izmenjavi v Franciji.  

Sklep:  

Z minimalnim finančnim prispevkom jim bomo pomagali pri izpeljavi tega potovanja 

(10€ na učenca  skupaj 270,00€). 

 

Ad5) Pomoč socialno šibkejšim  

Na roditeljskih sestankih razredniki opozarjajo na pomoč učencem, katerih   

starši so v  stiski pri plačilu šolske prehrane ali zimske oz. letne šole v naravi.  

Starše se opozori na ustrezen obrazec, ki ga najdejo na spletni strani šole. 

Višina zneska na  posamezne učence se določi po Pravilniku o kriterijih in postopku  

dodelitve sredstev za subvencionirano šolsko prehrano in druge stroške šolanja. 

 

Ad6) Razno 

a) Nagradni izlet v Lipico (za šolsko leto 2010/2011) za nagrajene razrede po triadah je 

bil izpeljan v septembru. 

Obravnavali smo predlog, ki je bil podan na seji učiteljskega zbora, da stroške 

nagradnega izleta krijemo s sredstvi šolskega sklada. 

Sklepa:  

            Iz sklada se krije prevoz teh učencev do Lipice in nazaj (cca. 170,00€). 

            Stroške nagradnega izleta bomo vsako leto posebej obravnavali in se odločili o vsoti,  

            ki jo bomo za to namenili.     

 

b) Obisk sestre Andreje na naši šoli in na podružnici v mesecu oktobru. Naše učence je s 

pomočjo pesmi in fotografij popeljala v Peru. 

            Sklep:  

            Za otroke iz Peruja bomo nameni denar, ki ga bomo dobili od prve letošnje akcije   

            zbiranja starega papirja (v mesecu oktobru). 

 

c) Dobrodelna akcija »Drobtinice« je že bila izpeljana. S prodajo žemljic so učenci zbrali 

333,90€. 

 

  

 

 

V  Komnu, 26. 10. 2011                                                     Zapisala: Tanja Spačal                                               

                                                                                 

 


