
  

 

POROČILO  ŠOLSKEGA  SKLADA 

OB  KONCU  ŠOLSKEGA  LETA  2010 / 2011 
 

 

 

V mesecu septembru 2010 je bilo v skladu OŠ Komen  3.146,75 €. 

 

 Z dobrodelnim koncertom na petek, 8.10.2010, ob 18. uri (ob zaključku Tedna 

otroka) smo zbrali 956,17 €. 

 

 Z dobrodelno akcijo »Drobtinice« smo zbrali 434,30 €. 

 

 Na Miklavževem sejmu v soboto, 4.12.2010  smo zbrali 1.885,92 €. 

 

 Obravnavali smo prošnjo »Prošnja za pomoč pri izpeljavi mednarodnega projekta – 

Francija (izmenjava učencev)«. Pomagali smo 28. učencem (30 € na učenca). To je 

840,00 €. 
 

 Zimska šola v naravi: Na šolo so prispele štiri prošnje za pomoč socialno ogroženim 

učencem. Sprejeli smo sklep, da se trem učencem subvencionira 50 % zimske šole v 

naravi, enemu učencu pa 40 % . To je  389,54 €. 

 

 Letna šola v naravi: Snovik (2. razred: 40,00 €); Čatež (4. razred: 107,42€). Za pomoč 

socialno ogroženim učencem smo torej namenili 147,42 €. 

 

 Člani sklada smo se strinjali, da pomagamo učencem MPZ Komen, ki so odšli v 

Bratislavo na Mednarodni festival Slovakia Cantat. Glede na račune, ki so bili 

izstavljeni in donacije sponzorjev ter gleda na sklep na naši  zadnji seji Šolski sklad 

(prispevalo naj bi se od 25 do 30 € na učenca), smo se odločili, da prispevamo 35,00 € 

na učenca (vseh učencev je bilo 46). To je 1.610,00 €. 

 

 Donacija KSP in Zadružna kraška banka Opčine: 250,00 €.  

 

 Na šoli smo sprejeli sklep, da pomagamo petim učencem oz. njihovim staršem pri 

plačilu šolske prehrane (šolska malica, kosilo) zaradi socialne stiske. Iz Šolskega 

sklada smo namenili 479,75 €. 

 

 Odločili smo se, da plačamo prevoz učencem, ki so se udeležili podelitve nagrade na 

literarnem natečaju »Z domišljijo na potep« na Vrhniki. Prevoz je znašal 108,07 €. 

 

 V Šolski sklad se je prililo kar nekaj denarja od zbranega  papirja. To je 531,72 €.  

 Prav od tega je bilo 50,00 € namenjeno za letovanje naših otrok  preko ZPM Sežana. 

 

Ob koncu šolskega leta 2010 / 2011 je stanje v Šolskem skladu  3.577,65 €.      

 

 

V Komnu, septembra 2011                                               Zapisala:  Tanja Spačal 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


