
 

 

ZAPISNIK  ZADNJE SEJE   

UPRAVNEGA  ODBORA  ŠOLSKEGA  SKLADA  OŠ  KOMEN   

ZA  ŠOLSKO LETO 2011/2012 
 

 

Datum: 13.9.2012 

 

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

              Pleško, Mojca Uhernik – Pipan 

 

Odsotni: Stane Švigelj (opravičeno) 

 

Dnevni red:  

 

1. Pregled  delovanja šolskega sklada od leta 2008 do leta 2012 

2. Nakup pripomočkov za kvalitetnejši pouk 

3. Volitve članov v upravni odbor sklada 

4. Razno  

 

 

Ad1) Pregled  delovanja šolskega sklada od leta 2008 do leta 2012 

 

Tanja Spačal sem povzela delovanje sklada v zadnjih štirih letih in ga podrobneje predstavila 

članom na seji. Povzetek je pod prilogo številka 1. 

          

 

Ad2) Nakup pripomočkov za kvalitetnejši pouk 

 

Predlagan je bil nakup radia za v telovadnico na podružnični šoli v Štanjelu ter didaktičnih 

namiznih iger. Nakup smo vsi člani podprli, a ga bodo še enkrat podrobneje obravnavali novi 

člani Upravnega odbora sklada OŠ Komen. 

 

Ad3) Volitve članov v upravni odbor sklada 

 

Predstavnike šole (štirje člani) v upravni odbor sklada se bo določilo na naslednji seji 

učiteljskega zbora, predstavnike staršev (trije člani) pa na seji sveta staršev, ki bo konec 

septembra. 

 

Ad4) Razno 

Ga. Katarina Pleško je predlagala, da se starši lahko obrnejo na sklad za pomoč pri 

financiranju dnevov dejavnosti, ki so  načrtovani za šolsko leto 2012 / 2013. 

Sklep: Predlog smo  podprli. Starši zaprosijo upravi odbor sklada s pomočjo prošnje (brez  

            dodatnih dokazil). 

 

 

V  Komnu, 17.9.2012                                                                Zapisala: Tanja Spačal                                               

                                                                                 



 

 

PRILOGA 1: 

 

 
POROČILO  O  DELOVANJU 

SKLADA  OSNOVNE  ŠOLE  KOMEN 

(2008 -2012) 
 

 

21.2.2008  JE  BIL  NA  POBUDO  STARŠEV  SPREJET  SKLEP  O  USTANOVITVI   

                  SKLADA  OSNOVNE  ŠOLE  KOMEN. 

 

UPRAVNI  ODBOR  SKLADA  SO  SESTAVLJALI: 
 ŠTIRJE  PREDSTAVNIKI  ŠOLE (ga. Dragica Ukmar – Kodelja, ga. Mojca Uhernik 

-  Pipan, ga. Tanja  Spačal, ga. Sonja Mušič); 

 TRIJE  PREDSTAVNIKI  STRAŠEV (ga. Katarina Pleško, ga. Majda Fabiani,  

g. Stane Švigelj). 

 

Po preteku mandata (4 leta) Svet zavoda in Svet staršev imenujeta svoje predstavnike v odbor.  

Na svoji prvi seji  izvolijo predsednika in namestnika sklada. 

 

PRAVILNIK    O  DELOVANJU SKLADA smo sprejeli 3.7.2008. 

Za kaj si sklad prizadeva? 
 KVALITETNJEŠI  POUK (NAKUP UČNIH PRIPOMOČKOV), 

 POMOČ  SOCILANO  ŠIBKEJŠIM  UČENCEM, 

 POMOČ  NADARJENIM  UČENCEM, 

 PODPORA  PRI  RAZNIH  AKTIVNOSTIH. 

 

 

1. Kako smo začeli? 

Sestavili in oblikovali smo zgibanko o šolskem skladu; donatorsko pogodbo,  poslali 

šestdeset prošenj za donacije podjetnikom in obrtnikom iz naše regije, razpošiljali 

zahvale donatorjem, se predstavili v glasilu občine Komen -  »Komentarju«, 

organizirali božično- novoletni bazar. 

 

2. Skrb za kvalitetnejši pouk: 

 nakup desetih panojev za v avlo; 

 nakup prenosnega računalnika za učence, ki so v bolnišnični oskrbi oz. dalj časa 

odsotni; 

 nakup štirih stojal za sušenje risb; 

 didaktične igre; 

 športni rekviziti  (žoge, loparji, keglji…); 

 zvočniki… 

 

 

 

 



 

 

3. Pomoč socialno šibkejšim: 

  poletne in zimske šole v naravi, CŠOD, vaditelji (v šol. l. 2011/2012 se je 

obravnavalo 12 prošenj); 

Višina zneska na  posamezne učence se je določila po Pravilniku o kriterijih in 

postopku dodelitve sredstev za subvencionirano šolsko prehrano in druge stroške 

šolanja. 

 pomoč staršem pri plačilu šolske prehrane (v šol. l. 2010/2011 se je pomagalo 5 

družinam). 

 

4. Pomoč nadarjenim učencem: 

 športno društvo Partizan iz Renč (sponzorstvo); 

 nagradni izlet v Avstrijo – učenci dobitniki priznanj (delno financiranje prevoza); 

 delavnica za nadarjene (prevozni stroški); 

 pevski festival (Bratislava); 

 izmenjava učencev (Francija). 

 

5. Prilivi v sklad: 

 donacije (banke, obrtniki, posamezniki); 

 zbiranje papirja; 

 »Drobtinice«. 

 

 

 

IZPELJALI SMO TRI DOBRODELNE KONCERTE: 

 1. dobrodelni koncert (2009/2010):  970,00 €  

 2. dobrodelni koncert (2010/2011):  956,17 €  

 3. dobrodelni koncert (2011/2012):  670,00 €  

 

 

IZPELJALI SMO ŠTIRI BAZARJE: 

 1. Božično – novoletni bazar (2008/2009):   1.325,22 €   

 2. Božično – novoletni bazar (2009/2010):   1.680,46€ 

 3. Božično – novoletni bazar (2010/2011):   1.893,15€  

 4. Božično – novoletni bazar (2011/2012):   2.167,56€   

 

 

 

Trenutno je v skladu 7.060,66€. 

 

 
                                                              

 

 
 


