
ZAPISNIK  2.  SEJE  UPRAVNEGA  ODBORA  ŠOLSKEGA  SKLADA  OŠ  KOMEN 

 

 

Datum: 19. 10. 2009 

 

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

              Mojca Uhernik - Pipan, Majda Fabiani 

Odsotna: Katarina Pleško 

 

 

Dnevni red:  

 

1.  O 1. dobrodelnem koncertu 

2.  Božično-novoletni bazar 

3.  Prodaja novoletnih voščilnic OŠ Komen 

4.  Plan dela za naprej 

 

 

Ad1) Prvi dobrodelni koncert je potekal na petek, 9.10.2009, ob 18.30, v šolski telovadnici.  

S prodajo vstopnic se je v skladu nabralo  970,00 €.  

Trenutno je v skladu OŠ Komen 2.526,22 €.  

 

Sklep: Del tega denarja se nameni za že dogovorjeni nakup stojal za sušenje risb (dve stojali 

za v Štanjel, tri stojala za na centralno šolo). Cena: 850,65 € za vseh pet stojal. 

Za subvencioniranje šole v naravi se dodeli 1.500,00 €, saj kar 31 otrok (2.r. – 6 učencev, 3.r. 

– trije učenci, 4.r. – 5 učencev, 5.r. – trije učenci, 6.r. – 9 učencev, 8.r. – 5 učencev) potrebuje 

pomoč pri plačilu te šolske dejavnosti. Višina zneska na  posamezne učence se določi po 

Pravilniku o kriterijih in postopku dodelitve sredstev za subvencionirano šolsko prehrano in 

druge stroške šolanja. 

 

 

Ad2) Božično-novoletni bazar se bo odvijal v  petek, 11.12.2009, od 16.00 do 18.30, v šolski 

telovadnici. 

 

 Sklep: Razredi bi izdelovali izdelke v šoli (tematsko), npr. pri likovnem  pouku, tehniški 

dnevi…(vsak učenec prispeva po en izdelek) in doma skupaj s starši (vsaj po en izdelek na 

učenca). 

 

Sklep: Cene izdelkov (min 1€, max. 5€) določi pred bazarjem  izbrana komisija. 

 

Sklep: Sredstva, ki bodo zbrana na božično-novoletnem bazarju, se bodo namenila 

nadarjenim učencem. Učenci (iz 8. in 9. razreda), ki bodo v tem šolskem letu prejeli srebrna 

in zlata priznanja na državni ravni, bodo ob koncu leta nagrajeni z izletom. 

 

 

Ad3) Vsak razred naj bi prispeval po eno sliko z zimskim ali novoletnim motivom. Natisnilo 

naj bi se dvanajst različnih voščilnic, ki bi predstavljale en komplet. Če bi prodali 500 takih 

kompletov (dva na učenca), bi sklad lahko pridobil dodatnih 1.500,00 €. 

 

Sklep: To idejo se v tem šolskem letu opusti, saj je člani niso podprli. 



 

 

Ad4)  Na podružnični šoli v Štanjelu se načrtuje izgradnja zunanjega igrišča. 

 

Sklep: Simbolični prispevek se nameni iz sklada. 

 

 

 

 

  

Komen, 20. 10. 2009                                                                         Zapisala: Tanja Spačal                                               

                                                                                 

 

 


