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Komenda, 6.10.2014 
 
 

 

ZAPISNIK 
 
1. seje UO Šolskega sklada OŠ Komenda Moste  v šolskem letu 2014/2015. Seja je 
potekala v ponedeljek, 6.10.2013 s pričetkom ob 18.00 uri.  
 
Prisotni:  

- člani UO: Darko Korbar, Polona Razpotnik, Jurij Osterman, Andreja Črtanec, 
Danica Kuhar, Franci Marolt in Saša Progar 

- ravnateljica: Mira Rek 
 
 
Dnevni red:  

1. Potrditev finančnega poročila za šolsko leto 2013/14 
2. Načrti ŠS v šolskem letu 2014/15 
3. Pobude in predlogi. 

 
Ad 1 
 
Glej prilogo k zapisniku. Potrdili smo finančno poročilo ŠS za šolsko leto 2013/14.  
 
Ad 2 
 
POLOŽNICE: tudi to leto bo, poleg Šolske veselice, zbiranje denarja za Šolski sklad 
potekalo preko položnic (november). Staršem bomo poslali obvestilo o prispevku. Na 
obvestilu se bodo starši lahko odločali o več možnostih:  

- prispevati mesečno 2,00 eur  
- prispevati v enkratnem znesku __________ eur 
- nič prispevati 

Obvestilo otroci vrnejo razrednikom in na podlagi izjave se staršem izda položnica; 
POMOČ PRI PLAVALNEM TEČAJU: kot vsako leto bo Šolski sklad finančno pomagal 
otrokom in njihovim staršem pri izvedbi plavalnega tečaja, ki je v 3. razredu. Znesek je 
cca. 850,00 EUR; 
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DRUŽABNE IGRE: ŠS bo v tem letu kupil, za potrebe podaljšanega bivanja kupil družabne 
igre ( dogovor z vodjo podaljšanega bivanja in ga. Danice Kuhar). Znesek cca. 600,00 
EUR; 
PRISPEVEK ŠS ZA KULTURNO PRIREDITEV vseh otrok; 
PRISPEVEK ŠS ZA SOCIALNO ŠIBKE OTROKE; 
NAKUP TABLIČNIH RAČUNALNIKOV za šolo v Mosta (knjižnica in v učilnice). Do konec 
oktobra se pridobi nekaj ponudb tabličnih računalnikov; 
ŠOLSKA VESELICA – datum letošnje prireditve je 11. april, delovna sobota (pravočasno 
obvestiti o prireditvi gasilska društva, ter športne klube v naši občini). Smer (poleg 
glasbe in športa) letošnje prireditve je lahko tudi promet. Več o tej temi na naslednji seji, 
23. oktobra. 
   
  
 
Seja je bila zaključena ob 19.30 uri. 
 
 
 
 
 
Zapisala:       Predsednica Šolskega sklada:  
Polona Razpotnik      Polona Razpotnik  


