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Komenda, 23. 10. 2017 
 
 

 

ZAPISNIK 
 
1. seje UO Šolskega sklada OŠ Komenda Moste v šolskem letu 2017/2018. Seja je 
potekala v ponedeljek, 23. 10. 2017, s pričetkom ob 18.00 uri.  
 
Prisotni:  

- člani UO: Danica Kuhar, Franc Marolt, Tatjana Zorman, Petra Remše Starovasnik, 
Saša Progar, Urška Poje, Vesna Lešnik, Nina Mavrič 

- pomočnica ravnateljice: Barbara Janežič Bizant 
- Polona Razpotnik 

 
Dnevni red:  

1. Potrditev novih članov UO Šolskega sklada OŠ Komenda Moste. 
2. Razrešitev in izvolitev novega predsednika UO Šolskega sklada OŠ Komenda 

Moste. 
3. Pregled in potrditev finančnega poročila za šolsko leto 2016/17. 
4. Zbiranje denarnih sredstev v šolskem letu 2017/18. 
5. Pobude in predlogi. 

 
K 1) 
 
Člani UO Šolskega sklada so soglasno potrdili nove članice. 
 
 
K 2) 
 
Člani UO so razrešili dosedanjega predsednika UO Šolskega sklada Jureta Ostermana. Za 
novega predsednika UO Šolskega sklada OŠ Komenda Moste je bil soglasno potrjen 
Franc Marolt, nova zapisničarka je Tatjana Zorman. 
 
K 3) 
Glej prilogo k zapisniku.  
Potrdili smo finančno poročilo ŠS za šolsko leto 2016/17.  
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Soglasno je bil sprejet sklep, da k sredstvom za učence z nižjim socialno-ekonomskim 
položajem razporedimo sredstva v višini 4000 €. 
Novi predsednik se je zahvalil predsedniku UO ŠS 2016/17, ge. Poloni Razpotnik in ge. 
Danici Kuhar za dolgoletno uspešno delo v UO. Poudaril je, da je standard ŠS visoko 
postavljen in bo težko ponovljiv. 
Prisotni smo se strinjali, da bomo uspešni le z vzajemnim sodelovanjem učiteljev, članov 
UO ŠS in staršev, pa tudi učencev. Navdušeni moramo delati za dobrobit šole, učencev … 
 
Šolska svetovalna delavka N. Mavrič bo s pomočjo računovodkinje naredila analizo 
plačnikov po triadah. 
 
K 4) 
 
Zbiranje finančnih sredstev bo tudi letos potekalo preko: 

- POLOŽNIC: 
V mesecu novembru bomo staršem ob položnicah poslali pristopno izjavo o 
prispevku. Na izjavi se bodo starši lahko odločali o več možnostih:  

  - prispevati 2 x letno po  10,00 eur  
  - prispevati v enkratnem znesku __________ eur 

  - nič prispevati. 
Pristopno izjavo otroci vrnejo razrednikom ali na elektronski naslov šolskega sklada in na 
podlagi izjave se staršem izda položnica.  
Izbrani prispevek bo obračunan na položnici, poslano bo skupaj s položnico za prehrano. 
Kasneje se preko e-asistenta staršem pošlje prijazen opomnik. 
 
Na 2. roditeljskem sestanku v februarju 2018 razredniki staršem na kratko predstavijo ŠS 
– kaj vse smo  pridobili z zbranimi sredstvi. 
 
V naslednjem šolskem letu pa se soglasje za prispevek v ŠS staršem razdeli na 1. 
roditeljskem sestanku. Ponudi se več možnosti: enkratni znesek ali prispevek 2x letno ali 
vsak mesec pri položnici za prehrano ali pa nič ne prispevajo. 
 
 

- PODJETIJ V OBČINI KOMENDA: podjetja naprošamo z dopisom, ki bo imel osebno 
noto. Podjetjem se lahko na kratko predstavimo z uspehi, dosežki in v čem smo 
posebni … V decembru jim pošljemo voščilnice in kakšen izdelek učencev. 
Podjetjem pošljemo dopis s klasično pošto – bolj osebna nota.  Kasneje se jih 
lahko omeni v zahvali v časopisu Aplenca, šolskem časopisu Klasje, na šolski 
internetni strani.  
Za mnenje, katera pot predstavitve šole podjetjem bi bila najprimernejša, 
povprašamo tudi g. M. Romšaka, direktorja PC  Komenda. 
 

- ŠOLSKE VESELICE.  
Datum letošnje prireditve je sobota, 7. aprila 2018. 



 
Učitelji so predlagali medgeneracijski pohod in dogajanje pri šoli. 
Po kratki razpravi smo se prisotni strinjali, da bi izvedba takega pohoda bila prevelik 
organizacijski zalogaj in tudi bistvo šolske veselice bi zbledelo, saj so starši navajeni, da si 
sami razporejajo čas prihoda in odhoda na dogodek. 
 
Člani UO ŠS smo za »klasično izvedbo« šolske veselice: 
Nekaj idej: 

- družabne igre 1., 2. in 3. triada – izdelovali naj bi svoje igre (učenci, učitelji in 
starši) – predlog, da ponovimo lanske igre, ker je izvedbo onemogočil dež, 

- 1. triada – pevski nastopi po razredih, igre brez meja, napihljivi grad, 
- Pokaži, kaj znaš, 
- športne igre: med dvema ognjema (2. triada) in odbojka (3. triada) ter tekma med 

starši in učitelji… 
- hrana in pijača… 

Na naslednji seji prisluhnemo še novim idejam. 
 
Za letošnjo veselico izdelamo tudi tloris dogajanja, tabelo in še bolj poudarimo varnost. 
Ne smemo pozabiti tudi na načrt B. 
 
K5) 
 
Člani UO smo se dogovorili, da bo naslednja seja v sredo, 8. novembra 2017.   
  
 
Seja je bila zaključena ob 19.30 uri. 
 
 
 
 
Zapisala:       Predsednik Šolskega sklada:  
Tatjana Zorman      Franc Marolt  


