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Komenda, 12.04.2012 
 
 
 
 

ZAPISNIK 
 
5. redne seje UO Šolskega sklada OŠ Komenda Moste  v šolskem letu 2011/2012. Seja je 
potekala v četrtek, 12.04.2012, s pričetkom ob 19. uri.  
 
Prisotni:  

- člani UO: Darko Korbar, Polona Razpotnik, Metoda Plevel, Andreja Črtanec, Danica 
Kuhar, France Marolt 

- ravnateljica: Mira Rek 
- vabljeni starši: Maja Kaučič, Suzana Zgonec, Petra Zupin, Valerija Zotler, Romana 

Ravnikar, Tatjana Zorman,  Jana Kodrin, Boštjan Dolmovič, Mateja Novak. 
  
 
Dnevni red:  

1. ŠOLSKA VESELICA  
 
 
Ad 1 
 
Veselica bo 8. junija 2012 od 17. do 23. ure, okvirni program:  
17:00 : Otvoritev 
17:10 : Adi Smolar 
18:10 : Pokaži kaj znaš  
20:00 : Rok Trkaj 
21:00 : Ples 
 
Delavnice se bodo izvajale od 17. do 20. ure. Prodaja hrane in pijače je zaželena tudi v 
poznejših urah.  
 
Predvidene delavnice so: polstenje, igra na srečo, bolšji sejem (knjige, športni rekviziti), 
ličenje in friziranje, prodajna razstava slik naših učencev, poslikava obrazov, merjenje hitrosti 
nogometne žoge, boks, poslikava majic.  
 
Zaradi težav pri organizaciji in stroškov se ne bodo izvajale delavnice: izdelava naravnih 
zeliščnih krem in lego gradniki.  
 
Predlog, da bi pred samo veselico izvedli še eko tek, ni bil sprejet, z obrazložitvijo, da je že 
sedaj veliko aktivnosti.  
 



  
Stran 2 

 
  

Za nastope -Pokaži kaj znaš, je prijavljenih 54 posameznikov in skupin.  Avdicija se  bo izvedla 
9. maja  dopoldne v Mostah in popoldne v Komendi. Otroke bodo o času avdicije obvestili 
učitelji. Čeprav je prijavljenih veliko nastopov, pa naj se poskusi doseči takšen razpored, da bi 
lahko nastopili vsi prijavljeni.  
 
Piškoti se bodo zbirali v četrtek, 7. 6. 2012,  od 18. do 20. ure v šoli v Mostah.  
 
Za vstop na veselico bo potrebno kupiti najmanj dva bonka (vstopnina) na osebo. Možno in 
zaželeno pa bo, da se kupi tudi več bonkov ki bodo tudi tokrat plačilno sredstvo za delavnice 
ter nakupe hrane in pijače.    
 
 
 
 
 
 
Zapisala:       Predsednica Šolskega sklada:  
Metoda Plevel       Polona Razpotnik  
 


