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Komenda, 28.11.20t1

ZAPISNIK

2. seje UO Solskega sklada 05 Komenda Moste v Solskem letu 2OtI/2012. Seja je
potekala v ponedeljek,28.tL.20LL s pridetkom ob 18. uri.

Pr isotn i :
- dlani UO: Darko Korbar, Polona Razpotnik, Metoda Plevel, Franc Marolt,  Andreja

ertanec, Danica Kuhar, Mojca Greblo;
- ravnatel j ica: Mira Rek d

Dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika 1. redne seje UO Solskega sklada 05 Komenda

Moste
2. Pregled rezultatov anket v zvezi s pridobivanjem sredstev za Solski sklad.
3. Dogovor o nadinu izvedbe Solske veselice.
4. Pobude in predlogi.

A d 1
Zapisnik 1. redne seje je bi l  soglasno sprejet.

A d 2
Predstavl jena je bi la analiza ankete o Solski veselici.  Oddanih je bi lo 430 vpraialnikov,
vrn jen ih je  b i lo  25 l  vpra ia ln ikov.

PomembnejSi  izs ledk i  ankete so:

L. 84%vpraianih se redno udeleZuje 5olske veselice

2. 65% star5ev je aktivno vkl judenih na Solski veselici (dejavnosti,  pedejo pecivo, .. .),
34% star5ev pa sodeluje kot organizatorj i ;
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58% starSev meni, da je tudi v 5olskem letu20tt/I2 pqtrebno organizirati  Solsko
vesefico, 34% pa veselici nasprotuje (ostal i  se niso opredeli l i ) .  Pri tem je bi lo
izpostavl jena problematika, da je posebej odklonilen odnos zaznati v vi i j ih
razredih 2. tr iade, prav tako je zaznati povedan odklonilen odnos star5ev, ki
pomagajo pri organizacij ;

Solsko veselico kot najprimernejSi nadin zbiranja denarja predlaga 46% stariev,
45% pa j ih predlaga poloZnico (mesedni prispevek al i  letni vnaprej opredeljen
prispevek);

5. starSi Solsko veselico vidi jo predvsem kot dobrodelno prireditev in pri loZnost za
povezovanje Sole in doma.

Poudarjene in predstavl jene so bi le tudi nekatere opisne pripombe, kri t ike in pohvale.

Sklep: i
Analiza ankete se predstavi na naslednji  sej i  Sveta starSev 05 Komenda Moste.

A d 3
Organizacija veselice v letoSnjem Solskem letu naj poskuSa upoStevati izsledke ankete in
pripombe starSev. Tako je bi l  podan predlog, da sodelovanje na tokratni veselici ne bi
bi lo obvezno za vse razrede, da bi bi lo lahko ved nepladlj ivih vsebin (npr. gledali ike
predstava, razstava sl ik, prikaz^: izdelave zeliSdnih namazov, priprava zdrave hrane,
izvedba Solskega kviza, lego ,..),  ki bi j ih star5i lahko ustvarjal i  tudi s pomodjo uditel jev
interesnih dejavnosti.  Poleg teh vsebin bi seveda poskuSali izvesti tudi dejavnosti,  ki so
donosne.

Sklep:
Na naslednji  sestanek Solskega sklada se povabi tudi nekatere star$e, ki so do sedaj
ve l iko pomagal i  pr i  organizac i j i  vesel ice (sp isek pr iprav i  ga.  Danica Kuhar) ,  k jer  b i  se
dogovori l i  o kondni izvedbi veselice oz. prireditve.

Na roditel jskih sestankih naj se predstavi predviden potek zbiranja denarja za Solski
sklad (kombinacija veselice in zbiranja s poloZnicami). Zbiranje denarja preko poloZnic se
predloZi Svetu star5ev v potrditev na naslednjem sestanku.

Ker v fetoSnjem Solskem letu ni delovne sobote, bo Solska veselica v petek Ot.6,ZOtz
popoldne.

A d 4

4.
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Naslednja seja UO Solskega sklada bo 09.01,2012 ob 18. uri,

Seja je bi la zakl judena ob 19.40. uri.

Zapisa la:
Metoda Plevel

Predsednica Solskega sklada:
Polona Razpotnik
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