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Komenda, 8. 10. 2019 
 
 

 

ZAPISNIK 
 
1. seje UO Šolskega sklada OŠ Komenda Moste v šolskem letu 2018/2019. Seja je potekala 
v torek, 8. 10. 2019, s pričetkom ob 18.00 uri.  
 
Prisotni:  

- člani UO: Franc Marolt, Tatjana Zorman,  Petra Remše Starovasnik, Bea De Cecco, 
Igor Zidarič 

- v. d.ravnatelja: Barbara Janežič Bizant  
- pomočnica v. d. ravnatelja: Sabina Brigita Štebe 

 
Dnevni red:  

1. Potrditev novega člana. 
2. Načrt dela za šolsko leto 2019/2020. 
3. Pobude in predlogi. 

 
K 1) 
 
Ker je članici UO Šolskega sklada Vesni Lešnik prenehal mandat, njen otrok je zaključil 
šolanje, so prisotni člani soglasno potrdili mandat Igorju Zidariču. 
 
 
K 2) 
 
V. d. ravnatelja ga. Barbara Janežič Bizant je predstavila finančno poročilo Šolskega sklada 
(priloga). 
Člani UO Šolskega sklada smo finančno poročilo soglasno potrdili. 
 
Zbiranje finančnih sredstev bo tudi letos potekalo preko: 

- POLOŽNIC 
- DONACIJ PODJETIJ V OBČINI KOMENDA 
- PRIREDITVE (Ta veseli dan)/KONCERTA IN BAZARJA.  
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Datum letošnje prireditve je torek, 3. december 2019, (v športni dvorani in šoli Komenda) 
ob 17.00. 
 
Nekaj idej: 

- Koncert, kjer nastopajo učenci z različnimi točkami, 
- Praznični bazar (prodaja izdelkov, ki jih bodo ustvarili učenci) 
- hrana in pijača (palačinke, pecivo, čaj…) 
- napovednik v oktobrski Aplenci, v novembrski pa vabilo na prireditev 
- pripravili bomo plakate na običajnih mestih (v šoli v Mostah, Komendi, v vrtcu, na 

plakatnih mestih v Komendi, Mostah, Križu…) 
 

Na naslednji seji prisluhnemo še novim idejam. 
 
Tudi v tem šolskem letu bomo sofinancirali vstopnice za gledališče, končni izlet 9 razredov, 
mednarodno izmenjavo s šolo na Češkem, šolo v naravi … 
 
 
K 3) 
 
Člani UO ŠS smo se dogovarjali  za datum naslednje seje, ki bo 7. novembra 2019, ob 
18.00. 
 
Seja je bila zaključena ob 19.35. 
 
 
 
 
Zapisala:       Predsednik Šolskega sklada:  
Tatjana Zorman      Franc Marolt  


