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Komenda, 8. 11. 2017 
 
 

 

ZAPISNIK 
 
2. seje UO Šolskega sklada OŠ Komenda Moste v šolskem letu 2017/2018. Seja je 
potekala v sredo, 8. 11. 2017, s pričetkom ob 18.00 uri.  
 
Prisotni:  

- člani UO: Danica Kuhar, Franc Marolt, Tatjana Zorman, Petra Starovasnik, Urška 
Poje 

- pomočnica ravnateljice: Barbara Janežič Bizant 
 
Dnevni red:  

1. Potrditev zapisnika 1. seje UO Šolskega sklada za šolsko leto 2017/2018; 
2. Šolska  veselica; 
3. Pobude in predlogi. 

 
K 1) 
 
Člani UO Šolskega sklada so soglasno potrdili zapisnik 1. seje UO Šolskega sklada za 
šolsko leto 2017/2018. 
 
 
K 2) 
Člani UO ŠS smo se pogovarjali o načrtovanju Šolske veselice 2018. 
Pripravili bomo Načrt A (lepo vreme) in Načrt B (slabo vreme) – potrebujemo velik šotor. 
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, 
- prodaja peciva, 
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- srečelov, 
- bolšji sejem, 
- eksotične živali, 
- glasbena skupina… 

 
Na naslednji seji prisluhnemo še novim idejam. 

 
 
K 3) 
Člani UO ŠS smo soglasno potrdili pobudi za prispevek Šolskega sklada za nakup 
računalniške opreme (IKT opreme) in 5 kompletov smučarske opreme za potrebe zimske 
šole v naravi. 
Člani UO ŠS smo soglasno sprejeli sklep: 
Za nakup IKT opreme v šolskem letu 2017/2018 Šolski sklad prispeva 6.300 €. 
Za nakup 5 kompletov smučarske opreme v šolskem letu 2017/2018 Šolski sklad 
prispeva približno 1.000 €. 
 
Seja je bila zaključena ob 19.30 uri. 
 
 
 
 
Zapisala:       Predsednik šolskega sklada:  
Tatjana Zorman      Franc Marolt  
 
 
  


