
Osnovna šola Franca Rozmana Staneta 

Prušnikova ulica 85 

1210 Ljubljana Šentvid 

 

Datum: 5. november 2016 

 

 

Zapisnik 1. seje NS Šolskega sklada  

Osnovne šole Franca Rozmana Staneta 

 

 

Prisotni: Benjamin Gregorinčič, Nina Antosiewicz Zupan, Peter Benedetič, Nataša 

Adlešič Barba  

Drugi prisotni: ravnatelj Božo Starašinič  

Odsotni: Agata Kržišnik, Maja Vidmar, Vilma Lindner 

 

1. seja Nadzornega sveta (NS) Šolskega sklada Osnovne šole Franca Rozmana Staneta v 

šolskem letu 2015/16 je potekala v torek, 18. oktobra 2016, ob 16.30.  

 

1. Potrditev zapisnika 3. seje NS Šolskega sklada  

Zapisnika 3. seje sta bila posredovana članom NS Šolskega sklada 11. julija 2016.  

Sklep št. 1: Zapisnik 3. seje NS Šolskega sklada se soglasno potrdi. 

 

2. Poročilo o realizaciji programa dela šolskega sklada za šolsko leto 2015/16 

Predsednica je predstavila osnutek poročila o realizaciji programa dela Šolskega sklada 

za preteklo šolsko leto, ki je bil članom NS Šolskega sklada posredovan predhodno.  

Sklep št. 2: Potrdi se Poročilo o realizaciji programa dela Šolskega sklada za šolsko 

leto 2015/16. 

 

3. Program dela Šolskega sklada za šolsko leto 2016/17 

Predsednica je predstavila osnutek programa dela šolskega sklada za tekoče šolsko leto, 

ki je bil članom NS Šolskega sklada posredovan predhodno. V razpravi so se izmenjala 

mnenja o izboljšanju obveščanja in priprave na posamezne akcije npr. dovolj zgodaj je 

potrebno začeti s pripravo za Pozdrav pomladi (plakat in dobre misli). Ravnatelj bo 

pozval aktive za predloge za nakup nadstandardnih pripomočkov. Še vedno se ni zbralo 

dovolj sredstev za nakup defibrilatorja, zato se donacij za defibrilator vključi v program 

dela.  Osnutek programa se je glede na razpravo dopolnil. 

Sklep št. 3: Potrdi se Program dela Šolskega sklada za šolsko leto 2016/17. 

 

4. Nakup defibrilatorja 

Peter Benedetič je predstavil 3 ponudbe s tehničnimi specifikacijami za defibrilator, ki so 

jih člani NS prejel z vabilom na sejo: 1. Defibtech 1.647,00 EUR, 2. CardiAid 1.695,80 

EUR, 3. Webo d.o.o. 1.723,86 EUR. Sledila je razprava o prednostih in slabostih teh 

ponudb. 

Sklep št. 4: Odobri se nakup defibrilatorja pri ponudniku Webo d.o.o. v višini 

1.723,86 EUR. 



 

5. Razno 

Pod razno ni bilo razprave. 

 

 

Zapisala: 

mag. Nataša Adlešič Barba 

Predsednica NS Šolskega sklada 


