
Osnovna šola Franca Rozmana Staneta 

Prušnikova ulica 85 

1210 Ljubljana Šentvid 

 

Datum: 27. september 2013 

 

Zapis  

1. seje UO Šolskega sklada v šolskem letu 2013/14 

dne 26. septembra 2013 

 

Prisotni: Peter Benedetič,  Robert Teršek, Andrej Karlin, Nataša Adlešič Barba 

Drugi prisotni: ravnatelj Božo Starašinič  

Odsotni:  Agata Kržišnik (opr.), Benjamin Gregorinčič,  Vilma Lindner  

1. Ugotovitev prisotnosti 

Seja se je zaradi nesklepčnosti začela šele ob 17.30, ko je s prihodom člana postal 

Upravni odbor (UO) Šolskega sklada sklepčen. 

2. Potrditev zapisnika 4., 5. in 6. seje UO Šolskega sklada 

Zapisniki 4., 5. in 6. seje so bili posredovani članom UO Šolskega sklada v roku nekaj 

dni po vsaki seji. Formalno pa še niso bili potrjeni. 

Sklep št. 1: Zapisniki 4., 5. in 6. seje UO Šolskega sklada se soglasno potrdijo. 

3. Poročilo o realizaciji programa dela UO Šolskega sklada za šolsko leto 2012/13 

Predsednica je predstavila osnutek poročila o realizaciji programa dela UO Šolskega 

sklada za preteklo šolsko leto, ki je bil članom UO Šolskega sklada posredovan 2. 

septembra in nato ponovno z vabilom na 1. sejo 20. septembra. Člani UO so po 

elektronski pošti prejeli tudi prezentacijo poročila, ki ga bo predsednica predstavila na 

seji Sveta staršev, ki sledi seji UO Šolskega sklada. 

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

šolsko leto 2012/13. 

4. Program dela UO Šolskega sklada v letu 2013/14 

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

ki je bil članom UO Šolskega sklada posredovan 2. septembra in nato ponovno z vabilom 

na 1. sejo 20. septembra. V razpravi so se izmenjala mnenja o zbiralnih akcijah papirja, o 

postopkih izbire pripomočkov za delovanje šole ter o razširitvi licitacije športnih 

pripomočkov s prodajo športnih pripomočkov, ki so jih otroci že prerasli. Osnutek 

programa se je glede na razpravo dopolnil. 

Sklep št. 3: Potrdi se Program dela UO Šolskega sklada v letu 2013/14. 

5. Razno 

Pod razno ni bilo razprave.  

 

Zapisala: 

mag. Nataša Adlešič Barba 

predsednica UO Šolskega sklada 


