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Zapisnik  

Konstitutivne seje UO Šolskega sklada v šolskem letu 2012/13 

 

Prisotni: Peter Benedetič, Benjamin Gregorinčič, Agata Kržišnik, Vilma Lindner, Robert 

Teršek, Nataša Adlešič Barba 

Drugi prisotni: ravnatelj Božo Starašinič  

Odsotni:  Andrej Karlin (opr.) 

 

Konstitutivna seja Upravnega odbora Šolskega sklada Osnovne šole Franca Rozmana 

Staneta v šolskem letu 2012/13 je potekala v ponedeljek, 25. marca 2013, ob 18.00 uri v 

knjižnici šole. V skladu z 8. členom Sklepa o ustanovitvi šolskega sklada Osnovne šole 

Franc Rozman Stane je sejo sklical ravnatelj ter jo vodil do izvolitve predsednice. 

 

1. Konstituiranje UO in izvolitev predsednika UO Šolskega sklada 

Člane upravnega odbora Šolskega sklada je imenoval Svet staršev na svoji 4. seji dne 21. 

februarja 2013 pod 5. točko dnevnega reda.  

Sklep št. 1: Za predsednico UO Šolskega sklada je soglasno izvoljena Nataša Adlešič 

Barba. 

 

2. Predlog programa dela 

Nataša Adlešič Barba je kot edina članica EU Šolskega sklada iz prejšnjega mandata na 

kratko predstavila namen in dejavnosti sklada ter program dela za šolsko leto 2012/13, ki 

ga je potrdil prejšnji UO Šolskega sklada. Na podlagi razprave se je dopolnil program 

dela UO Šolskega sklada za leto 2012/13 (v prilogi). Ni bila podprta ideja o zbiranju 

sredstev sklada s položnicami staršem za prostovoljne prispevke šolskemu skladu s 

priporočeno vsoto. Sredstva se bodo zbirala tudi s prispevki na prireditvi Pozdrav 

pomladi in z licitiranjem dresov in športnih pripomočkov znanih športnikov na prireditvi 

Ritem na parketu. Sredstva se bodo zbirala tudi s prodajo izdelkov na bazarju decembra 

2013. 

Sklep št. 2: Na prireditvi Pozdrav pomladi, 27. marca 2013, bomo zbirali 

prostovoljne prispevke za šolski sklad. Ravnatelj bo predstavil dosežke Šolskega 

sklada, ki so vplivali na boljšo izvedbo te predstave.  

Sklep št. 3: Na prireditvi Ritem na parketu junija 2013 bomo licitirali drese in 

športne pripomočke znanih športnikov.  

Sklep št. 4: Potrdi se dopolnjen program dela UO Šolskega sklada za leto 2012/13. 

 

Zapisala: 

mag. Nataša Adlešič Barba 

predsednica UO Šolskega sklada 


