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Datum: 05. maj 2015 

 

Zapisnik 

                  konstitutivne seje Nadzornega sveta Šolskega sklada                               

 

Prisotni: Benjamin Gregorinčič, Vilma Lindner, Nina Antosiewicz Zupan, Peter 

Benedetič, Maja Vidmar, Nataša Adlešič Barba 

Drugi prisotni: ravnatelj Božo Starašinič  

Odsotni: Agata Kržišnik 

 

Konstitutivna seja Nadzornega sveta Šolskega sklada Osnovne šole Franca Rozmana 

Staneta v šolskem letu 2014/15 je potekala v torek, 5. maja 2015, ob 17.00 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. Člane 

Nadzornega sveta Šolskega sklada (v nadaljevanju NS Šolskega sklada) je imenoval Svet 

staršev na svoji 5. seji dne 23. aprila 2015 v sestavi: Benjamin Gregorinčič, Vilma 

Lindner, Nina Zupan, Nataša Adlešič Barba (predstavniki staršev), Peter Benedetič, Maja 

Vidmar, Agata Kržišnik (predstavniki šole oz. zaposlenih). 

1. Volitve za člane NS Šolskega sklada 

Volitve so bile izvedene javno. Oba sklepa sta bila potrjena s 5 glasovi za in 1 vzdržanim. 

Sklep št. 1: Za predsednico NS Šolskega sklada je v novem dvoletnem mandatu 

ponovno izvoljena mag. Nataša Adlešič Barba. 

Sklep št. 2: Za namestnika predsednice NS Šolskega sklada je izvoljen Peter 

Benedetič. 

 

2. Tekoče dejavnosti šolskega sklada v letu 2014/15 

Člani NS Šolskega sklada so razpravljali o tem, na kakšen način se bodo zbirali 

prostovoljni prispevki na prireditvi Ritem na parketu. Proučene so bile dobre in slabe 

strani različnih oblik. 

Sklep št. 3: Na zaključni prireditvi Ritem na parketu se bodo prostovoljni prispevki 

zbirali z licitacijo dresov in drugih doniranih predmetov in storitev.  
 

Peter Benedetič je podal pobudo za nakup fiksnega ozvočenja za veliko telovadnico, ki bi 

tako učiteljem kot učencem omogočil hitro in kvalitetno uporabo ozvočenja za pouk in 

razne druge šolske dejavnosti. Pridobili se bosta dve ponudbi za nakup, na podlagi katerih 

se bo nadzorni svet na korespondenčni seji odločil za nakup. 

 

Naslednja seja NS Šolskega sklada bo 2. junija 2015 ob 16.30 uri.  

 

Zapisal: 

Prof ŠPO: Peter Benedetič 

Namestnik predsednice NS Šolskega sklada 


