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ŠOLSKI SKLAD PRI OSNOVNI ŠOLI JANEZA KUHARJA RAZKRIŽJE 

 

Datum: 3. 7. 2017, v zbornici osnovne šole 

 

 

ZAPISNIK 4. SESTANKA UPRAVNEGA ODBORA ŠOLSKEGA 

SKLADA PRI OSNOVNI ŠOLI JANEZA KUHARJA RAZKRIŽJE 
 

 
Pričetek sestanka ob 15.30.  

 

Prisotni:  

 

 Tihomir Pukšič, 

 Olga Novak, 

 Leonida Šeruga, 

 Bernard Makovec, 

 Natalija Baumgartner, 

 Anica Šimonka, ravnateljica 

 Andreja Makovec 

 Terezija Bogdan 

 

Opravičeno odsotna: Damjana Sobočan 

 

 

Dnevni red:  

1. Ugotovitev prisotnosti in sprejem dnevnega reda 

 2. Pregled in potrditev zapisnika prejšnjega sestanka  

3.  Organizacija srečelova 15. 8. 2017 

 4. Razno 

 

 

K tč.1 

 

Po uvodnem pozdravu predsednice upravnega odbora šolskega sklada Natalije Baumgartner je 

bila ugotovljena prisotnost povabljenih članov in predstavljen dnevni red. 

 



K tč.2 

 

Zapisnik prejšnjega sestanka je bil pregledan preko elektronske pošte in soglasno potrjen in 

overjen s strani članov. 

Predsednica šolskega sklada ga. Natalija Baumgartner je opozorila, da namesto cena srečke 

zapišemo prispevek za srečko. 

 

 

K tč.3 

 

 

Ga. ravnateljica je predlagala, da pri razdeljevanju srečk pomagajo bodoči devetošolci.  

Sedem devetošolcev je potrdilo prisotnost pri izvedbi srečelova. Ga. Zinka Bogdan je 

predlagala, da člani sklada, ki bodo pakirali srečke,  so tudi prisotni pri izdajanju srečk.  

Predlagala je tudi, da damo kuverte skupaj in praktične nagrade skupaj. Ga Natalija 

Baumgartner je pripravila tabelo v katero je vpisala lokacije, ki jih bomo posamezni člani 

šolskega sklada obiskali. Vsak član je dobil tudi tabelo v katero bomo vpisovali donatorje, 

vrednost dobitka, količino, vsak donator pa se mora tudi podpisati. 

Ga. Terezija Bogdan priporoča nabavo 1000 vrečk,  le-te bo ga. ravnateljica Anica Šimonka 

dobila od podjetja Makoter. Etikete za napis številke srečke pa si bomo poskušali pridobiti v 

papirnici. 

Ga. Natalija Baumgartner je predlaga, da objavimo izvedbo srečelova na spletni strani šole. Ga. 

ravnateljica je povedala, da bo objava tudi na KTV Razkrižje. 

Dobitke bomo zbirali v Osnovni šoli Janeza Kuharja Razkrižje, in sicer v učilnici  drugega 

razreda. V času, ko je vrtec in šola zaprta zaradi letnih dopustov, prinašanje srečk ni mogoče. 

Srečke bomo pakirali v petek, 11. 8. 2017, in sicer ob 8.00 pričnemo s pakiranjem. Pridemo vsi 

tisti, ki lahko pridemo ob tem času, ostali se nam pridružijo kasneje. Vsi donatorji bodo napisani 

na listih, ki bodo na mizi. 

 

K tč. 4 

 

Pri točki razno ni bilo vprašanj in pobud,  zato smo sestanek zaključili ob 16.50 uri.  

 

 

 

zapisala:               predsednica upravnega odbora šolskega sklada:      

Leonida Šeruga                                                 Natalija Baumgartner    

                   


