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Datum: 04. 12. 2017, v zbornici osnovne šole 
 
 

ZAPISNIK 5. SESTANKA UPRAVNEGA ODBORA ŠOLSKEGA SKLADA PRI 
OSNOVNI ŠOLI JANEZA KUHARJA RAZKRIŽJE 

 
 
Pričetek sestanka ob 16.30.  
 
Prisotni:  
 

 Tihomir Pukšič, 

 Olga Novak, 

 Leonida Šeruga, 

 Bernard Makovec, 

 Natalija Baumgartner, 

 Anica Šimonka, ravnateljica 

 Andreja Makovec 

 Damijana Sobočan 
 
 
 
Dnevni red:  

1. Ugotovitev prisotnosti in sprejem dnevnega reda 

2. Pregled in potrditev zapisnika prejšnjega sestanka 

3. Poročilo srečelova 15. 8. 2017 

4. Sprejem »PRAVIL ŠOLSKEGA SKLADA« 

5. 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 prebran in soglasno potrjen in overjen s strani članov. 
 
 

K tč. 3 
 
Predsednica Upravnega odbora šolskega sklada Natalija Baumgartner je predstavila finančno 
poročilo šolskega sklada pri Osnovni šoli Janeza Kuharja Razkrižje za obdobje od 01.01.2017 
do 30.11.2017. V letu 2017 je tako bilo skupno 4.780,23 € prilivov + projektor in bela tabla, 
odlivov pa 2.618,71 €. Na srečelovu se je zbralo 1.517,41€ in 590,00 € neposrednih finančnih 
sredstev donatorjev. Končno stanje na računu je na dan 30.11.2017 2.161,52 €. S strani članov 
pripomb ni bilo. 
 

 
 

FINANČNO POROČILO ŠOLSKEGA SKLADA PRI OŠ JANEZA KUHARJA RAZKRIŽJE 

OD 01.01.2017 DO 30.11.2017
Prilivi Odlivi

Začetno stanje na dan 01.01.2017 0,00

zbrana sredstva "Za boljši jutri naših otrok" 2.672,82

računalniki, monitor 685,01

kabel 29,40

diski 108,80

mini prenosna tabla, diski 214,00

projektor 469,89

miške, tipkovnice, zvočniki 239,01

bela tabla 125,70

univerzalni nosilec 40,10

žogice za namizni tenis, penaste žogice, komplet stožcev, rumene majice, koordinacijska lestev 92,60

razredni stenski številčni trak 2 kom, razredni stenski stotični kvadrat 5 kom 326,96

vortex, nogometne žoge 287,24

donacija-srečelov: BP BLISTER PACK D.O.O. 200,00

donacija-srečelov: ATRIUM-NOVI INTERIERI D.O.O. 100,00

donacija-srečelov: ARKO D.O.O. 100,00

donacija-srečelov:AVTOLIČARSTVO FRANC ŠKRINJAR S.P. 50,00

donacija-srečelov:MULTIMEDIJA INFORMATIKA TRGOVINA JANEZ HABJANIČ S.P. 50,00

donacija-srečelov: INSTALACIJE SEDMAK D.O.O. 50,00

donacija-srečelov: S.R.P. RAČUNOVODSKE STORITVE IN SVETOVANJE D.O.O. 30,00

donacija-srečelov: BLAŽ NEMEC, CVEN 10,00

zbrana sredstva na srečelovu 1.517,41

Končno stanje na dan 30.11.2017 2.161,52



Člani so menili, da je bilo srečk premalo in bi bilo smiselno delati skromnejše pakete. Na 
srečelovu je bilo narejenih 607 dobitkov. 
Ravnateljica Anica Šimonka se je opravičila, ker še ni uspela poslati zahvale donatorjem, TND 
Razkrižje, KUD in Samanti Bedekovič, ki je veliko pomagala pri organizaciji srečelova.  
Zahvale bo poslala ob izteku leta 2017, skupaj z voščili. 
Za nakup vseh folklornih oblek se je zbralo premalo denarja, zato bomo nadaljevali z zbiranjem 
sredstev v ta namen. Olga Novak je predlagala, da bi se za vrtec izbrale obleke, ki so bolj 
vsakdanje in spadajo v vsakdanje okolje.  
Leonida Šeruga se je zahvalila v imenu vseh učiteljev in otrok, da smo nabavili učne 
pripomočke, kot smo načrtovali. Tudi otroci so opazili novo opremo in se le te zelo razveselili.  

K tč. 4 
 
Predsednica je prebrala pravila šolskega sklada. Vsi člani Upravnega odbora šolskega sklada so 
se s pravili strinjali in jih sprejeli. Objavijo se na spletni strani šole.  
 

K tč. 5 
 
Pri točki razno smo zbirali ideje in predloge, kako bi še lahko pridobili denar oz. donacije za 
šolski sklad.  
Tihomir Pukšič je predlagal, da bi lahko 1x letno dali otrokom položnice brez zneskov in bi se 
starši prostovoljno odločili ali želijo in koliko donirati v šolski sklad. Vsi člani so se s predlogom 
strinjali, zato bo ravnateljica na skupnem roditeljskem sestanku 16. januarja 2018 staršem 
predstavila našo pobudo. Ker v vrtcu skupnega roditeljskega sestanka več ne bo, bodo starši 
vrtčevskih otrok dobili pisno obvestilo. Izpolnjene položnice brez zneskov, bi starši dobili 
februarja 2018.  
Tihomir Pukšič je predlagal, da bi otroci že nastopali s folklornimi oblekami na prireditvah 
(mogoče ena skupina), da ljudje vidijo kaj se je že nabavilo in bi se mogoče še dodatno našel 
kakšen donator.  
Olga Novak je izpostavila Danijelo Kreft in njenega partnerja Bojana Rošerja, saj sta prinesla 
veliko predmetov iz rudnika Velenje in trgovine Tuš, ki smo jih porabili na srečelovu. Velika 
pohvala za družino Kreft-Rošer. 
 
Na koncu nas je ravnateljica Anica Šimonka povabila na prireditev Prometni dan, ki bo  
11. 12. 2017. 
 
Sestanek  smo zaključili ob 17:30 uri.  
 
 
 
zapisala:               predsednica Upravnega odbora šolskega sklada:       
Andreja Makovec                                                 Natalija Baumgartner    
                   
 
 

 


