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ŠOLSKI SKLAD PRI OSNOVNI ŠOLI JANEZA KUHARJA RAZKRIŽJE 
 
 

ZAPISNIK 3. SESTANKA UPRAVNEGA ODBORA ŠOLSKEGA SKLADA 

PRI OSNOVNI ŠOLI JANEZA KUHARJA RAZKRIŽJE 

 

 

Datum: 15. 6. 2017 v zbornici osnovne šole 

 

Pričetek sestanka ob 16. uri. 

 

Prisotni:  

 

 Tihomir Pukšič, 

 Olga Novak, 

 Leonida Šeruga, 

 Bernard Makovec, 

 Natalija Baumgartner, 

 Anica Šimonka, ravnateljica 

 

Opravičeno odsotna: Andreja Makovec, Damijana Sobočan 

 

Dnevni red: 

 

1. Ugotovitev prisotnosti in sprejem dnevnega reda 

2. Pregled in potrditev zapisnika prejšnjega sestanka 

3. Dogovor glede izvedbe srečelova 15. 8. 2017 v Šprincu 

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. 



K tč. 3  

 

Predsednica nas je seznanila z veselo novico, da je bil s strani g. župana in članov 

upravnega odbora TND Razkrižje odobren srečelov, ki bo organiziran na medobčinski 

prireditvi 15. avgusta v Šprincu (Pozdrav jeseni). Denar, ki bo zbran na tem srečelovu, 

bo namenjen nakupu oz. izdelavi folklornih oblek za potrebe vrtca in šole. Prošnje za 

donacije bo sestavila in oblikovala ga. ravnateljica Anica Šimonka. Na dan srečelova 

nam bodo pri delitvi srečk pomagali bodoči devetošolci. Na ta sestanek se je odzvala 

tudi predsednica Kulturnega društva Razkrižje ga. Samanta Bedekovič z dobronamerno 

ponudbo, da nam člani Kud-a pomagajo pri sami izvedbi srečelova in pri drugih 

organizacijskih potrebah, če bomo rabili pomoč. Obvestila oz. prošnje za zbiranje 

sredstev bodo poslana preko učencev šole Razkrižje tudi v vsako družino. Dogovorjeno 

je, da se vsi dobitki  v kakršni koli obliki prinašajo v prostore šole oz. vrtca. Prispevek 

za srečko bi bil 2,5 eura. Prošnje za kakršno koli pomoč gredo tudi vsem članom 

Kulturno- umetniškega društva  Razkrižje. Že vnaprej se jim iskreno zahvaljujemo za 

vso moralno podporo in željo, da nam priskočijo na pomoč pri sami izvedbi srečelova. 

V prvem tednu julija se člani ponovno zberemo in dogovorimo vse potrebno o 

raznašanju prošenj do naslovnikov. Do takrat bo ga. ravnateljica že imela napisane 

prošnje, katere bomo člani raznosili po različnih organizacijah, trgovinah, lokalih, 

gospodarskih družbah itd.  

Članica Olga Novak je predlagala, da se ga. ravnateljica dogovori z organizatorjem 

prireditve v Šprincu, da skupaj s predsednico Natalijo pojasnita namen zbiranja sredstev 

in se vsem tam prisotnim tudi zahvalita za njihov dar oz. donacijo. 

 

K tč. 4 

 

Pri točki razno ni bilo vprašanj, zato smo sestanek zaključili ob 16.30 uri.  

 

 

 

 

 

zapisnik zapisala    predsednica upravnega odbora šolskega sklada 

    Olga Novak                      Natalija Baumgartner  
 

 


