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Upravni odbor šolskega sklada RAKEC 
  
 

 

ZAPISNIK 1. redne seje SKLADA RAKEC, ki je bil  
  

  10.09.2014 ob 16. uri v zbornici šole 

 
 
 
Prisotne članice upravnega odbora: Lana Oton, Mojca Ivančič, Metoda Debevc, Emilijana 

Baraga, Julija Bombač, Romana Obak   

 Opravičeno odsotna: Helena Šlajnar 

 

Vabljena in prisotna: ravnateljica mag. Anita Ivančič 

 

  

Dnevni red: 

 

1. Poročilo o prihodkih in odhodkih v ŠS Rakec  

2. Vloge za druga financiranja iz ŠS Rakec 

3. Izvolitev podpredsednice ŠS Rakec 

4. Razno 

K. 1.: 

Poslovanje šolskega sklada Rakec deluje korektno in zelo uspešno. 

Donacije v sklad Rakec prihajajo s strani staršev, donatorjev itd. 

V skladu je bilo na dan 31.08.2014 na matični šoli 11.746,14 evra, na podružnični šoli Unec pa 

631,25 evra. 

 

K.2.: 

S strani šole je bila  podana  vloga za nakup klaviatur ter določenih specialnih učbenikov za 

Lenarta Skuka. Ločena postavka donacij za Lenarta je cca 800 EUR. 

 

Članice so soglasno potrdile  

  

Sklep 1: Potrdi se  o nakup prenosnih klaviatur za učenca Lenarta Skuka v znesku 346,00 eur ter 

za istega učenca nakup knjig in CD-jev v znesku 36,41 eur; vse v  breme na njegovi postavki 

donacij. 



K.3.: 

Za podpredsednico sklada je bila predlagana ga. Metoda Debevc. 

 

Sklep 2:  

Članice so soglasno potrdile go. Metodo Debevc za podpredsednico ŠS Rakec. 

 

K.4.: 

Predlagano je bilo, da se podružnični šoli Unec na podlagi vloge odobri sredstva za nakup 

materiala za izvedbo novoletnih delavnic,ki so jih do sedaj financirale učiteljice same. 

Predlog je prišel tudi s strani učiteljic podaljšanega bivanja na matični šoli za nabavo materiala, 

ki se uporabi v podaljšanem bivanju. 

Učiteljice se pozove, da vložijo prošnjo za nabavo materialov. 

 

Dogovorile smo se tudi za ponovni pregled pravilnika šolskega sklada Rakec. 

 

Podali smo tudi predlog za pošiljanje vlog podjetjem za donacijo v šolski sklad. 

  

Rakek,  10.09.2014 

 

 

Zapisala: Romana Oblak 

  


