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ZAPISNIK 3. redne seje SKLADA RAKEC (2013/2014), ki je bil  

 
19.06.2014 ob 17. uri v zbornici šole 

 
 
 
Prisotne članice upravnega odbora: Prudič Tjaša, Romana Oblak, Helena Šlajnar, Anja 

Šircelj Istenič, Mojca Ivančič,  Lana Oton 

 

Opravičeno odsotna:Antonija Šlajnar 

 

Vabljena in prisotna: ravnateljica mag. Anita Ivančič 

 

 

Dnevni red: 

 

1. Poročilo o prihodkih in odhodkih v ŠS Rakec  

2. Vloga za sofinanciranje stroškov prevoza 

3. Razno 

 

 

K. 1.: 

Ravnateljica je podala poročilo o prihodkih in odhodkih v skladu do današnjega dne. 

Predsednica je podala nekaj statističnih preračunov iz katerih vidimo, da so bili prihodki 

in odhodki v letošnjem šolskem letu skoraj enaki. Prispevek staršev se je statistično 

zmanjšal v primerjavi s preteklim šolskim obdobjem skoraj za polovico na Rakeku, v 

povprečju pa se je na Uncu povečal skoraj za tri krat, kar je vzpodbudno. 

Ravnateljica nam je povedala, da v naslednjem šolskem obdobju ne predvideva koncerta, 

tako, da bo potrebno sredstva zbrati na kakšen drug način.  Članice smo soglasno 

sprejele posredovano poročilo in se ravnateljici zahvalile za aktivnosti, ki pripomorejo 

višanju sredstev na prihodkovni strani. 



V nadaljevanju se je razprava dotaknila tudi prve točke in sicer članice predlagamo, da 

se pošlje prošnje za donatorska sredstva okoliškim podjetjem, društvom, zvezam ipd… 

saj določena podjetja redno donirajo sredstva, če dobijo vloge, morda ne visok znesek 

nekaj pa le.  

 

K.2.: 

Prejeli smo vlogo za sofinanciranje prevoza šolske ekskurzije v Velenje za učenca 

Selmina Medžitovskega. Vlogi so bila priložena vsa ustrezna dokazila. 

 

Članice smo soglasno potrdile sklep 1: 

 

1. Selminu Medžitovskemu se financira stroške prevoza za šolsko ekskurzijo v 

Velenje v mesecu juniju 2014. 

 

K.3.: 

Pod razno smo se članice pogovarjale o naslednjem mandatu, saj sedanjemu upravnemu 

odboru v jeseni poteče mandat. 

Predlagamo, da se s strani šole kandidira člane po naslednji shemi: 

- En član iz Unca 

- En član iz nižje stopnje na Rakeku 

- En član iz višje stopnje na Rakeku. 

Članice s strani šole so se soglasno odločile, da v naslednjem mandatu ne želijo biti več v 

upravnem odboru ŠS rakec in prosijo, da se s strani šole kandidira druge člane. 

 

Sestanek smo zaključili ob 18.h. 

 

Rakek,  19. junij 2014 

 

 

Zapisala: Lana Oton, 

predsednicaupravnega odbora       

šolskega sklada Rakec  


