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ZAPISNIK 11. korespondenčne seje SKLADA RAKEC, ki je bila  
  

v času od  15. 1. 2018 do 17. 1. 2018 
 
 
Prisotni člani upravnega odbora: Rok Doles, Metoda Debevc, Vida Tekavec, Irena 

Peteh Kranjc, Brigita Modic, Milan Ivančič, Andreja Krpan 

  

Dnevni red: 

 

1. Gabrijela Prelesnik, mentorica kuharske ekipe, ki je na območnem tekmovanju dosegla 1. 

mesto, na državnem pa 3. mesto in bronasto priznanje, je na upravni odbor šolskega 

sklada naslovila vlogo za plačilo vstopnic za nagradni obisk Mesta iluzij v Ljubljani za 

štiri učenke in mentorico. 

 

Sklep: Vlogi Gabrijele Prelesnik se ugodi, in  sicer se iz sredstev sklada krije zgoraj 

navedeni strošek v celoti. 

 

2. Metoda Debevc, mentorica tekmovanja za Cankarjevo priznanje, je na upravni odbor 

šolskega sklada naslovila vlogo za delno plačilo stroškov prevoza s kombijem na 

območno tekmovanje, ki bo 24. 1. 2018 na Vrhniki. Udeležili se ga bosta učenki Ema 

Zdovc (8. a) in Zala Stražišar (9. a).  

 

Sklep: Vlogi Metode Debevc se ugodi, in  sicer se iz sredstev sklada krije zgoraj navedeni 

strošek v višini ene polovice. 

 

3. Kristina Radović, mati učenke Tie Saše Gärtner (6. a), je na upravni odbor 

šolskega sklada naslovila vlogo za plačilo stroškov bivanja v zimski šoli v naravi v 

Cerknem (22. 1. – 26. 1. 2018). Mati sama preživlja svoji hčeri, plačo porabijo za 

nakup živil in plačilo položnic. V letošnjem šolskem letu sta obe hčeri udeleženi v 



šoli v naravi, zato so izdatki še toliko višji. Vlogi je mati priložila odločbo CSD 

Cerknica o upravičenosti do otroškega dodatka.  

Sklep: Vlogi Kristine Radović se ugodi, in sicer se Tii Saši Gärtner krije stroške 

bivanja v zimski šoli v naravi v višini 1/3. 

 

4. Stojan Grgič, oče učenke Tee Grgič (6. b), je na upravni odbor šolskega sklada 

naslovil vlogo za plačilo stroškov bivanja v zimski šoli v naravi v Cerknem (22. 1. 

– 26. 1. 2018). V družini je zaposlena samo mati, pa še ta prejema le minimalno 

plačo, zato so stroški zimske šole v naravi preveliki. Vlogi je oče priložil odločbo 

CSD Cerknica o upravičenosti do otroškega dodatka.  

Sklep: Vlogi Stojana Grgiča se ugodi, in sicer se Tei Grgič krije stroške bivanja v 

zimski šoli v naravi v višini 1/3. 

 

5. Edis Ćoralič, oče učenke Inele Ćoralić (6. a), je na upravni odbor šolskega sklada 

naslovil vlogo za plačilo stroškov bivanja v zimski šoli v naravi v Cerknem (22. 1. 

– 26. 1. 2018). So štiričlanska družina, zaposlen je samo oče. Živijo v 

najemniškem stanovanju, za katerega plačujejo 500 € na mesec. Vlogi je oče 

priložil odločbo CSD Cerknica o upravičenosti do otroškega dodatka, svojo 

plačilno listo in najemno pogodbo.  

Sklep: Vlogi Edisa Ćoraliča se ugodi, in sicer se Ineli Ćoralić krije stroške bivanja 

v zimski šoli v naravi v višini 1/3. 

 

6. Petra Sekula, mati učenke Carmen Taje Sekula (6. a), je na upravni odbor šolskega 

sklada naslovila vlogo za plačilo stroškov bivanja v zimski šoli v naravi v Cerknem 

(22. 1. – 26. 1. 2018). So družina s tremi otroki. Učenka prejema subvencionirano 

malico in kosilo, kar pomeni, da imajo v družini dohodek nižji od 36 % povprečne 

plače v RS na družinskega člana. Vlogi je mati priložila odločbo CSD Cerknica o 

upravičenosti do otroškega dodatka.  

Sklep: Vlogi Petre Sekula se ugodi, in sicer se Carmen Taji Sekula krije stroške 

bivanja v zimski šoli v naravi v višini 1/3. 

 

7. Sabina Bosnić, mati učenca Adnana Čauševića (6. b), je na upravni odbor šolskega 

sklada naslovila vlogo za plačilo nakupa opreme v višini 42 € za zimsko šolo v 

naravi v Cerknem (22. 1. – 26. 1. 2018). Družina je enoroditeljska, mati je 



samohranilka. Vlogi je priložila odločbo CSD Cerknica o upravičenosti do 

otroškega dodatka.  

Sklep: Vlogi Sabine Bosnić se ugodi, in sicer se Adnanu Čauševiću krije stroške 

nakupa opreme v višini 42 €. 

 

 

Zapisala: 

Metoda Debevc, namestnica predsednice šolskega sklada 


