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ZAPISNIK 15. korespondenčne seje SKLADA RAKEC, ki je bila  
  

v času od  22. 5. 2018 do 24. 5. 2018 
 
 
Prisotni člani upravnega odbora: Rok Doles, Metoda Debevc, Vida Tekavec, Irena 

Peteh Kranjc, Brigita Modic, Milan Ivančič, Andreja Krpan 

  

Dnevni red: 

 

1. Nuša Sitar Halkić, mati učenca Nejca Škofica (8. a), je na upravni odbor šolskega 

sklada naslovila vlogo za plačilo stroškov kulturnega dneva Po Prešernovih 

stopinjah, ki je bil 18. 5. 2018. V družini so štirje otroci, dva se šolata. Vlogi je mati 

priložila odločbo CSD Cerknica o upravičenosti do otroškega dodatka.  

Sklep: Vlogi Nuše Sitar Halkić se ugodi, in sicer se Nejcu Škoficu krije stroške 

kulturnega dneva (prevoz in vstopnine) v celoti. 

 

2. Jolanda Cerkvenik, mentorica zgodovinskega krožka, je na upravni odbor 

šolskega sklada naslovila vlogo za delno poplačilo stroškov udeležbe učenke na 

državnem srečanju mladih zgodovinarjev, ki je bilo 18. 5. 2018 na Vrhniki. 

Učenke Adrijana Frank, Ana Mlinar, Lina Pakiž, Živa Turšič Ivančič, Lara 

Ferjančič, Tia Vukelič (vse 9. a), so predstavile zgodovinsko raziskovalno nalogo z 

naslovom Migracije. Kotizacijo v znesku 55 € je krila šola. Stroški prevoza, 

prehrane, ogled muzejske zbirke in osnovno nezgodno zavarovanje pa znašajo 12 

€ na osebo. 

Sklep: Vlogi Jolande Cerkvenik se ugodi, in sicer se iz sredstev šolskega sklada 

krije stroške  v višini ene polovice. 

 

3. Martin Rihtar, mentor učencev na državnem tekmovanju iz konstruktorstva, je na 

upravni odbor šolskega sklada naslovil vlogo za delno poplačilo stroškov prevoza 



učencev na tekmovanje, ki je bilo  12. 5. 2018 v Mariboru. Udeleženci so bili: Zoja 

Rea Nagode (6. b), Peter Bajt (6. a), Matevž Rebec (9. a) in Primož Mekina (9. a).  

Sklep: Vlogi Martina Rihtarja se ugodi, in sicer se iz sredstev šolskega sklada krije 

stroške prevoza na tekmovanje v višini ene polovice. 

 

4. Tjaša Prudič, mentorica učencev na državnem tekmovanju iz znanja prve pomoči, 

je na upravni odbor šolskega sklada naslovila vlogo za delno poplačilo stroškov 

prevoza učencev na tekmovanje, ki je bilo 12. 5. 2018 v Rakitni. Udeleženci so bili: 

Luka Stražišar, Nik Istenič, Lara Ferjančič, Zala Stražišar, Ana Mlinar (vsi 9. a), 

Ema Zdovc (8. a), Gašper Nemgar, Luka Zidar (7. a). 

Sklep: Vlogi Tjaše Prudič se ugodi, in sicer se iz sredstev šolskega sklada krije 

stroške prevoza na tekmovanje v višini ene polovice. 

 

5. Tina Milavec, mentorica mladinskega in otroškega pevskega zbora, je na upravni 

odbor šolskega sklada naslovila vlogo za pridobitev sredstev za kritje prevoza in 

vstopnine na revijo »Pastirčkova pesem 2018« v Starem trgu pri Ložu, za 

udeležbo na mednarodnem festivalu »Veseli veter 2018« v Šentvidu ter za 

nagradni ogled filma v Koloseju v Ljubljani. Podrobna obrazložitev vloge je v 

prilogi zapisnika.  

 

Sklep: Vlogi Tine Milavec se ugodi, in sicer se iz sredstev šolskega sklada krije zgoraj 

naštete  stroške v višini 505,63 € . 

 

Priloga: 1 

 

Zapisala: 

Metoda Debevc, namestnica predsednika šolskega sklada 


