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ZAPISNIK 2. korespondenčne seje SKLADA RAKEC, ki je bila  
  

v času od  20. 12. 2018 do 31. 12. 2018 

 

Prisotni člani upravnega odbora: Barbara Šivec, Marijana Mladenović, Matevž Urbas, Petra 

Mikše, Mojca Podobnikar, Urška Drobnič 

Odsotni: Dušanka Petrović 

 

Glasovanje je potekalo po elektronski pošti, prisotni člani upravnega odbora so svoj glas oddali na 

naslov urska.drobnic@guest.arnes.si. 

 

Vabljena tudi: ravnateljica mag. Anita Knez 

 

Dnevni red: 

1. Obravnava prejetih vlog 

2. Razno 

 

K. 1.: 

1. Irena Peteh Kranjc, mentorica tekmovanja iz znanja biologije, je na upravni odbor šolskega 

sklada Rakec naslovila vlogo za sofinanciranje prevoza na državno tekmovanje iz znanja biologije 

za Proteusovo priznanje, ki je bilo 30. 11. 2018 na OŠ Ivana Cankarja na Vrhniki, udeležili pa so 

sta se ga učenki Nina Švigelj in Nika Ivančič, obe učenki 8. a razreda.  

Člani upravnega odbora šolskega sklada Rakec so podprli predlog za ugoditev vlogi.   

 

Sklep: Vlogi Irene Peteh Kranjc se ugodi, in sicer se iz sredstev šolskega sklada krije 

stroške prevoza na tekmovanje v višini ene polovice. 

 

2. Nuša Sitar Halkić, mati učenca Nejca Škofica  (9.a), je na upravni odbor šolskega sklada naslovila 

vlogo za plačilo stroškov naravoslovnega dne – Postojnska jama (10. 12. 2018).  

Člani upravnega odbora šolskega sklada Rakec so podprli predlog za ugoditev vlogi.   

 



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

naravoslovnega dneva Postojnska jama. 

 

3. Urška Drobnič, vodja projekta Švedska, je na upravni odbor šolskega sklada naslovila vlogo za 

plačilo stroškov razvijanja fotografij za razstavo o mednarodni izmenjavi učencev s Švedsko 2018. 

Člani upravnega odbora šolskega sklada Rakec so soglasno podprli predlog za ugoditev vlogi.   

 

Sklep: Vlogi Urške Drobnič se ugodi, in sicer se iz sredstev na postavki Projekt Švedska v 

celoti krije račun za razvijanje fotografij za razstavo o mednarodni izmenjavi s Švedsko (24,82€). 

 

K. 2.: Prosilko Nušo Sitar Halkić ponovno pozovemo, da ob morebitni naslednji vlogi predloži 

ustrezno dokumentacijo, iz katere bo razvidna situacija, zaradi katere meni, da je upravičena do 

subvencije. 

 

 

 

Rakek,  31. 12. 2018                                                                                           Zapisala: Urška Drobnič 

 

 

Priloga: - vabilo na 2. korespondenčno sejo UO ŠS Rakec 

 

 


