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ZAPISNIK 2. redne seje SKLADA RAKEC, ki je bila  

  
  10. junija 2015 ob 17h 

 
 
 
Prisotne članice upravnega odbora: Lana Oton, Metoda Debevc, Julija Bombač, Emiljana 

Baraga, Helena Šlajnar, Mojca Ivančič in ravnateljica mag. Anita Ivančič 

Opravičeno odsotna: Romana Oblak 

  

Dnevni red: 

1. Pregled finančnega poslovanja v letošnjem letu 

2. Vloga Lindite Medjitoske za kritje stroškov naravoslovnega dne v Tehniškem muzeju 

v Bistri za sina Selmina Medjitoskega (9. b). Naravoslovni dan bo  izveden v četrtek, 

11. 6. 2015. 

3. Razno 

 

K 1: Ga. ravnateljica je predstavila poslovanje sklada za šolsko leto 2014/2015 in 

koledarsko leto 2015, natančneje evidenco prihodkov in odhodkov (v prilogi). Povedala 

je, da bodo sredstva, namenjena projektu mednarodne izmenjave Roden, porabljena za 

plačilo prevozov.  

Starši se dobro odzivajo z donacijami, stanje sklada je dobro, prihodki so usklajeni z 

odhodki. Letos je bila izjema sofinanciranje prevoza v Lidice, kar ni bilo planirano.  

K 2:  Lindita Medjitoska, mati Selmina Medjitoskega, učenca 9. b razreda, je na upravni 

odbor Šolskega sklada Rakec naslovila vlogo za kritje  stroškov naravoslovnega dne v 

Tehniškem muzeju v Bistri (avtobusni prevoz). Vlogi je priložila vsa ustrezna dokazila 

(prijavo v evidenco brezposelnih oseb za oba starša, odločbo centra za socialno delo o 

upravičenosti do socialne pomoči in otroškega dodatka). V družini so trije šoloobvezni 

otroci, oba starša sta brezposelna, mesečni dohodek na družinskega člana je 0,00 % 

povprečne mesečne plače vseh zaposlenih v RS. 

Sklep: Vlogi Lindite Medjitoski se ugodi, in sicer se Selminu  Medjitoskemu krije stroške 

naravoslovnega dneva v celoti. 



 

 

K 3: Ga. ravnateljica je predlagala dopolnitev in razširitev pravilnika za šolski sklad v 

naslednjem šolskem letu. 

Članice menimo, da naj bi v prihodnje starše še spodbudili k črpanju sredstev iz sklada, 

ker vemo, da so potrebe velike, a imajo nekateri starši zadržke. 

 

Sejo smo zaključili ob 17.45. 

 

      PRILOGA: finančno poročilo 

 

      Rakek,  10. 6. 2015 

 

 

      Zapisala: 

      Metoda Debevc, namestnica predsednice šolskega sklada 

 

 


