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ZAPISNIK 24. korespondenčne seje SKLADA RAKEC, ki je bila  

  
v času od  22. 11. 2015 do 26. 11. 2015 

 
 
 
Prisotni člani upravnega odbora: Rok Doles, Helena Šlajnar, Julija Bombač, Metoda 

Debevc,  Emiljana Baraga, Romana Oblak, Mojca Ivančič. 

  

Dnevni red: 

 

1. Darja Hriberšek, mati učenca Tjaža Miha Oblaka (8. a), je na upravni odbor sklada 

naslovila vloge za kritje stroškov projektnega tedna (23. 11. – 27. 11. 2015), 

športnega dne – kopanje v Atlantisu v Ljubljani (prevoz in vstopnina) ter delno 

sofinanciranje bivanja v CŠOD Breženka v Fiesi. Vlogi je priložila ustrezna 

dokazila (odločbo o prejemu socialne pomoči). Družina prejema socialno pomoč, 

mati in njen partner sta oba brezposelna in prijavljena na zavodu za 

zaposlovanje. 

Sklep: Vlogi Darje Hriberšek se ugodi, in sicer se Tjažu Mihu Oblaku krije stroške 

projektnega tedna in športnega dne v celoti ter stroške bivanja v CŠOD Breženka v Fiesi 

do 1/3. 

 

2. Barbara Udovič, mati učenke Monike Udovič (6. a), je na upravni odbor sklada 

naslovila vlogo za kritje stroškov športnega dne – kopanje v Atlantisu v Ljubljani 

(prevoz in vstopnina). Vlogi je priložila ustrezna dokazila (odločbo CSD Cerknica 

o upravičenosti do otroškega dodatka. V družini so trije otroci, starša imata nizke 

osebne dohodke. 

Sklep: Vlogi Barbare Udovič se ugodi, in sicer se Moniki Udovič krije stroške športnega 

dne v celoti. 

 



3. Nuša Sitar Halkić, mati učencev Neje Škofic (8. a) in Nejca Škofica (6. a), je na 

upravni odbor sklada naslovila vlogo za kritje stroškov športnega dne – kopanje v 

Atlantisu v Ljubljani (prevoz in vstopnina). V družini so trije otroci, mati je 

brezposelna. Na CSD Cerknica je oddala vlogo za novo odločbo za otroški 

dodatek, vendar je še ni prejela. Ker se razmere v družini niso spremenile, lahko 

smatramo, da bo otroški dodatek odobren.  

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

športnega dne v celoti. 

 

4. Kristina Radović, mati učenke Tare Mete Gärtner (6. a), je na upravni odbor 

šolskega sklada naslovila vlogo za delno kritje plačila stroškov za zimsko šolo v 

naravi. Družina je enoroditeljska. Dekličin oče je hudo bolan, ne more delati, 

posledično je brez sredstev za preživljanje in ne more prispevati za dodatne 

izdatke. Vlogi je priložena odločba CSD Cerknica o upravičenosti do otroškega 

dodatka.  

Sklep: Vlogi Kristine Radović se ugodi, in sicer se Tari Meti Gärtner krije stroške bivanja 

v zimski šoli v naravi v višini 1/3. 

 

5. Barbara Benčan, mati učenke Ane Benčan (6. a), je na upravni odbor šolskega 

sklada naslovila vlogo za delno kritje plačila stroškov za zimsko šolo v naravi. V 

družini je zaposlen le eden od staršev. Vlogi je priložena odločba CSD Cerknica o 

upravičenosti do otroškega dodatka.  

Sklep: Vlogi Barbare Benčan se ugodi, in sicer se Ani Benčan krije stroške bivanja v 

zimski šoli v naravi v višini 1/3. 

 

 

Rakek, 26. 11. 2015 

 

Zapisala: 

Metoda Debevc, namestnica predsednice šolskega sklada 


