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ZAPISNIK 31. korespondenčne seje SKLADA RAKEC, ki je bila  
  

v času od  14. 6. 2016 do 21. 6. 2016 

 
 
Prisotni člani upravnega odbora: Rok Doles, Julija Bombač, Metoda Debevc,  Emiljana 

Baraga, Romana Oblak, Mojca Ivančič. 

  

Dnevni red: 

 

1. Petra Sekula, mati učenke Carmen Taje Sekula (4. a), je na Upravni odbor 

šolskega sklada Rakec naslovila vlogo za plačilo stroškov zaključne ekskurzije v 

Tehnični muzej Bistra (10. 6. 2016).  V družini so trije šoloobvezni otroci. Vlogi je 

priložila odločbo CSD Cerknica o upravičenosti do otroškega dodatka.  

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

ekskurzije v celoti. 

 

2. Suzana Štremfelj je na Upravni odbor šolskega sklada Rakec naslovila vlogo za 

plačilo stroškov zaključne ekskurzije v Tehnični muzej Bistra (10. 6. 2016) za 

svojo hčer Anjo Štremfelj (4. a). V družini so trije šoloobvezni otroci, trenutno so 

v veliki socialni stiski. Vlogi je priložila odločbo CSD Postojna o upravičenosti do 

otroškega dodatka.  

Sklep: Vlogi Suzane Štremfelj se ugodi, in sicer se Anji Štremfelj krije stroške 

ekskurzije v celoti. 

 

3. Jadranka Baraga je na Upravni odbor šolskega sklada Rakek naslovila vlogo za 

plačilo stroškov zaključne ekskurzije v Tehnični muzej Bistra (10. 6. 2016) za 

svojega sina Vana Baraga (4. a). V družini sta dva šoloobvezna otroka, zaposlen je 

le eden od staršev. Vlogi je priložila odločbo CSD Cerknica o upravičenosti do 

otroškega dodatka.  



Sklep: Vlogi Jadranke Baraga se ugodi, in sicer se Vanu Baraga krije stroške 

ekskurzije v celoti. 

 

4. Monika Jambrošič je na Upravni odbor šolskega sklada Rakec naslovila vlogo za 

sofinanciranje prijavnine na projekt 15. Slovenski otroški zbor, ki bo potekal 26. 6. – 2. 7. 

2016 v Ljubljani, za svojega sina Jona Jambrošiča (6. a). Prijavnina znaša 230 € na 

učenca. V družini so trije otroci. 

Sklep: Vlogi Monike Jambrošič se ugodi, in sicer se Jonu Jambrošiču krije stroške 

prijavnine v višini 84 €. 

 

5. Martina Švigelj je na upravni odbor šolskega sklada naslovila vlogo za sofinanciranje 

prijavnine na projekt 15. Slovenski otroški zbor, ki bo potekal 26. 6. – 2. 7. 2016 v 

Ljubljani, za svojo hčer Jernejo Švigelj (4. a). Prijavnina znaša 230 € na učenca. V družini 

so trije otroci. 

Sklep: Vlogi Martine Švigelj se ugodi, in sicer se Jerneji Švigelj krije stroške prijavnine v 

višini 84 €. 

 

Rakek, 21. 6. 2016 

 

Zapisala: 

Metoda Debevc, namestnica predsednice šolskega sklada 


