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ZAPISNIK 9. korespondenčne seje SKLADA RAKEC, ki je bila  

  
od 5. 1. 2015 do 9. 1. 2015   

 
 
 
Prisotne članice upravnega odbora: Lana Oton, Mojca Ivančič, Metoda Debevc, Julija 

Bombač, Emiljana Baraga, Romana Oblak, Helena Šlajnar 

  

Dnevni red: 

 

1. Vloga ge. Petre Frank za delno financiranje stroškov bivanja v zimski šoli v naravi na 

Rogli za svojo hčer Adrijano Frank iz 6. a razreda. 

2. Vloga ge. Petre Frank za delno financiranje stroškov bivanja v zimski šoli v naravi na 

Rogli za svojo hčer Karmen Frank iz 6. a razreda. 

3. Vloga ge. Vlaste Urbas za delno financiranje stroškov bivanja v zimski šoli v naravi na 

Rogli za svojega sina Jana Urbasa iz 6. a razreda. 

4. Vloga ge. Sabine Milavec za delno financiranje stroškov bivanja v zimski šoli v naravi 

na Rogli za svojega sina Saia Milavca Marušiča iz 6. a razreda. 

 

K1, 2: Ga. Petra Frank je na upravni odbor šolskega sklada Rakec naslovila vlogo  za delno 

financiranje stroškov zimske šole v naravi na Rogli (26. 1. 2015 – 30. 1. 2015) za svoji hčeri 

Adrijano in Karmen Frank, učenki 6. a razreda. So štiričlanska družina in v zimsko šolo v 

naravi odhajata obe hčeri. Vlogi je priložena odločba o upravičenosti do otroškega dodatka. 

Sklep: Članice se soglasno strinjajo z odobritvijo financiranja  v višini 1/3 stroškov bivanja v 

zimski šoli v naravi za obe učenki. 

 

K3: Ga. Vlasta Urbas je na upravni odbor šolskega sklada Rakec naslovila vlogo  za delno 

financiranje stroškov zimske šole v naravi na Rogli (26. 1. 2015 – 30. 1. 2015) za svojega sina 

Jana Urbasa, učenca 6. a razreda. V družini sta dva šoloobvezna otroka. Imajo nizke osebne 

dohodke in do decembra so bili začasno brez otroškega dodatka. Vlogi je priložena odločba o 

upravičenosti do otroškega dodatka. 



Sklep: Članice se soglasno strinjajo z odobritvijo financiranja  v višini 1/3 stroškov bivanja v 

zimski šoli v naravi za učenca Jana Urbasa. 

 

K4: Ga. Sabina Milavec je na upravni odbor šolskega sklada Rakec naslovila vlogo  za delno 

financiranje stroškov zimske šole v naravi na Rogli (26. 1. 2015 – 30. 1. 2015) za svojega sina 

Saia Milavca Marušiča, učenca 6. a razreda. V družini sta dva otroka. Redno je zaposlen eden 

od staršev, drugi je le za polovični delovni čas. Vlogi so priložene odločbe o upravičenosti do 

otroškega dodatka, o subvenciji malice in o znižanem plačilu vrtca.  

Sklep: Članice se soglasno strinjajo z odobritvijo financiranja  v višini 1/3 stroškov bivanja v 

zimski šoli v naravi za učenca Saia Milavca Marušiča. 

 

 

 

 

 

Rakek,  9. 1. 2015 

 

Zapisala: 

Metoda Debevc, namestnica predsednice šolskega sklada 

 

 


