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ZAPISNIK 6. korespondenčne seje SKLADA RAKEC, ki je bila  
  
 

v času od  25. 4. 2019 do 6. 5. 2019 
 
 
Prisotni člani upravnega odbora: Mojca Podobnikar, Petra Mikše, Marijana Mladenović, 

Barbara Šivec, Matevž Urbas, Dušanka Petrović in Urška Drobnič. 

 

Odsotni: / 

 

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. Liljana Intihar, mentorica tekmovanja iz matematike, je na upravni odbor šolskega sklada Rakec 

naslovila vlogo za sofinanciranje prevoza udeležencev na državno tekmovanje iz matematike, 13. 

4. 2019 v Košani. 

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

Sklep: Vlogi Liljane Intihar se ugodi, in sicer se iz sredstev šolskega sklada sofinancira 

prevoz v višini ene polovice stroška prevoza.  

 

 

2. Kristina Radović, mati učenke Tie Saše Gärtner (7. a), je na upravni odbor šolskega sklada Rakec 

naslovila vlogo za sofinanciranje šole v naravi – CŠOD, ki bo izvedena med 13. in 17. 5. 2019.  

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



Sklep: Vlogi Kristine Radović se ugodi, in sicer se Tii Saši Gärtner iz sredstev šolskega 

sklada sofinancirajo stroški šole v naravi – CŠOD v višini 1/3 celotnega zneska. 

 

 

3. Suzana Šlosel Vovk, mati učenca Tima Šlosla (7. b), je na upravni odbor šolskega sklada naslovila 

vlogo za sofinanciranje šole v naravi – CŠOD, ki bo izvedena med 13. in 17. 5. 2019.  

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

Sklep: Vlogi Suzane Šlosel Vovk se ugodi, in sicer se Timu Šloslu iz sredstev šolskega 

sklada sofinancirajo stroški šole v naravi – CŠOD v višini 1/3 celotnega zneska. 

 

 

4. Emiljana Baraga, mentorica tekmovanja iz vesele šole, je na upravni odbor šolskega sklada 

Rakec naslovila vlogo za sofinanciranje prevoza udeležencev na državno tekmovanje iz vesele 

šole, 10. 4. 2019 v Ilirski Bistrici.  

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

Sklep: Vlogi Emiljane Baraga se ugodi, in sicer se iz sredstev šolskega sklada sofinancira 

prevoz v višini ene polovice stroška prevoza.  

 

5. Martin Rihtar, mentor tekmovanja iz konstruktorstva, je na upravni odbor šolskega sklada 

Rakec naslovil vlogo za sofinanciranje prevoza udeležencev na regijsko tekmovanje iz 

konstruktorstva, 6. 4. 2019 v Novi vasi. 

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

Sklep: Vlogi Martina Rihtarja se ugodi, in sicer se iz sredstev šolskega sklada sofinancira 

prevoz v višini ene polovice stroška prevoza.  

 

 

K. 2.: / 

 

Rakek,  7. 5. 2019                                                                                           Zapisala: Urška Drobnič 


