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ZAPISNIK 7. korespondenčne seje SKLADA RAKEC, ki je bila  
  
 

v času od  21. 5. 2019 do 28. 5. 2019 
  
 
Prisotni člani upravnega odbora: Petra Mikše, Mojca Podobnikar, 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. Tina Milavec, mentorica otroškega pevskega zbora, je na upravni odbor šolskega sklada 

naslovila vlogo za pridobitev sredstev iz šolskega sklada za namen kritja stroškov avtobusnega 

prevoza na regijsko tekmovanje pevskih zborov, 16. 5. 2019 v Zagorju ob Savi, predvidoma 318€.   

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

Sklep: Vlogi Tine Milavec se ugodi, in sicer se iz sredstev šolskega sklada financira prevoz 

na regijsko tekmovanje za otroški pevski zbor.  

 

2. Jolanda Cerkvenik, mentorica zgodovinske raziskovalne naloge, je na upravni odbor šolskega 

sklada Rakec naslovila vlogo za sofinanciranje stroškov udeležbe učencev na državnem 



tekmovanju mladih zgodovinarjev, ki se ga bodo udeležili štirje učenci naše šole: Nina Švigelj (8.a), 

Zarja Ileršič, Tine Krpan in Samo Japelj (vsi 9.a) in tam predstavili svojo raziskovalno nalogo. 

Kotizacija in stroški za vse udeležence v višini 125€ vključujejo prevoz, spanje, prehrano in ogled 

znamenitosti.  

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

Sklep: Vlogi Jolande Cerkvenik se ugodi, in sicer se iz sredstev šolskega sklada krije 

stroške udeležbe učencev na srečanju mladih zgodovinarjev. 

 

3. Stojan Grgič, oče Tee Grgič (7.b), je na upravni odbor šolskega sklada Rakec naslovil vlogo za 

sofinanciranje šole v naravi – CŠOD (13. – 17. 5. 2019).  

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

Sklep: Vlogi Stojana Grgiča se ugodi, in sicer se Tei Grgič iz sredstev šolskega sklada 

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

 

4. Nuša Sitar Halkić, mati učenca Nejca Škofica (9. a), je na upravni odbor šolskega sklada naslovila 

vlogo za plačilo stroška TD Astronomsko jutro (15. 5. 2019).  

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

Sklep: Vlogi Nuše Sitar Halkić se ugodi, in sicer se Nejcu Škoficu krije stroške KD 

Astronomsko jutro. 

 

5. Nuša Sitar Halkić, mati učenca Nejca Škofica  (9. a), je na upravni odbor šolskega sklada naslovila 

vlogo za plačilo stroška KD Park vojaške zgodovine Pivka, ki bo za učence 9. r izveden 4. junija 

2019.  

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

Sklep: Vlogi Nuše Sitar Halkić se ugodi, in sicer se Nejcu Škoficu krije stroške KD Park 

vojaške zgodovine Pivka. 

 

K. 2.: / 

 

Rakek,  29. 5. 2019                                                                                           Zapisala: Urška Drobnič 


