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ZAPISNIK 8. korespondenčne seje SKLADA RAKEC, ki je bila  
  
 

v času od  21. 10. 2019 do 25. 10. 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 

 

1. Kristina Radović, mati Tie Saše Gärtner (8. a), je na upravni odbor šolskega sklada Rakec 

naslovila vlogo za sofinanciranje stroškov udeležbe Tie Saše Gärtner na dejavnostih v CŠOD Ajda 

(14. – 18. 10. 2019).  

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

Glasovanja se je vzdržala članica Petra Mikše. 

 

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. 

 



2. Petra Mikše, likovna pedagoginja, je na upravni odbor šolskega sklada Rakec naslovila vlogo za 

financiranje nabave likovnih pripomočkov.  

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

Sklep: Vlogi Petre Mikše se ugodi, in sicer se iz sredstev šolskega sklada financira nakup 

likovnih pripomočkov v vrednosti 200€.  

 

 

3. Klavdija Jug, mati Jana Juga (7. a), je na upravni odbor šolskega sklada Rakec naslovila vlogo za 

sofinanciranje stroškov udeležbe Jana Juga na dejavnostih v CŠOD Kavka (11. – 15. 11. 2019).  

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

Sklep: Vlogi Klavdije Jug se ugodi, in sicer se Janu Jugu iz sredstev šolskega sklada 

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

 

 

4. Petra Sekula, mati Carmen Taje Sekula (8. a), je na upravni odbor šolskega sklada Rakec 

naslovila vlogo za sofinanciranje stroškov udeležbe Carmen Taje Sekula na dejavnostih v CŠOD 

Ajda (14. – 18. 10. 2019). Vlogi dokazila niso bila priložena. Predsednica sklada je vlagateljico 

telefonsko pozvala k dopolnitvi vloge s prilogami. Vlagateljica vloge ni dopolnila.  

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

V obvestilu o subvenciji se vlagateljico ponovno pozove, da vlogo dopolni z dokazili, in obvesti, da 

se v prihodnje nepopolne vloge ne bodo obravnavale. 

Sklep: Vlogi Petre Sekula se ugodi, in sicer se Carmen Taji Sekula iz sredstev šolskega 

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

 

 

5. Stojan Grgič, oče Tee Grgič (8. b), je na upravni odbor šolskega sklada Rakec naslovil vlogo za 

sofinanciranje šole v naravi – CŠOD Ajda (14. – 18. 10. 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. 

 

6. Tina Milavec, glasbena pedagoginja, je na upravni odbor naslovila vlogo za nakup didaktičnih 

pripomočkov – treh inštrumentov ukulele.  

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



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

navedenih inštrumentov v višini dejanskih stroškov (115,19 evra). 

 

7. Barbara Udovič, mati Mance Udovič (7. a), je na upravni odbor šolskega sklada Rakec naslovila 

vlogo za sofinanciranje stroškov udeležbe Mance Udovič na dejavnostih v CŠOD Kavka (11. – 15. 

11. 2019).  

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

Sklep: Vlogi Barbare Udovič se ugodi, in sicer se Manci Udovič iz sredstev šolskega sklada 

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

 

 

 

K. 2.: / 

 

Rakek,  28. 10. 2019                                                                                           Zapisala: Urška Drobnič 


