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ZAPISNIK 1. seje ŠOLSKEGA SKLADA RAKEC, ki je bil 
  

v četrtek, 5. 9. 2013, ob 17.00 

 
Prisotne:  Tjaša Prudič, Helena Šlajnar, Anja Šircelj Istenič, Romana Oblak, mag. Anita Ivančič 
Odsotne:  Milanka Praprotnik, Antonija Šlajnar, Lana Oton 
 
Dnevni red: 

1. Pregled poslovanja šolskega sklada Rakec za leto 2012/2013 (mag. Anita Ivančič) 
2. Projekt RODEN (mag. Anita Ivančič) 
3. Razno  

 
Sestanek je vodila Tjaša Prudič, namestnica predsednice upravnega odbora šolskega sklada Rakec.  
Ugotavljamo, da je kljub odsotnostim, upravni odbor šolskega sklada sklepčen. 
 

K točki1.:  

Ravnateljica mag. Anita Ivančič predstavi poslovanje šolskega sklada v letu 2012/2013. Prihodkov s strani 
donatorjev je bilo 5.024,00 €, s strani staršev 2.977,00 €, s strani fizičnih oseb 65,00 € in za nakup prilagojene 
mizice 500,00 €. 
 
Skupaj je bilo torej prihodkov 8.566,70 €.  
 
Od teh prihodkov je bilo 500,00 € namensko nakazanih za nakup prilagojene mizice in 4.800,00 za projekt 
Roden. 
 
Odhodkov je bilo v letu 2012/2013 6.034,68 €. Od tega 4.888,00 za projekt Roden, 550,00 € za nakup 
prilagojene mizice in folije, za socialno šibkejše (za tabor in šole v naravi, ostale vstopnine, delovne zvezke) je 
bilo namenjenih 272,10 €, za nadarjene učence pa 324,20 € (delno kriti prevozi na državna tekmovanja in 
zborovski bum).  
 
Na postavki matična šola je trenutno 9.806,87 € (31. 8. 2013), na postavki podružnična šola pa 306,25 € (31. 8. 
2013). 
 
K točki 2.: 
Ravnateljica je natančno opisala potek projekta Roden. 
 

K točki 3.: 

- »polnjene« šolskega sklada (svetovni dan glasbe – okoli 300 €, delno profitni narodnozabavni koncert – 
okoli 300 €, predlagana spomladanska prireditev z vstopnino, dvakrat leto se bo staršem izdalo prazne 
položnice, prošnje fizičnim osebam); 

- zaradi bolezni je iz šolskega sklada Rakec izstopila Milanka Praprotnik, na svetu staršev in svetu šole 
(30. 9.) se bo izbralo novega člana upravnega odbora; 

- upravni odbor je razpravljal o smiselnosti spodnje meje pomoči iz šolskega sklada Rakec. 
 
SKLEP 1: 
Upravni odbor šolskega sklada Rakec ukinja najmanjši znesek financiranja. 
 
Rakek, 6. september 2013     Zapisala: Tjaša Prudič 
        namestnica predsednice upravnega odbora  
        šolskega sklada Rakec 


