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ZAPISNIK 2. korespondenčne seje SKLADA RAKEC, ki je bila  

  
V času od   19.09.2014 do 22. 9. 2014 

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

Bombač, Emiljana Baraga, Romana Oblak, Helena Šlajnar 

  

Dnevni red: 

 

1. Vloga Lindite Medžitoski za kritje stroškov KD Primož Trubar in njegov čas za sina 

Selmina Medžitoskega 

 

2. Vloga Lindite Medžitoski za sofinanciranje CŠOD Lipa za hčerko Leilo Medžitoski 

 

3. Vloga Biljane Pavlović za sofinanciranje CŠOD Lipa za sina Mihajla Pavlovića 

 

4. Vloga Tanje Mavsar za sofinanciranje CŠOD Lipa za sina Mateja Mavsarja 

 

5. Vloga učiteljice v OPB Anite Šen za dodelitev sredstev za nakup nadstandardne 

opreme  

 

 

K1: Lindita Medžitoski, mati Selmina Medžitoskega, učenca 9. B razreda, je na upravni 

odbor šolskega sklada Rakec naslovila vlogo za kritje stroškov KD Primož Trubar in 

njegov čas. Vlogi je priložila vsa ustrezna dokazila (prijavo v evidenco brezposelnih oseb 

za oba starša, odločbo centra za socialno delo o upravičenosti do socialne pomoči in 

otroškega dodatka). V družini so trije šoloobvezni otroci, oba starša sta brezposelna, 

mesečni dohodek na družinskega člana je 0,00 % povprečne mesečne plače vseh 

zaposlenih v RS. 



Sklep: Vlogi Lindite Medžitoski se ugodi, in sicer se Selminu Medžitoskemu financira 

stroške KD v celoti (vstopnina in prevoz). 

 

K2:Lindita Medžitoski, mati Leile Medžitoski, učenke 4. A razreda, je na upravni odbor 

šolskega sklada Rakec naslovila vlogo za pridobitev sredstev iz šolskega sklada za 

sofinanciranje stroškov bivanja v CŠOD Lipa. Vlogi je priložila vsa ustrezna dokazila 

(prijavo v evidenco brezposelnih oseb za oba starša, odločbo centra za socialno delo o 

upravičenosti do socialne pomoči in otroškega dodatka). V družini so trije šoloobvezni 

otroci, oba starša sta brezposelna, mesečni dohodek na družinskega člana je 0,00 % 

povprečne mesečne plače vseh zaposlenih v RS. 

Sklep: Vlogi Lindite Medžitoski se ugodi, in sicer se upravni odbor strinja s 

financiranjem 1/3 stroškov bivanja v CŠOD Lipa za hčer Leilo Medžitoski. 

 

K3: Biljana Pavlović, mati Mihajla Pavlovića, je na upravni odbor šolskega sklada Rakec 

naslovila vlogo za pridobitev sredstev iz šolskega sklada za sofinanciranje stroškov 

bivanja v CŠOD Lipa. Vlogi je priložila odločbo o upravičenosti do otroškega dodatka. V 

družini so trije šoloobvezni otroci, mati je brezposelna in prijavljena na zavodu za 

zaposlovanje. Mesečni dohodek na družinskega člana je 14,10 % povprečne mesečne 

plače vseh zaposlenih v RS. 

Sklep: Vlogi Biljane Pavlović se ugodi, in sicer se upravni odbor strinja s financiranjem 

1/3 stroškov bivanja v CŠOD Lipa za sina Mihajla Pavlovića. 

 

K4: Tanja Mavsar, mati Mateja Mavsarja, je na upravni odbor šolskega sklada Rakec 

naslovila vlogo za pridobitev sredstev iz šolskega sklada za sofinanciranje stroškov 

bivanja v CŠOD Lipa. V vlogi je mati zapisala, da imajo v družini le en prihodek, saj je oče 

januarja umrl. Drugi otrok pa bo šel v CŠOD Seča v oktobru 2014. 

Sklep: Vlogi Tanje Mavsar se ugodi, in sicer se upravni odbor strinja s financiranjem 1/3 

stroškov bivanja v CŠOD Lipa za sina Mateja Mavsarja. 

 

K5: Učiteljica v OPB, Anita Šen, je na upravni odbor šolskega sklada Rakec naslovila 

vlogo za pridobitev sredstev iz šolskega sklada za nakup nadstandardne opreme – 

likovnih pripomočkov oz. pripomočkov za ustvarjanje v vrednosti 100 €. V vlogi je 

zapisala, da bi to omogočilo otrokom ustvarjalno preživljanje prostega časa. V lanskem 

šolskem letu je učiteljica sama nabavila pripomočke, letos pa je skupina oddelka 



podaljšanega bivanja številčnejša, imajo tudi veliko željo po ustvarjanju ter pridobivanju 

novega znanja, zato prosi za dodelitev sredstev. 

Sklep: Vlogi Anite Šen, učiteljice v OPB, se ugodi, in sicer v celotni vsoti 100 €. 

 

 

Rakek,  22. 09. 2014 

 

Zapisala: 

Metoda Debevc, namestnica predsednice šolskega sklada 

 

 


