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Upravni odbor šolskega sklada RAKEC 

 

ZAPISNIK korespondenčne seje SKLADA RAKEC, ki je bil 
 V času od 7. – 9. aprila 2014 

 

Prisotne: Prudič Tjaša, Romana Oblak, Helena Šlajnar,  Lana Oton, Anja Šircelj Istenič, 

Antonija Šlajnar 

 

Odsotni: Mojca Ivančič 

 

Dnevni red: 

1. Vloga Slavice Kitić za sofinanciranje stroškov enodnevnega izleta z izbirnim 

predmetom nemščina III. za učenko Natašo Preradović. 

2. Vloga Linidte Medjitoske za kritje stroškov KD Po Prešernosvih stopinjah in ND 

Križna jama ter čistilna naprava za učenca Selmina Medjitoskega.  

  

K.1.: 

Slavica Kitić, mati Nataše Preradović, je na upravni odbor šolskega sklada Rakec 

naslovila vlogo za sofinanciranje stroškov enodnevnega izleta z izbirnim predmetom 

nemščina III. Vlogi je priložila vsa ustrezna dokazila (odločbo o otroškem dodatku in 

potrdilo o brezposelnosti). Iz tega je razvidno, da se družina sooča s socialno stisko in da 

mesečni prihodek na družinskega člana znaša 3,18 % povprečne mesečne plače v RS 

(kar je 31,49 € na družinskega člana na mesec). 

 

Sklep 1: Vlogi Slavice Kitić se odobri in sicer se Nataši Preradović sofinancira enodnevni 

izlet v vrednosti 42,00 €. 

 

K.2.: 

Lindita Medjitoska, mati Selimna Medjitoskega, je na upravni odbor šolskega sklada 

Rakec naslovila vlogo za kritje stroškov KD Po Prešernosvih stopinjah in ND Križna jama 

ter čistilna naprava. Vlogi je priložila vsa ustrezna dokazila (odločba o otroškem 

dodatku, potrdili o brezposelnosti). Iz tega je razvidno, da se družina sooča s socialno 

stisko in da mesečni prihodek na družinskega člana znaša 0,00 % povprečne mesečne 

plače v RS (kar je 1,11 € na družinskega člana na mesec). 

 

Sklep 2:  Vlogi Lindite Medjitoske se odobri in sicer se Selminu Medjitoskemu financira 

stroške KD Po Prešernovih stopinjah in ND Križna jama ter čistilna naprava. 

 

Rakek,  9. 4. 2014 

Tjaša Prudič, 

namestnica predsednice  

šolskega sklada Rakec 


