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ZAPISNIK _redne seje SKLADA RAKEC, ki je bil  

 
05.12.2013 ob 16. uri v zbornici šole 

 
 
Prisotne članice upravnega odbora: Prudič Tjaša, Romana Oblak, Helena Šlajnar,  

Lana Oton, Anja Šircelj Istenič, Antonija Šlajnar 

 

Opravičeno odsotna: Mojca Ivančič 

 

Vabljena in prisotna: ravnateljica mag. Anita Ivančič 

 

 

Dnevni red: 

 

1. Vlogi za sofinanciranje stroškov zimske šole v naravi 

2. Vloge za druga sofinanciranja iz ŠS Rakec 

3. Poročilo o prihodkih in odhodkih v ŠS Rakec  

4. Razno 

 

 

K. 1.: 

Prejeli smo štiri vloge za sofinanciranje zimske šole v naravi in sicer z naslednjimi 

prilogami: 

 

1. Neja Škofic, iz priloge je razvidno, da je dohodek družine 37% neto povprečne 

plače na osebo, 3 otroci, 1 zaposlen starš; 

2. Primož Jernejčič, iz priloge je razvidno, da je dohodek družine 49,51% neto 

povprečne plače na osebo, 3 šoloobvezni otroci, oba starša zaposlena; 

3. Manca Opeka, iz priloge je razvidno, da je dohodek družine 25,37% neto 

povprečne plače na osebo, 2 otroka, 1 zaposlen starš;  



4. Živa Juvančič, 2 šoloobvezna otroka, 1 starš zaposlen. 

 

Strošek zimske šole v naravi v letošnjem letu znaša za vsakega otroka 185 EUR, starši so 

se lahko odločili za plačilo v treh obrokih, ki posamično znašajo 61,67 EUR. 

 

Sofinanciranje iz sklada znaša po pravilniku največ do ene tretjine, ki v je tem primeru  

61,67 EUR. 

 

Članice smo soglasno potrdile sklep 1: 

 

1. Neji Škofic se sofinancira zimska šola v naravi v višini 1/3 oz. 61,67 EUR. 

2. Primožu Jernejčiču se sofinancira zimska šola v naravi v višini 42,00 EUR. 

3. Manci Opeka se sofinancira zimska šola v naravi v višini 1/3 oz. 61,67 EUR. 

4. Živi Juvančič se sofinancira zimska šola v naravi v višini 1/3 oz. 61,67 EUR. 

 

K.2.: 

Prejeli smo vlogo za sofinanciranje udeležbe na svetovnem prvenstvu navijaških skupin 

na Floridi v letu 2014 za našo učenko Dolores Sekula. 

 

Iz prilog je razvidno, da je to družina s tremi otroki, oba starša sta brezposelna, dohodek 

družine 9,60%neto povprečne plače na osebo. 

 

Članice Upravnega odbora šolskega sklada Rakec so enotno zavzele stališče in ga strnile 

v sklepu 2, ki se glasi: 

 

Sklep 2: Potrdi se sofinanciranje v višini 2x 42 EUR.  Klub Žabice, v katerem trenira 

Dolores Sekula in je tudi nosilec potovanja in udeležbe skupine, ki odhaja na Florido, naj 

Šoli Rakek izstavi račun za udeležbo za našo učenko Dolores Sekula v tej višini. Po 

prejemu računa bomo sredstva iz ŠS Rakec nakazali direktno na klub v katerem učenka 

trenira. 

 

5. Prejeli smo vlogo učiteljice biologije Irene Peteh Kranjc za sofinanciranje 

udeležbe na državnem tekmovanju iz biologije za 11 učencev naše šole. 

 

Članice smo sprejele sklep 3: 



Potrdi se ½ stroška prevoza na državno tekmovanje za navedene učence. 

 

K.3.: 

Ravnateljica je podala poročilo o prihodkih in odhodkih v skladu do začetka decembra 

2013. Povedala nam je tudi kako so potekale aktivnosti tretjega koncerta Željam 

nasproti in koliko sredstev se je zbralo na koncertu. Članice smo soglasno sprejele 

posredovano poročilo in se ravnateljici zahvalile za aktivnosti, ki pripomorejo višanju 

sredstev na prihodkovni strani. 

 

 

K.4.: 

Pod razno ni bilo nobenih pobud ali vprašanj. Sestanek se je zaključil ob 16:50. 

 

Rakek,  05.12. 2013 

 

 

Zapisala: Lana Oton, 

predsednica 

šolskega sklada Rakec 


