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ZAPISNIK 1. redne seje upravnega odbora Šolskega sklada Rakec, ki je bila  

  

  4. oktobra 2016 ob 17h 

 

 

 

Prisotni člani upravnega odbora: Rok Doles, ravnateljica mag. Anita Knez, Metoda 

Debevc, Romana Oblak, Andreja Krpan, Milan Ivančič, Irena Peteh Kranjc, Brigita Modic. 

  

Dnevni red: 

1. Konstituiranje upravnega odbora 

2. Plan porabe sredstev šolskega sklada v šolskem letu 2016/2017 

3. Obravnava vlog 

4. Razno 

 

Sklepi: 

K1) Za predsednika UO Šolskega sklada Rakec je bil soglasno izvoljen Rok Doles, za 

namestnico predsednika pa Metoda Debevc. 

 

K2) Upravni odbor je soglasno sprejel finančni plan šolskega sklada v šolskem letu 

2016/2017 (v prilogi). 

 

K3) Obravnavali smo naslednje vloge: 

 

1. Nuša Sitar Halkić, mati Neje Škofic, učenke 9. a, je na upravni odbor sklada 

naslovila vlogo za kritje stroškov enodnevne ekskurzije v Prekmurje (21. 9. 2016).  

Vlogi je predložila ustrezna dokazila (odločbo CSD Kranj o upravičenosti do 

otroškega dodatka). V družini so trije otroci, dva sta šoloobvezna, zaposlen je 

samo eden od staršev.  

Sklep: Vlogi Nuše Sitar Halkić se ugodi, in sicer se Neji Škofic krije stroške ekskurzije v 

celoti. 



 

2. Darja Hriberšek, mati Tjaža Miha Oblaka, učenca 9. a, je na upravni odbor sklada 

naslovila vlogo za kritje stroškov enodnevne ekskurzije v Prekmurje (21. 9. 2016).  

Vlogi je predložila ustrezna dokazila (odločbo CSD Cerknica o upravičenosti do 

otroškega dodatka). Družina je enostarševska, mati je brezposelna. 

 Sklep: Vlogi Darje Hriberšek se ugodi, in sicer se Tjažu Mihi Oblaku krije stroške ekskurzije 

v celoti. 

 

3. Tanja Mavsar, mati Martina Mavsarja, učenca 4. a, je na upravni odbor naslovila 

vlogo za delno kritje stroškov bivanja v CŠOD Lipa (19. – 23. 9. 2016). Vlogi je 

priložila odločbo Centra za socialno delo Cerknica. Družina je enostarševska, dva 

otroka sta šoloobvezna. 

Sklep: Vlogi Tanje Mavsar se ugodi, in sicer se Martinu Mavsarju krije stroške bivanja v 

CŠOD v višini 1/3. 

 

4. Učiteljica Martina Hiti je na upravni odbor naslovila vlogo za financiranje e-gradiv 

za učenca Lenarta Skuka, učenca 6. a. Učenec je dolgotrajno bolan in potrebuje 

prilagojene učne pripomočke. 

Sklep: Vlogi Martine Hiti se ugodi, in sicer se Lenartu Skuku krije stroške e-gradiv za 

matematiko v višini 16,11 €. 

 

5. Ravnateljica mag. Anita Knez je na upravni odbor sklada naslovila vlogo za 

financiranje ureditve talne podlage v letni učilnici. 

Sklep: Vlogi ravnateljice se ugodi, in sicer se iz sredstev sklada krije stroške ureditve tal v 

višini 927,81 €. 

 

K4) Ravnateljica je povedala, da bi nujno potrebovali novo ozvočenje, vendar bomo počakali 

na zgraditev nove telovadnice in ga nabavili takrat. 

Izpostavila je tudi problematiko neplačnikov in pojasnila postopek izterjave plačil. 

 

Sejo smo zaključili ob 18.00. 

 

      PRILOGA:  

- Finančni plan pridobivanja in porabe sredstev iz šolskega sklada 



 

      Rakek,  4. 10. 2016 

 

 

      Zapisala: 

      Metoda Debevc, namestnica predsednika šolskega sklada 

 

 


