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ZAPISNIK 11. korespondenčne seje SKLADA RAKEC, ki je bila 
  
 

v času od  20. 1. 2020 do 25. 1. 2020. 
 

Prisotni člani upravnega odbora: Urška Drobnič, Petra Mikše, Mojca Podobnikar, Marijana 

Mladenović, Barbara Šivec, Matevž Urbas in Dušanka Petrović. 

 

Odsotni: / 

 

Glasovanje je potekalo po elektronski pošti, prisotni člani upravnega odbora so svoj glas oddali na 

naslov urska.drobnic@guest.arnes.si. Sklepčnost je zagotovljena. 

 

K. 1.: 

1.  Tatjana Rupar, mati učenca Martina Ruparja, 6. b, je na upravni odbor šolskega sklada naslovila 

vlogo za sofinanciranje zimske šole v naravi, ki bo za učence 6. razreda izvedena med 27. in 31. 1. 

2020 v Cerknem (št. vloge: 122-4/2018-62).  

Člani upravnega odbora šolskega sklada Rakec so soglasno podprli predlog za ugoditev vlogi.   

Sklep: Vlogi Tatjane Rupar se ugodi, in sicer se Martinu Ruparju iz sredstev šolskega 

sklada sofinancira zimska šola v naravi v višini 1/3 celotnega zneska. 

 

2.  Klavdia Gaves Rovan, mati učenke Kajte Rovan, 6. b, je na upravni odbor šolskega sklada 

naslovila vlogo za sofinanciranje zimske šole v naravi, ki bo za učence 6. razreda izvedena med 27. 

in 31. 1. 2020 v Cerknem (št. vloge: 122-4/2018-63).  

Člani upravnega odbora šolskega sklada Rakec so soglasno podprli predlog za ugoditev vlogi.   

Sklep: Vlogi Klavdie Gaves Rovan se ugodi, in sicer se Kajti Rovan iz sredstev šolskega 

sklada sofinancira zimska šola v naravi v višini 1/3 celotnega zneska. 

 

3. Tina Milavec, učiteljica glasbene umetnosti in mentorica pevskih zborov na OŠ 'Jožeta Krajca' 

Rakek, je na upravni odbor šolskega sklada naslovila vlogo za pridobitev sredstev iz šolskega 

sklada za kritje stroškov nakupa električnega pianina (št. vloge: 122-4/2018-64).  

Člani upravnega odbora šolskega sklada Rakec so soglasno podprli predlog za ugoditev vlogi.   
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Sklep: Vlogi Tine Milavec se ugodi, in sicer se iz sredstev šolskega sklada krije znesek 

nabave električnega pianina v celoti (po predračunu 968,84€). 

 

4. Simona Šušteršič Štrukelj, mati učenca Anžeta Štruklja, 6. b, je na upravni odbor šolskega sklada 

naslovila vlogo za sofinanciranje zimske šole v naravi, ki bo za učence 6. razreda izvedena med 27. 

in 31. 1. 2020 v Cerknem (št. vloge: 122-4/2018-65).  

Člani upravnega odbora šolskega sklada Rakec so soglasno podprli predlog za ugoditev vlogi.   

Sklep: Vlogi Simone Šuštaršič Štrukelj se ugodi, in sicer se Anžetu Štruklju iz sredstev 

šolskega sklada sofinancira zimska šola v naravi v višini 1/3 celotnega zneska. 

 

5. Dijana Atanasova je na upravni odbor šolskega sklada naslovila vlogo za pridobitev sredstev za 

svojega otroka Saro Atanasovo, učenko 5. b za namen nakupa delovnih zvezkov (št. vloge: 122-

4/2018-66).  

Člani upravnega odbora šolskega sklada Rakec so soglasno podprli predlog za ugoditev vlogi.   

Sklep: Vlogi Dijane Atanasove se ugodi, in sicer se Sari Atanasovi iz sredstev šolskega 

sklada krije stroške nabave delovnih zvezkov v znesku 41,95€. 

 

6. Dijana Atanasova je na upravni odbor šolskega sklada naslovila vlogo za pridobitev sredstev za 

svojega otroka Aleksandra Atanasova, učenca 7. b za namen nakupa delovnih zvezkov (št. vloge: 

122-4/2018-67).  

Člani upravnega odbora šolskega sklada Rakec so soglasno podprli predlog za ugoditev vlogi.   

Sklep: Vlogi Dijane Atanasove se ugodi, in sicer se Aleksandru Atanasovu iz sredstev 

šolskega sklada krije stroške nabave delovnih zvezkov v znesku 38,85€.  

 

7. Taja Stanoevski Bukovica, mati učenca Nikole Savića, 6. a, je na upravni odbor šolskega sklada 

naslovila vlogo za sofinanciranje zimske šole v naravi, ki bo za učence 6. razreda izvedena med 27. 

in 31. 1. 2020 v Cerknem (št. vloge: 122-4/2018-68).  

Člani upravnega odbora šolskega sklada Rakec so soglasno podprli predlog za ugoditev vlogi.   

Sklep: Vlogi Taje Stanoevski Bukovica se ugodi, in sicer se Nikoli Saviću iz sredstev 

šolskega sklada sofinancira zimska šola v naravi v višini 1/3 celotnega zneska. 

 

K. 2.: / 

 

 

Rakek,  28. 1. 2020                                                                                           Zapisala: Urška Drobnič 


