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ZAPISNIK 17. korespondenčne seje SKLADA RAKEC, ki je bila  
  

v času od  24. 9. 2018 do 26. 9. 2018 
 
 
Prisotni člani upravnega odbora: Rok Doles, Metoda Debevc, Vida Tekavec, Irena Peteh 

Kranjc, Brigita Modic, Milan Ivančič, Andreja Krpan 

  

Dnevni red: 

 

1. Martin Rihtar, učitelj tehnike in tehnologije, je na upravni odbor šolskega sklada 

naslovil vlogo za plačilo nakupa ročnega vrtalnega stroja in električne dekupirne 

žage rezljače, ki ju potrebuje za kvalitetnejši pouk tehnike, tehnologije in 

spremljajočih izbirnih predmetov in interesnih dejavnosti. Predviden strošek bo 

okoli 850 €, saj bo izbral kvalitetnejše stroje, ki bodo služili daljši čas. 

 

Sklep: Vlogi Martina Rihterja se ugodi, in sicer se iz sredstev šolskega sklada krije stroške 

nakupa v višini 850 € . 

 

2. Barbara Udovič, mati učenk Monike Udovič (9. a) in Mance Udovič (6. a), je na 

upravni odbor šolskega sklada naslovila vloge za plačilo stroškov športnega dneva 

v Kopru (5. 9. 2018) ter kulturnega dneva z ogledom gledališke predstave v 

Cerknici (3. 9. 2018) za obe svoji hčeri.  Prav tako pa je vložila tudi vlogo za plačilo 

stroškov ekskurzije v Velenje (4. 9. 2018) za svojo hčer Moniko Udovič. V družini 

so trije šoloobvezni otroci in imajo nizke osebne dohodke. Na CSD Cerknica so 

vložili vlogo za otroški dodatek, vendar odločbe še niso prejeli in jo bodo dostavili 

naknadno.  

Sklep: Vlogi Barbare Udovič se ugodi, in sicer se Moniki in Manci Udovič krije 

stroške zgoraj naštetih dejavnosti v celoti. 

 



3. Nuša Sitar Halkić, mati učenca Nejca Škofica (9. a), je na upravni odbor šolskega 

sklada naslovila vlogo za plačilo stroškov športnega dneva v Kopru (5. 9. 2018),  

kulturnega dneva z ogledom gledališke predstave v Cerknici (3. 9. 2018) ter 

stroškov ekskurzije v  Velenje (4. 9. 2018) za svojega sina Nejca Škofica.  V družini 

so štirje otroci, zaposlen je le eden od staršev. Na CSD Cerknica so vložili vlogo za 

otroški dodatek, vendar odločbe še niso prejeli in jo bodo dostavili naknadno.  

Sklep: Vlogi Nuše Sitar Halkić se ugodi, in sicer se Nejcu Škoficu krije stroške zgoraj 

naštetih dejavnosti v celoti. 

 

4. Ravnateljica mag. Anita Knez je na upravni odbor šolskega sklada naslovila vlogo za kritje 

stroškov mednarodnega projekta Švedska. Njena vloga je priloga temu zapisniku. 

 

Sklep: Vlogi ravnateljice mag. Anite Knez se ugodi, in sicer se iz sredstev šolskega sklada 

krije stroške projekta v višini 1704,97 € . 

 

Zapisala: 

Metoda Debevc, namestnica predsednika šolskega sklada 


