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ZAPISNIK 2. korespondenčne seje SKLADA RAKEC, ki je bila  
  

v času od  24. 11. 2016 do 29. 11. 2016 
 
 
Prisotni člani upravnega odbora: Rok Doles, Metoda Debevc, Romana Oblak, Irena 

Peteh Kranjc, Brigita Modic, Milan Ivančič, Andreja Krpan 

  

Dnevni red: 

 

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

sklada naslovila vlogo za plačilo stroškov naravoslovnega dneva, in sicer obiska 

Inštituta Jožefa Stefana v Ljubljani (27. 10. 2016). V družini so trije otroci, dva sta 

šoloobvezna, zaposlen je le eden od staršev. Vlogi je priložila odločbo CSD Kranj o 

upravičenosti do otroškega dodatka.  

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

naravoslovnega dneva (prevoz) v celoti. 

 

2. Nuša Sitar Halkić, mati učencev Neje Škofic (9. a) in Nejca Škofica (7. a), je na 

upravni odbor šolskega sklada naslovila vlogo za plačilo stroškov ogleda 

košarkarske tekme v okviru pouka izbirnega predmeta (28. 11. 2016) v Ljubljani. 

V družini so trije otroci, dva sta šoloobvezna, zaposlen je le eden od staršev. Vlogi 

je priložila odločbo CSD Kranj o upravičenosti do otroškega dodatka.  

Sklep: Vlogi Nuše Sitar Halkić se ugodi, in sicer se Neji Škofic in Nejcu Škoficu 

krije stroške ogleda košarkarske tekme (prevoz) v celoti. 

 

3. Darja Hriberšek, mati učenca Tjaža Miha Oblaka (9. a), je na upravni odbor 

šolskega sklada naslovila vlogo za plačilo stroškov naravoslovnega dneva, in sicer 

obiska Inštituta Jožefa Stefana v Ljubljani (27. 10. 2016). Mati je samohranilka in 



brezposelna. Vlogi je priložila odločbo CSD Cerknica o upravičenosti do otroškega 

dodatka.  

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

naravoslovnega dneva (prevoz) v celoti. 

 

4. Ravnateljica mag. Anita Knez je na šolski sklad naslovila vlogo za razdelitev 

sredstev iz dobrodelne akcije Drobtinica. Spodaj našteti učenci bodo v šoli 

dobivali  brezplačno kosilo od 14. 11. 2016 do konca koledarskega leta: 

 Neža Udovič (2. b) 

 Manca Udovič (4. b) 

 Monika Udovič (7. a) 

 Erika Mlinar (1. a) 

 Ana Mlinar (8. a) 

 Martin Mavsar (4. a) 

 Matej Mavsar (6. a) 

 Irena Gnezda (9. b) 

 Izak Jambrošič (1. a) 

 Ela Jambrošič ( 4. a) 

 Jon Jambrošič (7. a) 

 

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

dobrodelne akcije Drobtinica krije stroške kosila za zgoraj naštete učence v 

obdobju od 14. 11. 2016 do konca koledarskega leta. 

 

5. Irena Mele, mentorica tekmovanja iz razvedrilne matematike, je na šolski sklad 

naslovila vlogo za delno poplačilo stroškov prevoza na državno tekmovanje na OŠ 

Lucija v soboto, 26. 11. 2016. Tekmovanja se bo udeležilo pet učencev naše šole: 

Zala in Luka Stražišar (8. a), Lina Pakiž (8. a), Lara Istenič (9. b), Ema Zdovc (7. a).  

 

Sklep: Vlogi Irene Mele se ugodi, in sicer se iz sredstev sklada krije stroške 

prevoza zgoraj naštetim učencem v višini ene polovice. 

 

6. Tanja Mavsar, mati učenca Mateja Mavsarja (6. a), je na upravni odbor šolskega 

sklada naslovila vlogo za delno plačilo stroškov zimske šole v naravi. V družini sta 



dva šoloobvezna otroka, družina je enostarševska. Vlogi je priložila odločbo CSD 

Cerknica o upravičenosti do otroškega dodatka.  

Sklep: Vlogi Tanje Mavsar se ugodi, in sicer se Mateju Mavsarju krije stroške 

zimske šole v naravi v višini ene tretjine. 

 

7. Nataša Andreja Ivančič, mati učenke Nike Ivančič (6. a), je na upravni odbor 

šolskega sklada naslovila vlogo za delno plačilo stroškov zimske šole v naravi. V 

družini sta dva šoloobvezna otroka, zaposlen je le eden od staršev. Vlogi je 

priložila odločbo CSD Cerknica o upravičenosti do otroškega dodatka.  

Sklep: Vlogi Nataše Andreje Ivančič se ugodi, in sicer se Niki Ivančič krije stroške 

zimske šole v naravi v višini ene tretjine. 

 

8. Biljana Pavlović, mati učenca Mihajla Pavlovića (6. a), je na upravni odbor 

šolskega sklada naslovila vlogo za delno plačilo stroškov zimske šole v naravi. 

Družina je petčlanska, v njej so trije šoloobvezni otroci, zaposlen je le oče. Vlogi je 

priložila odločbo CSD Cerknica o upravičenosti do otroškega dodatka in potrdilo 

Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, da je mati Biljana Pavlović v 

evidenci brezposelnih oseb.  

Sklep: Vlogi Biljane Pavlović se ugodi, in sicer se Mihajlu Pavloviću krije stroške 

zimske šole v naravi v višini ene tretjine. 

 

 

Zapisala: 

Metoda Debevc, namestnica predsednice šolskega sklada 


