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ZAPISNIK 2. redne seje upravnega odbora Šolskega sklada Rakec, ki 

je bila  
  

  13. junija 2017 ob 17.30  

 

 

 

Prisotni člani upravnega odbora: mag. Anita Knez, Metoda Debevc, Irena Peteh Kranjc, 

Andreja Krpan, Brigita Modic 

Odsotni: Romana Oblak (opr.), Rok Doles (opr.), Milan Ivančič 

Dnevni red: 

1. Pregled poslovanja v šolskem letu 2016/2017 

2. Obravnava vlog 

3. Razno 

Sklepi: 

K1) Ravnateljica mag. Anita Knez je poročala o stanju sredstev Šolskega sklada Rakec 

glede na koledarsko in šolsko leto ter po posameznih postavkah (priloga). Povedala je, da 

je finančno stanje dobro in stabilno. Andreja Krpan je pripomnila, da ima včasih občutek, 

da za sredstva iz sklada zaprosijo starši, ki naj bi do njih ne bili upravičeni. Ravnateljica in 

namestnica predsednika sta povedali, da je to pogosta dilema, vendar sklad posluje po 

pravilniku in starši morajo svojim vlogam vedno priložiti ustrezna dokazila. 

 

Sklep: Sredstva, ki so jih z akcijami zbrali učenci, ter tista, ki so jih starši in donatorji 

namensko nakazali na Šolski sklad Rakec za mednarodno izmenjavo otrok s Švico, se 

porabijo za ta namen. Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

K2)  

- Učiteljica glasbe Tina Matičič je na upravni odbor šolskega sklada naslovila vlogo za 

poplačilo stroškov železniškega prevoza z Rakeka do Maribora in nazaj za pevce 

mladinskega pevskega zbora, ki so se udeležili vseslovenskega pevskega dogodka 



Zborovski BUM 2017. Potekal je 13. 6. 2017 v Mariboru. Strošek prevoza znaša 6,48 

€ na učenca, skupaj 162 €. 

Sklep: Vlogi učiteljice Tine Matičič se ugodi, in sicer se iz sredstev sklada krije stroške 

železniškega prevoza v višini 162 €. Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

- Učiteljica glasbe Tina Matičič je na upravni odbor šolskega sklada naslovila vlogo za 

delno poplačilo stroškov bivanja na pevskem taboru Slovenski otroški zbor 2017, ki 

bo potekal v Ljubljani od 25. 6. 2017 do 1. 7. 2017. Dogodka se bodo udeležile tri 

naše učenke: Jerneja Švigelj (5. a), Irena Gnezda (9. b) in Maša Gorjanc (9. b). Skupni 

znesek bivanja znaša 230 € na osebo. Cena vključuje glasbeno-pedagoško delo s 

pevci, prehrano, bivanje in stroške prevoza.  

Sklep: Vlogi učiteljice Tine Matičič se ugodi, in sicer se iz sredstev sklada krije stroške 

bivanja na pevskem taboru v višini 84 € na učenko. Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

- Ravnateljica mag. Anita Knez je na upravni odbor šolskega sklada ustno naslovila 

vlogo za plačilo pogostitve pevcem šolskih zborov po letnem koncertu v Cerknici (8. 

6. 2017) iz kvote donacije Rotary kluba Cerknica – Postojna. Račun še ni prispel na 

šolo, bo pa znašal okrog 250 €. 

Sklep: Vlogi ravnateljice se ugodi, in sicer se iz sredstev sklada krije stroške pogostitve 

za pevce šolskih zborov po letnem koncertu v Cerknici. Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

- Podpredsednica sklada Metoda Debevc je podala predlog za razveljavitev 4. sklepa 7. 

korespondenčne seje, ki je potekala od 19. 4. 2017 do 24. 4. 2017. Nina Ileršič je 

umaknila vlogo za delno poplačilo stroškov letne šole v naravi za sina Svita Ileršiča, 

ker bo raje koristila namenska sredstva za letno šolo v naravi, ki jih nudi Ministrstvo 

za šolstvo in šport in so finančno ugodnejša. 

Sklep: Člani so se s predlogom spremembe sklepa soglasno strinjali. 

 

 

K3) Namestnica predsednika pove, da bo s 1. septembrom potekel mandat članici 

šolskega sklada Romani Oblak, saj njen otrok z letošnjim šolskim letom zaključuje 

šolanje. Svet staršev mora potrditi nadomestnega člana. 

 

 

Sejo smo zaključili ob 18.00. 



 

      PRILOGE:  

- Finančno poročilo o stanju sredstev Šolskega sklada Rakec 

- Vabilo 

- Pisne vloge 

 

 

      Rakek,  13. 6. 2017 

 

 

      Zapisala: 

      Metoda Debevc, namestnica predsednika šolskega sklada 

 

 


