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ZAPISNIK 2. redne seje SKLADA RAKEC, ki je bil  
  

  17. 6. 2019 ob 16. uri v zbornici OŠ »Jožeta Krajca« Rakek 

 
 
 
Prisotni člani upravnega odbora: Urška Drobnič, Marijana Mladenović, Barbara Šivec in Matevž 

Urbas. 

Opravičeno odsotna: Dušanka Petrović, Petra Mikše in Mojca Podobnikar.  

 

Vabljena in prisotna: ravnateljica mag. Anita Knez 

 

Dnevni red: 

1. Pregled poslovanja šolskega sklada Rakec za šolsko leto 2018/19 

2. Obravnava prejetih vlog 

3. Razno 

 

K. 1.: 

Ravnateljica je poročala o poslovanju sklada v šolskem letu 2018/19 in koledarskem letu 2019. 

Navzoče člane je povabila k aktivnemu pristopu k pridobivanju novih sredstev in predstavila svojo 

idejo o dobrodelnem glasbenem dogodku v novi športni dvorani. Opozorila je, da bi v tem primeru 

vsak član prevzel določeno vlogo oziroma naloge, dela bi bilo veliko, vendar bi se na ta način lahko 

zbralo precej sredstev. Ob tem je povedala, da bo na krajevno skupnost naslovila prošnjo za kritje 

stroškov ozvočenja. Člani so predlagali nekaj konkretnih nalog, ki bi jih lahko prevzeli. Končna 

odločitev o izvedbi še ni bila sprejeta. Navzoči so se dogovorili, da se takoj v začetku septembra 

skliče redna seja, da se izvedba dogodka potrdi in se doreče vse v zvezi z organizacijo. 

Gospa Barbara je predlagala, da bi se lahko sredstva v šolski sklad nabirala tudi z rednimi 

mesečnimi položnicami za finančne obveznosti, in sicer tako, da bi plačniki vsak mesec namenili 

1€ za sklad, za kar bi bilo potrebno soglasje staršev. Prazne položnice enkrat ali dvakrat letno bi 

kljub temu razdelili in povabili starše k dodatni donaciji.  

Glede zbiralnih akcij zbiranja starega papirja so prisotni zunanji člani opozorili, da naj šola in 

gasilci uskladijo termin za zbiranje starega papirja, da se akciji ne organizirata istočasno, in 



predlagali, da se termin za zbiralno akcijo fiksno določi. Predlagali so tudi tekmovanje med 

razredi, ki učence dodatno motivira za zbiranje.  

 

K.2.:  

1. Petra Sekula, mati Carmen Taje Sekula (7. a), je na upravni odbor šolskega sklada Rakec 

naslovila vlogo za financiranje ekskurzije v Posočje, ki je bila za učence 7. razreda izvedena 30. 5. 

2019. V družini je zaposlen samo en starš. 

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

Sklep: Vlogi Petre Sekula se ugodi, in sicer se Carmen Taji Sekula krije stroške ekskurzije. 

 

2. Tina Milavec, glasbena pedagoginja, je v imenu Martine Švigelj, mame učenke Jerneje Švigelj, na 

upravni odbor naslovila vlogo za pridobitev sredstev iz šolskega sklada za namen prijave učenke 

na Slovenski otroški zbor – SOZ 2019, ki bo potekal 24. – 30. 6. 2019 v zavodu Sv. Stanislava v 

Ljubljani. Kot Jernejina zborovodkinja je podala priporočilo, saj meni, da bi udeležba učenki, ki 

sicer v šolskem zboru poje že 7. leto in hitro napreduje, omogočila, da znanje še poglobi. Priložila 

je vlogo matere, Martine Švigelj, na kateri je navedeno tudi, da je to družina s tremi otroki, od 

katerih se jih eden ali več šola. 

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

Sklep: Vlogi Tine Milavec se ugodi, in sicer se Jerneji Švigelj sofinancira udeležba na 

pevskem taboru SOZ v višini, ki je določena s pravilnikom (2x po 42€).  

 

3. Urška Drobnič, koordinatorka mednarodnega sodelovanja s Švedsko, je na upravni odbor 

šolskega sklada Rakec naslovila vlogo za sofinanciranje stroškov obeležitve švedske tradicije 

praznovanja poletnega solsticija, imenovanega Midsommar, v sklopu mednarodnega sodelovanja 

s Švedsko, ki bo 24. 6. 2019 na matični šoli Rakek in sicer v sklopu proslave ob dnevu državnosti. 

Vse učence se bo pogostilo s sadjem, pijačo in piškoti. Delno bo k pogostitvi prispevala šola, delno 

pa Slovensko švedsko društvo. 

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

Sklep: Vlogi Urške Drobnič se ugodi, in sicer se krije stroške nabave piškotov za obeležitev 

švedske tradicije. 

 

K.3.: / 

 

 

 

Rakek,  22. 6. 2019                                                                                                    Zapisala: Urška Drobnič  


