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ZAPISNIK 26. korespondenčne seje SKLADA RAKEC, ki je bila  
  

v času od  18. 12. 2015 do 23. 12. 2015 

 
 
 
Prisotni člani upravnega odbora: Rok Doles, Helena Šlajnar, Julija Bombač, Metoda 

Debevc,  Emiljana Baraga, Romana Oblak, Mojca Ivančič. 

  

Dnevni red: 

 

1. Jadranka Baraga, mati učenke Tie Baraga (6. a), je na upravni odbor sklada 

naslovila dve vlogi, in sicer  za delno plačilo stroškov zimske šole v naravi in za 

plačilo stroškov kulturnega dne (ogled gledališke predstave v Ljubljani: 

vstopnina 6 € in stroški prevoza). V družini je zaposlen le eden od staršev. Vlogi 

je priložena odločba CSD Cerknica o upravičenosti do otroškega dodatka.  

 

Sklep: Vlogi Jadranke Baraga se ugodi, in sicer se Tii Baraga krije stroške zimske šole v 

naravi v višini 1/3 ter stroške kulturnega dne v celoti. 

 

2. Barbara Udovič, mati učenk Mance in Neže Udovič (1. b in 3. b) je na upravni 

odbor sklada naslovila vlogo za plačilo stroškov ogleda predstave Kekec v 

Ljubljani (vstopnina 6 € in prevoz). Vlogi je priložila ustrezna dokazila (odločbo 

CSD Cerknica o upravičenosti do otroškega dodatka). V družini so trije otroci, 

starša imata nizke osebne dohodke. 

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

stroške ogleda gledališke predstave v celoti. 

 

3. Klavdija Jug, mati učenke Kaje Jug (6. a) je na upravni odbor šolskega sklada naslovila 

vlogo za delno plačilo zimske šole v naravi . V družini so trije otroci. Vlogi je priložila 

odločbo CSD Cerknica o upravičenosti do otroškega dodatka.  



Sklep: Vlogi Klavdije Jug se ugodi, in sicer se Kaji Jug krije stroške zimske šole v 

naravi v višini 1/3. 

 

4. Učiteljica Irena Peteh Kranjc je na šolski sklad naslovila vlogo za delno plačilo stroškov 

avtobusnega prevoza petih učencev na državno tekmovanje iz znanja biologije, ki je 

potekalo v Sežani 4. 12. 2015. 

Sklep: Vlogi učiteljice Irene Peteh Kranjc se ugodi, in sicer se iz sredstev šolskega 

sklada pokrije stroške prevoza v višini ½. 

 

Rakek, 23. 12. 2015 

 

Zapisala: 

Metoda Debevc, namestnica predsednice šolskega sklada 


