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ZAPISNIK 28. korespondenčne seje SKLADA RAKEC, ki je bila  
  

v času od  21. 3. 2016 do 29. 3. 2016 

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

Debevc,  Emiljana Baraga, Romana Oblak, Mojca Ivančič. 

  

Dnevni red: 

 

1. Nuša Sitar Halkić, mati učenke Neje Škofic (8. a), je na upravni odbor šolskega sklada 

naslovila vlogo za plačilo stroškov avtobusnega prevoza na zimski športni dan – drsanje 

v Ljubljani, ki je bil 4. 3. 2016. V družini so trije otroci, zaposlen je le eden od staršev. 

Vlogi je priložila odločbo CSD o upravičenosti do otroškega dodatka.  

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

prevoza na športni dan v celoti. 

 

2. Irena Mele, učiteljica fizike, je na šolski sklad naslovila vlogo za delno plačilo stroškov 

avtobusnega prevoza šestih učencev na področno tekmovanje iz znanja fizike, ki je 

potekalo v Grosupljem 18. 3. 2016. Udeležili so se ga naslednji učenci: Zala Jelinčič, Peter 

in Janez Godeša, Tadej Gašparovič, Urban Zorman in Tilen Švigelj. 

Sklep: Vlogi mentorice Irene Mele se ugodi, in sicer se iz sredstev šolskega sklada 

pokrije stroške prevoza v višini ½. 

 

3. Martin Rihtar, učitelj tehnike, je na šolski sklad naslovil vlogo za delno plačilo stroškov 

avtobusnega prevoza desetih učencev na področno tekmovanje iz konstruktorstva, ki bo 

potekalo v Dobrovi pri Ljubljani 8. 4. 2016. Udeležili se ga bodo naslednji učenci: Martin 

Šen (3. a), Peter Bajt (4. a), Lina Kovšca (6. a), Klei Nagode (7. a), Lina Pakiž (7. a), Zala 

Stražišar (7. a), David Pivk (8. b), Gašper Šlajnar (8. b) , Leon Stražišar (9. a), Jaka Pegan 

(9. a). 



Sklep: Vlogi mentorja Martina Rihtarja se ugodi, in sicer se iz sredstev šolskega 

sklada pokrije stroške prevoza v višini ½. 

 

 

Rakek, 29. 3. 2016 

 

Zapisala: 

Metoda Debevc, namestnica predsednice šolskega sklada 


