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ZAPISNIK 29. korespondenčne seje SKLADA RAKEC, ki je bila  
  

v času od  8. 4. 2016 do 13. 4. 2016 

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

Debevc,  Emiljana Baraga, Romana Oblak, Mojca Ivančič. 

  

Dnevni red: 

 

1. Vlasta Urbas, mati učenca Jana Urbasa (7. a), je na upravni odbor šolskega sklada 

naslovila vlogo za delno plačilo stroškov bivanja v CŠOD Radenci od 18. 4. do 22. 4. 2016. 

Družina je štiričlanska z dvema nizkima dohodkoma. En otrok je šoloobvezen, drugi 

polnoletni otrok je prijavljen na zavodu kot brezposeln in prejema denarno pomoč.   

Vlogi je priložena  odločba CSD Cerknica o denarni pomoči in potrdilo o prijavi v 

evidenco brezposelnih oseb.  

Sklep: Vlogi Vlaste Urbas se ugodi, in sicer se Janu Urbasu krije stroške bivanja v 

CŠOD v višini 1/3. 

 

2. Sabina Milavec, mati učenca Saia Milavca Marušiča (7. a), je na upravni odbor šolskega 

sklada naslovila vlogo za delno plačilo stroškov bivanja v CŠOD Radenci od 18. 4. do 22. 

4. 2016. 2016. Družina je štiričlanska in finančno ni najbolje preskrbljena. Vlogi je 

priložila odločbo CSD Cerknica o upravičenosti do otroškega dodatka.  

Sklep: Vlogi Sabine Milavec se ugodi, in sicer se Saiu Milavcu Marušiču krije 

stroške bivanja v CŠOD v višini 1/3. 

 

3. Tanja Mavsar, mati učenca Mateja Mavsarja (5. a), je na upravni odbor šolskega 

sklada naslovila vlogo za delno plačilo stroškov bivanja v letni šoli v naravi. 

Družina je enoroditeljska in finančno ni najbolje preskrbljena, saj je oče pred 



dvema letoma umrl. Vlogi je priložila odločbo CSD Cerknica o upravičenosti do 

otroškega dodatka.  

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

bivanja v letni šoli v naravi v višini 1/3. 

 

4. Petra Sekula, mati učenke Carmen Taje Sekula (4. a), je na upravni odbor šolskega 

sklada naslovila vlogo za plačilo stroškov športnega dne – plavanje (4. 4. 2016).  V 

družini so trije šoloobvezni otroci. Vlogi je priložila odločbo CSD Cerknica o 

upravičenosti do otroškega dodatka.  

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

športnega dneva v celoti. 

 

5. Suzana Štremfelj je na upravni odbor šolskega sklada naslovila vloge za plačilo 

stroškov športnega dneva – plavanje (4. 4. 2016) in kulturnega dneva (30. 3. 

2016) za svojo hčer Anjo Štremfelj (4. a) ter vlogo za poplačilo stroškov 

kulturnega dneva (31. 3. 2016) za svojo hčer Gajo Štremfelj (2. b). V družini so 

trije šoloobvezni otroci, trenutno so socialno ogroženi. Vlogi je priložila odločbo 

CSD Postojna o upravičenosti do otroškega dodatka.  

Sklep: Vlogi Suzane Štremfelj se ugodi, in sicer se Anji in Gaji Štremfelj krije 

stroške zgoraj naštetih dejavnosti v celoti. 

 

6. Jadranka Baraga, mati učenca Vana Barage (4. a), je na upravni odbor šolskega 

sklada naslovila vlogo za plačilo stroškov športnega dneva – plavanje (4. 4. 2016) 

in kulturnega dneva (30. 3. 2016). V družini je zaposlen  le eden od staršev. Vlogi 

je priložila odločbo CSD Cerknica o upravičenosti do otroškega dodatka.  

Sklep: Vlogi Jadranke Baraga se ugodi, in sicer se Vanu Baragi krije stroške zgoraj 

naštetih dejavnosti v celoti. 

 

7. Liljana Intihar, učiteljica matematike, je na šolski sklad naslovila vlogo za delno 

plačilo stroškov avtobusnega prevoza šestih učencev na državno tekmovanje iz 

znanja matematike, ki bo potekalo 16. 4. 2016 v Starem trgu pri Ložu. Udeležili se 

ga bodo naslednji učenci: Zala Jelinčič, Klemen Godeša, Lina Pakiž, David Pivk, 

Gašper Nemgar in Lara Istenič. 



Sklep: Vlogi mentorice Liljane Intihar se ugodi, in sicer se iz sredstev šolskega 

sklada pokrije stroške prevoza v višini ½. 

 

8. Julija Bombač, mentorica Vesele šole, je na šolski sklad naslovila vlogo za delno 

plačilo stroškov avtobusnega prevoza sedmih učencev na državno tekmovanje iz 

Vesele šole, ki bo potekalo v Sežani 13. 4. 2016. Udeležili se ga bodo naslednji 

učenci: Zala Stražišar, Luka Stražišar, Tilen Švigelj, Gea Modic, Lina Kovšca, Nina 

Švigelj in Jan Beber. 

Sklep: Vlogi mentorice Julije Bombač se ugodi, in sicer se iz sredstev šolskega 

sklada pokrije stroške prevoza v višini ½. 

 

 

Rakek, 18. 4. 2016 

 

Zapisala: 

Metoda Debevc, namestnica predsednice šolskega sklada 


