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ZAPISNIK 3. redne seje upravnega odbora Šolskega sklada Rakec, ki je bila  

  

  26. septembra 2017 ob 17h 

 

 

 

Prisotni člani upravnega odbora: Rok Doles, ravnateljica mag. Anita Knez, Metoda 

Debevc, Vida Tekavec, Andreja Krpan, Milan Ivančič, Irena Peteh Kranjc. 

Opravičeno odsotna: Brigita Modic 

  

Dnevni red: 

1. Predstavitev Upravnega odbora šolskega sklada Rakec 

2. Plan porabe sredstev v šolskem letu 2017/2018 

3. Obravnava prispelih vlog 

4. Razno 

 

Sklepi: 

 

K1) Predsednik je povedal, da je Svet staršev OŠ »Jožeta Krajca« Rakek na svoji seji, ki 

je bila 20. 9. 2017, za novo članico imenoval go. Vido Tekavec in potrdil sestavo šolskega 

sklada. 

 

K2) Namestnica predsednika je predstavila finančni načrt šolskega sklada v šolskem letu 

2017/2018, ki ga je odbor soglasno potrdil (v prilogi). G. Milana Ivančiča je zanimalo še 

trenutno finančno stanje sklada in pojasnilo o prihodkih. Ga. ravnateljica mu je pojasnila 

posamezne postavke in zagotovila, da sklad dobro deluje in ima dovolj finančnih sredstev. 

 

K3) Obravnavali smo naslednje vloge: 

 

1. Sabina Bosnić, mati Adnana Čauševića, učenca 6. b, je na upravni odbor sklada 

naslovila vlogo za kritje stroškov tabora doživljajske pedagogike v Zelšah (3. – 4. 



10. 2017) v višini okoli 15 €.  Vlogi je predložila ustrezna dokazila (odločbi CSD 

Cerknica o upravičenosti do otroškega dodatka in do denarne socialne pomoči). 

Družina je enoroditeljska, mati je samohranilka in brezposelna. Mnenje o 

utemeljenosti udeležbe učenca na taboru sta dodali tudi svetovalna delavka in 

razredničarka. 

Sklep: Vlogi Sabine Bosnić se ugodi, in sicer se Adnanu Čauševiću krije stroške tabora v 

celoti. 

 

2. Tjaša Prudič, šolska pedagoginja, je na upravni odbor sklada naslovila vlogo za 

kritje stroškov tabora doživljajske pedagogike v Zelšah (28. – 29. 9. 2017) v višini 

okoli 15 € za učenko Carmen Tajo Sekula iz 6. a razreda.  Njeni starši so dolžniki 

in deklica se lahko tabora udeleži le, če bodo stroški pokriti. Učenka prejema 

subvencionirano malico in kosilo, kar pomeni, da imajo v družini dohodek nižji od 

36 % povprečne plače v RS na družinskega člana. Pedagoginja meni, da se bo 

razred bolje povezal in vzpostavil dobre odnose, če se ga udeležijo vsi učenci. 

Starši bodo ostalo dokumentacijo dostavili naknadno. 

Sklep: Vlogi pedagoginje Tjaše Prudič se ugodi, in sicer se Taji Carmen Sekula krije stroške 

tabora v celoti. 

 

3. Ravnateljica mag. Anita Knez je na upravni odbor sklada naslovila vlogo za 

odobritev drugega dela nakupa ozvočenja na šoli, in sicer še enega zvočnika, 

kompleta dveh stojal za zvočnike, dveh mikrofonskih stojal in enega 

kondenzatorskega mikrofona v višini 1.215,61 €. 

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

ozvočenja v višini 1.215,61 €. 

 

K4) Člani sklada so predlagali, da z naslednjim nakupom nujno potrebne opreme za 

ozvočenje ne bi čakali na naslednje šolsko leto, ampak da bi odobrili naslednji nakup junija na 

zadnji seji šolskega sklada. 

Ravnateljica je povedala, da želi, da se člani sklada pravočasno odzivajo na korespondenčne 

seje. 

 

Sejo smo zaključili ob 17.45. 

 

 



      PRILOGA:  

- Finančni plan pridobivanja in porabe sredstev iz šolskega sklada 

 

      Rakek,  26. 9. 2017 

 

 

      Zapisala: 

      Metoda Debevc, namestnica predsednika šolskega sklada 


