
Osnovna šola »Jožeta Krajca« Rakek 

Partizanska 28, 1381 Rakek 

 

Tel: 01 705 25 10 

Faks: 01 705 12 08 

e-naslov: os.rakek@guest.arnes.si 

 

Upravni odbor šolskega sklada RAKEC 

 Številka: 122-4/2015- 

 

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

je bila  
  

  5. oktobra 2015 ob 17h 

 

 

 

Prisotni člani upravnega odbora: Rok Doles, Metoda Debevc, Julija Bombač, Emiljana 

Baraga, Helena Šlajnar, Mojca Ivančič in Romana Oblak 

  

Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 2. redne seje UO Šolskega sklada Rakec 

2. Izvolitev predsednika UO Šolskega sklada Rakec 

3. Prenehanje veljavnosti Pravil o delovanju šolskega sklada 

4. Sprejetje Pravilnika o delovanju šolskega sklada Rakec 

5. Sprejem finančnega plana pridobivanja in porabe sredstev šolskega sklada v šolskem 

letu 2015/2016 

6. Obravnava vlog 

7. Razno 

 

Sklepi: 

K1) Zapisnik 2. redne seje je bil soglasno potrjen. 

 

K2) Za predsednika UO Šolskega sklada Rakec je bil soglasno izvoljen g. Rok Doles. 

 

K3) Upravni odbor je dne 5. 10. 2015 soglasno sprejel prenehanje veljavnosti Pravil o 

delovanju šolskega sklada Osnovne šole »Jožeta Krajca« Rakek. 

 

K4) Upravni odbor je dne 5. 10. 2015 soglasno sprejel Pravilnik o delovanju šolskega 

sklada Osnovne šole »Jožeta Krajca« Rakek (v prilogi). 

 



K5) Upravni odbor je soglasno sprejel finančni plan šolskega sklada v šolskem letu 

2015/2016 (v prilogi). 

 

K6) Obravnavali smo naslednje vloge: 

 

1. Stojan Grgič, oče Tee Grgič, učenke 4. b, je na upravni odbor sklada naslovil 

vlogo za delno kritje stroškov bivanja v CŠOD Lipa (7. – 11. 9. 2015).  Vlogi je 

predložil ustrezna dokazila (prijavo v evidenco brezposelnih). V družini sta dva 

šoloobvezna otroka, zaposlena je samo mati in prejema minimalno plačo. 

Sklep: Vlogi Stojana Grgiča se ugodi, in sicer se Tei Grgič krije stroške bivanja v CŠOD 

v višini 1/3. 

 

2. Stojan Grgič, oče Erika Grgiča, učenca 8. a, je na upravni odbor sklada naslovil 

vlogo za delno kritje stroškov bivanja v CŠOD Breženka (21. – 25. 9. 2015).  

Vlogi je predložil ustrezna dokazila (prijavo v evidenco brezposelnih). V družini 

sta dva šoloobvezna otroka, zaposlena je samo mati in prejema minimalno plačo. 

Sklep: Vlogi Stojana Grgiča se ugodi, in sicer se Eriku Grgiču krije stroške bivanja v 

CŠOD v višini 1/3. 

 

3. Monika Cvijić, mati Aleksa Cvijića, učenca 2. a, je na upravni odbor naslovila 

vlogo za delno kritje stroškov bivanja v CŠOD Burja (14. – 18. 9 2015). Vlogi je 

priložila odločbo Centra za socialno delo Cerknica. V družini so trije šoloobvezni 

otroci, zaposlen je le eden od staršev. 

Sklep: Vlogi Monike Cvijić se ugodi, in sicer se Aleksu Cvijiću krije stroške bivanja v 

CŠOD v višini 1/3. 

 

4. Ana Štefančič, mati Alise Štefančič, učenke 2. c, je na upravni odbor naslovila 

vlogo za delno kritje stroškov bivanja v CŠOD Burja (14. – 18. 9 2015). Vlogi je 

priložila odločbo Centra za socialno delo Cerknica. Družina je enoroditeljska. 

Sklep: Vlogi Ane Štefančič se ugodi, in sicer se Alisi Štefančič krije stroške bivanja v 

CŠOD v višini 1/3. 

 

5. Robert Češnovar, oče Julije Češnovar, učenke 2. a, je na upravni odbor naslovil 

vlogo za delno kritje stroškov bivanja v CŠOD Burja (14. – 18. 9 2015). Vlogi je 

priložil prijavo v evidenco brezposelnih oseb za ženo Dagmar Češnovar.  



Sklep: Vlogi Roberta Češnovarja se ugodi, in sicer se Juliji Češnovar krije stroške bivanja 

v CŠOD v višini 1/3. 

 

6. Vloga aktiva učiteljev RS Unec za odobritev sredstev v višini 120 € za nabavo 

materiala, potrebnega za izvedbo delavnic v okviru UNESCO projekta Vzgajamo 

zelišča – V starem iščem novo. 

Sklep: Vlogi aktiva učiteljev RS Unec se ugodi. 

 

Sejo smo zaključili ob 19.15. 

 

      PRILOGI:  

- Pravilnik o delovanju šolskega sklada Rakec 

- Finančni plan pridobivanja in porabe sredstev iz šolskega sklada 

 

      Rakek,  5. 10. 2015 

 

 

      Zapisala: 

      Metoda Debevc, namestnica predsednika šolskega sklada 

 

 


