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ZAPISNIK 3. redne seje SKLADA RAKEC, ki je bila  
  

  3. 9. 2019 ob 17. uri v zbornici OŠ »Jožeta Krajca« Rakek 

 
 
 
Prisotni člani upravnega odbora: Barbara Šivec, Dušanka Petrović, Matevž Urbas, Mojca 

Podobnikar, Petra Mikše in Urška Drobnič. 

 

Opravičeno odsotna: Marijana Mladenović.  

 

Vabljena in prisotna: ravnateljica mag. Anita Knez 

 

Dnevni red: 

1. Sprejem finančnega plana pridobivanja in porabe sredstev šolskega sklada v 

šolskem letu 2019/2020 

2. Organizacija dobrodelnega dogodka 

3. Razno 

 

K. 1.: 

Predsednica je predstavila dnevni red. Finančno stanje sklada je bilo članom vnaprej posredovano 

po elektronski pošti in je priloga zapisnika. Na seji so člani prejeli finančni načrt pridobivanja in 

porabe sredstev, ki je priloga zapisnika. Po kratki razpravi o predlogu, ki je bil podan na 2. redni 

seji, so člani sprejeli  

sklep: starše učencev se s pisnim soglasjem povabi k donaciji 1€ ob rednih mesečnih 

finančnih obveznostih.  

Pripravljeno soglasje bodo z obrazložitvijo razredničarke staršem razdelile na uvodnem 

roditeljskem sestanku, ostalim staršem pa posredovale preko učencev. Člani so večinskega 

mnenja, da šola poleg tega načina zagotavljanja rentabilnosti sklada enkrat letno razdeli staršem 

prazne položnice za nakazila v sklad. 

Ravnateljica je obrazložila tabelo že pridobljenih sredstev in predvidenih prihodkov. 

 

 



K.2.: Ravnateljica je predstavila dosedanje dejavnosti, povezane z organizacijo dobrodelnega 

koncerta z namenom enkratnega večjega priliva v šolski sklad in zagotavljanja rentabilnosti le-

tega. Izvedenega je bilo že veliko organizacijskega dela. Nastop pa je potrdilo nekaj znanih imen 

slovenske pop scene, s katerimi bosta nastopila tudi otroški in mladinski pevski zbor naše šole. 

Pomoč pri izvedbi oziroma prispevek so že potrdili: izvajalec tiska, krajevna skupnost za 

ozvočenje, občina za oder, Radio 94 za marketing, papirnice za trženje kart. Del izkupička bo 

potreben za kritje stroškov organizacije, ki bodo kljub donacijam precejšnji. Potrebno je zagotoviti 

ustrezno število varnostnikov, za pomoč pri zagotavljanju varnosti pa bomo prosili tudi člane PGD 

Rakek. Po daljši razpravi so člani sprejeli  

sklep: cena vstopnice v predprodaji, ki bo namenjena predvsem našim učencem in 

njihovim družinam (z začetkom 1 mesec pred dogodkom) bo za odrasle 10€, za otroke pa 5€; 

redna cena (od 2 tednov do dneva dogodka) bo za odrasle 15€, za otroke pa 7€.  

Naši učenci bodo na svoje domove pravočasno odnesli vabila k nakupu vstopnic za dobrodelni 

koncert. 

 

K.3.:  

 Ob organizaciji dogodka v športni dvorani Rakek, ki naj bi bila namenjena tudi za izvedbo 

kulturnih prireditev, ugotavljamo, da dvorana za tovrstne prireditve ni ustrezno 

opremljena. Potrebne bi bile kulise/zavese/paneli za sceno za odrom in kakovostno 

ozvočenje, ki ga je bilo doslej potrebno za vsak dogodek najeti. UO šolskega sklada Rakec 

zato svetu šole predlaga, da na Občino Cerknica naslovi pobudo za ustrezno opremo 

dvorane Rakek. Člani so sprejeli  

sklep: na svet šole se naslovi predlog, da se na Občino Cerknica da pobuda, da se dvorano Rakek 

opremi tudi za potrebe izvedbe kulturnih dogodkov (odrske kulise, ozvočenje). 

 UO šolskega sklada Rakec se bo pred dobrodelnim koncertom predvidoma še enkrat 

sestal.  

 

 

 

Rakek,  3. 9. 2019                                                                                                    Zapisala: Urška Drobnič  


