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ZAPISNIK 4. redne seje upravnega odbora Šolskega sklada Rakec, ki 

je bila  
  

  2. junija 2016 ob 17h 

 

 

 

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

Baraga in Romana Oblak 

  

Dnevni red: 

1. Pregled poslovanja v šolskem letu 2015/2016 

2. Oblikovanje novega upravnega odbora 

3. Razprava glede povečane potrebe po sredstvih iz sklada 

4. Razno 

Sklepi: 

K1) Ravnateljica mag. Anita Knez je poročala o stanju sredstev Šolskega sklada Rakec 

glede na koledarsko in šolsko leto ter po posameznih postavkah (priloga). Povedala je, da 

je bilo več odhodkov kot prihodkov, vendar stanje ni kritično.  

Sprejeli smo sklep: Sredstva, ki so jih starši namensko nakazali na šolski sklad Rakec za 

prevoz otrok na mednarodno izmenjavo v Švico, se porabijo za plačilo prevoza. 

 

K2) Imenovani so novi člani upravnega odbora v naslednjem dvoletnem mandatu. 

Predstavniki staršev: Rok Doles, Tjaša Brezec, Milan Ivančič, Andreja Krpan. 

Predstavniki učiteljev: Metoda Debevc, Irena Peteh Kranjc, Brigita Modic. 

 

K3) Ravnateljica je povedala, da sponzorjev v kraju ni, donacije šola dobi v obliki 

pripomočkov, materiala.  

Še naprej bodo potekale zbiralne akcije starega papirja, prodajne akcije izdelkov učencev, 

ki so običajno zelo uspešne.  



V naslednjem šolskem letu bomo na šoli zbirali sredstva za dve mednarodni izmenjavi: 

Švico in Švedsko. 

Tudi starši podpirajo tak način zbiranja sredstev. Predlog za zaključek naslednjega 

šolskega leta: Organizirali bi srečanje učenci – starši – učitelji s športnimi aktivnostmi in 

zbiranjem sredstev s prostovoljnimi prispevki. 

Če bo potrebno, bomo poslali tudi dopise za donacije v podjetja. 

 

K6) Obravnavali smo naslednje vloge: 

- Vlogo mentorice raziskovalne naloge s področja nemščine, Anje Šircelj Istenič, za 

odobritev plačila prevoza učenk Zale Jelinčič (9. b) in Neže Jelinčič (8. b) na 50. 

Državno srečanje mladih raziskovalcev v Murski Soboti, ki je bilo 16. 5. 2016. 

Sklep: Vlogi se ugodi, in sicer se iz sredstev sklada krije stroške prevoza v višini ½. 

 

- Vlogo učiteljice glasbe in mentorice pevskih zborov, Tine Matičič, za sofinanciranje 

prijavnine za dve učenki, Mašo Gorjanc (8. b) in Ireno Gnezda (8. b), na projekt 15. 

Slovenski otroški zbor, ki bo potekal 26. 6. – 2. 7. 2016 v Ljubljani. Prijavnina znaša 

230 € na učenca. 

Sklep: Vlogi se ugodi, in sicer se iz sredstev sklada krije stroške v višini 84 € na učenko. 

 

- Vlogo koordinatorice projekta Beremo s tačkami, Lee Sterle, za odobritev sredstev za 

kritje stroškov obiskov terapevtskih parov dvakrat mesečno na matični šoli in na 

podružnici. Projekt je že letos uspešno potekal, napredek otrok je opazen na mnogih 

področjih.  

Sklep: Vlogi se ugodi, in sicer se iz sredstev sklada krije stroške projekta Tačke 

pomagačke v celoti. 

 

Predsednik Rok Doles je predlagal, da naj bi jeseni, ko se staršem pošilja položnice za 

prostovoljne donacije v sklad, priložili še dopis, v katerem bi navedli konkretne 

dejavnosti, ki se pokrivajo iz sredstev sklada. Predlog je bil soglasno sprejet. 

 

Sejo smo zaključili ob 18.15. 

 

      PRILOGA:  

- Finančno poročilo o stanju sredstev Šolskega sklada Rakec 

 



 

      Rakek,  2. 6. 2016 

 

 

      Zapisala: 

      Metoda Debevc, namestnica predsednika šolskega sklada 

 

 


