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

je bila  
  

  5. junija 2018 ob 17.00  

 

 

 

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

Peteh Kranjc, Andreja Krpan, Milan Ivančič  

Odsotni: Vida Tekavec (opr.), Brigita Modic (opr.) 

Dnevni red: 

1. Pregled poslovanja v šolskem letu 2017/2018 

2. Stanje ob koncu koledarskega leta 2017 

3. Informacija o poteku članstva 

4. Obravnava vlog 

5. Razno 

Sklepi: 

K1 in 2) 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 finančno stanje dobro in stabilno. Za projekt Švedska se je nabralo precej sredstev 

(2321,50 €), del tudi s pomočjo Razpisa za mlade. Lions klub Ljubljana je v sklad doniral 

300 € kot nagrado za najboljši likovni izdelek Zarje Ileršič (8. a) v okviru natečaja Plakat 

miru. Prav tako še pričakujemo donacijo Zveze združenja borcev za vrednote NOB kot 

zahvalo za pripravo vsakoletne prireditve ob prazniku KS Rakek. Tudi starši z donacijami 

podpirajo uspešno delovanje sklada. Izpis polletnega finančnega stanja sklada (do 30. 6. 

2018) bo ravnateljica poslala članom po elektronski pošti. 

Sklep: Člani upravnega odbora so soglasno sprejeli obe poročili. 

 

K3) Namestnica predsednika pove, da bo septembra potekel mandat vsem članom 

upravnega odbora, razen Vidi Tekavec, zato bo potrebno evidentirati nove člane: tri izmed 

zaposlenih na OŠ »Jožeta Krajca« Rakek in tri predstavnike staršev.  



 

K4)  

- Učiteljica likovne vzgoje, Petra Mikše, je na upravni odbor šolskega sklada naslovila 

vlogo za sofinanciranje nakupa likovnih pripomočkov v vrednosti 300 €, in sicer bi za 

ta namen porabili sredstva, ki jih je na sklad nakazal Lions klub Ljubljana kot nagrado 

za prvo mesto na natečaju Plakat miru. 

 

Sklep: Vlogi učiteljice Petre Mikše  se ugodi, in sicer se iz sredstev sklada krije stroške 

nakupa likovnih pripomočkov v višini 300 €. Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

- Tjaša Prudič, mentorica ekipe prve pomoči, ki je na državnem tekmovanju osvojila 3. 

mesto, je na upravni odbor šolskega sklada naslovila vlogo za poplačilo stroškov 

nagradnega izleta v Pustolovski park Postojna. Cena za enega učenca znaša 17,00 €. 

Udeleženci so: Luka Stražišar, Nik Istenič, Lara Ferjančič, Ana Mlinar, Zala Stražišar (vsi 

9. a), Ema Zdovc (8. a), Gašper Nemgar (7. a). 

 

Sklep: Vlogi mentorice Tjaše Prudič se ugodi, in sicer se iz sredstev sklada krije stroške 

nagradnega izleta v višini 119,00 €. Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

- Nuša Sitar Halkić, mati učenca Nejca Škofica (8. a), je na upravni odbor šolskega 

sklada naslovila vlogo za plačilo vseh stroškov (prevoz, vstopnine, material) 

ekskurzije v Ljubljano (6. 6. 2018), naravoslovnega dneva (7. 6. 2018) in tehničnega 

dneva (8. 6. 2018). V družini so štirje otroci, dva sta šoloobvezna, zaposlen je le eden 

od staršev. Vlogi je priložila odločbo CSD Cerknica o upravičenosti do otroškega 

dodatka. 

Sklep: Vlogi Nuše Sitar Halkić se ugodi, in sicer se iz sredstev sklada Nejcu Škoficu krije 

stroške zgoraj navedenih aktivnosti v celoti. Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

- Petra Sekula, mati učenke Carmen Taje Sekula (6. a), je na upravni odbor šolskega 

sklada naslovila vlogo za plačilo vseh stroškov (prevoz, vstopnine) ekskurzije po 

Primorski (30. 5. 2018). V družini je zaposlen le eden od staršev. Vlogi je priložila 

odločbo CSD Cerknica o upravičenosti do otroškega dodatka. 

Sklep: Vlogi Petre Sekula se ugodi, in sicer se iz sredstev sklada Carmen Teji Sekula krije 

stroške ekskurzije v celoti. Sklep je bil soglasno sprejet. 

 



 

K5) Namestnica predsednika Metoda Debevc je povedala, da bo po potrebi naslednjo 

korespondenčno sejo sklicala septembra. 

Ravnateljica mag. Anita Ivančič se je članom sklad zahvalila za uspešno in skrbno delo. 

 

 

Sejo smo zaključili ob 17.45. 

 

      PRILOGE:  

- Finančno poročilo o stanju sredstev Šolskega sklada Rakec 

- Vabilo 

- Pisne vloge 

 

 

      Rakek,  5. 6. 2018 

 

 

      Zapisala: 

      Metoda Debevc, namestnica predsednika šolskega sklada 

 

 


