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ZAPISNIK 4. korespondenčne seje SKLADA RAKEC, ki je bila  

  
v času od  9.10.2014 do 13. 10. 2014 

 
 
 
Prisotne članice upravnega odbora: Lana Oton, Mojca Ivančič, Metoda Debevc, Julija 

Bombač, Emiljana Baraga, Romana Oblak, Helena Šlajnar 

  

Dnevni red: 

 

1. Vloga Lindite Medžitoski za kritje stroškov celodnevne ekskurzije v Posočje  za sina 

Selmina Medžitoskega 

 

2. Vloga Marka Mačka za kritje stroškov ekskurzije v slovensko Istro in tehniškega dne 

za Tjaža Miha Oblaka  

 

3. Vloga Tanje Mavsar za sofinanciranje CŠOD Burja za sina Martina Mavsarja 

 

 

K1: Lindita Medžitoski, mati Selmina Medžitoskega, učenca 9. B razreda, je na upravni 

odbor šolskega sklada Rakec naslovila vlogo za kritje stroškov celodnevne ekskurzije v 

Posočje. Vlogi je priložila vsa ustrezna dokazila (prijavo v evidenco brezposelnih oseb za 

oba starša, odločbo centra za socialno delo o upravičenosti do socialne pomoči in 

otroškega dodatka). V družini so trije šoloobvezni otroci, oba starša sta brezposelna, 

mesečni dohodek na družinskega člana je 0,00 % povprečne mesečne plače vseh 

zaposlenih v RS. 

Sklep: Vlogi Lindite Medžitoski se ugodi, in sicer se Selminu Medžitoskemu krije stroške 

ekskurzije v celoti (15 € za vstopnine in približno 2 € zaprevoz). 

 



K2:Marko Maček, partner matere Tjaža Miha Oblaka, učenca 7. A razreda, je na upravni 

odbor šolskega sklada Rakec naslovil vlogo za pridobitev sredstev iz šolskega sklada za 

plačilo stroškov ekskurzije v slovensko Istro ter za kritje stroškov prevoza in vstopnine 

za tehniški dan Obdelava lesa v SGLŠ Postojna. Vlogi ni priložil dokazil, zato  je upravni 

odbor  pozval šolsko pedagoginjo, Tjašo Prudič, da mu posreduje pisno obrazložitev 

stanja v družini, kar je tudi storila.  

Sklep: Vlogi Mačka Marka  se ugodi, in sicer se  Tjažu Mihi Oblaku  krije stroške 

ekskurzije v celoti (3,80 € za vstopnine in približno 0,95 € zaprevoz), prav tako se v 

celoti krije stroške tehniškega dne (2,83 € za prevoz in 3 € za vstopnino). 

 

K4: Tanja Mavsar, mati Martina Mavsarja, je na upravni odbor šolskega sklada Rakec 

naslovila vlogo za pridobitev sredstev iz šolskega sklada za sofinanciranje stroškov 

bivanja v CŠOD Burja. V vlogi je mati zapisala, da imajo v družini le en prihodek, saj je 

oče januarja umrl. Drugi otrok pa  je šel v CŠOD Lipa v septembru 2014. 

Sklep: Vlogi Tanje Mavsar se ugodi, in sicer se upravni odbor strinja s financiranjem 1/3 

stroškov bivanja v CŠOD Lipa za sina Martina Mavsarja. 

 

PRILOGA: Pisna obrazložitev pedagoginje Tjaše Prudič 

 

 

 

 

Rakek,  13. 10. 2014 

 

Zapisala: 

Metoda Debevc, namestnica predsednice šolskega sklada 

 

 


