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ZAPISNIK 6. korespondenčne seje SKLADA RAKEC, ki je bila  

  
v času od  6. 11. 2014 do 24. 11. 2014 

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

Bombač, Emiljana Baraga, Romana Oblak, Helena Šlajnar 

  

Dnevni red: 

1. Vloga ge. ravnateljice OŠ »Jožeta Krajca« Rakek, mag. Anite Ivančič, za donacijo za nakup 

novih projektorjev 

 

2. Vloga Lindite Medjitoski za kritje stroškov športnega dne za sinova Selmina 

Medjitoskega in Redjepa Medžitoskega 

 

3. Vloga Lindite Medjitoski za kritje stroškov kulturnega dne za hčer  Leilo Medjitoski 

 

K1: Mag. Anita Ivančič, ravnateljica OŠ »Jožeta Krajca« Rakek, je na upravni odbor 

šolskega sklada Rakec naslovila vlogo za donacijo v vrednosti 400,00 €, ki bo 

pripomogla k nakupu novih projektorjev. Obrazložila je, da je šola kandidirala na 

razpisu Ministrstva za šolstvo za nakup nove strojne in računalniške opreme, vendar 

so ji na začetku šolskega leta sporočili, da sredstev ne bo, zato se zdaj s prošnjo 

obrača na sklad za sredstva, ki jih je uspela lansko šolsko leto pridobiti v sodelovanju 

s Srednjo gozdarsko in lesarsko šolo iz Postojne.  Ta sredstva so bila namenjena 

nakupu računalniške opreme, kar je tudi zapisano v pogodbi o donaciji. 

 

Sklep: Članice sklada se soglasno strinjajo z odobritvijo zgoraj navedenega zneska za 

nakup projektorjev. 

 

 



K2: Lindita Medjitoski, mati Selmina Medjitoskega, učenca 9. B razreda, in Redjepa 

Medžitoskega, učenca 7. b razreda, je na upravni odbor šolskega sklada Rakec naslovila 

vlogo za kritje celotnih stroškov športnega dne – Plavanje v Atlantisu v Ljubljani 

(vstopnina in prevoz). 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 Medjitoski se ugodi, in sicer se Selminu Medjitoskemu in Redjepu 

Medžitoskemu krije stroške športnega dne v celoti. 

 

K3: Lindita Medjitoski, mati Leile Medjitoski, učenke 4. a razreda, je na upravni odbor 

šolskega sklada Rakec naslovila vlogo za kritje celotnih stroškov kulturnega dne – Obisk 

Narodne galerije  v Ljubljani (vstopnina in prevoz). 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 Medjitoski se ugodi, in sicer se Leili Medjitoski krije stroške 

kulturnega dne v celoti. 

 

 

Rakek,  24. 11. 2014 

 

 

Zapisala: 

Metoda Debevc, namestnica predsednice šolskega sklada 

 

 


