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ZAPISNIK 8. korespondenčne seje SKLADA RAKEC, ki je bila  
  

v času od  23. 5. 2017 do 30. 5. 2017 
 
 
Prisotni člani upravnega odbora: Rok Doles, Metoda Debevc, Romana Oblak, Irena 

Peteh Kranjc, Brigita Modic, Andreja Krpan. 

 

 

Dnevni red: 

1. Nuša Sitar Halkić, mati učenke Neje Škofic (9. a), je na upravni odbor šolskega 

sklada naslovila vlogo za poplačilo stroškov kulturnega dneva Park vojaške 

zgodovine v Pivki (prevoz in vstopnina), ki je bil 26. 4. 2017. V družini so štirje 

otroci, 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 Neji Škofic krije stroške 

kulturnega dneva v celoti. 

 

2. Nuša Sitar Halkić, mati učenca Nejca Škofica (7. a), je na upravni odbor šolskega 

sklada naslovila vlogo za poplačilo stroškov ekskurzije po Dolenjski (prevoz in 

vstopnine), ki je bila 18. 5. 2017. V družini so štirje otroci, 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 Nejcu Škoficu krije stroške 

ekskurzije v celoti. 

 

3. Darja Hriberšek, mati bivšega učenca Tjaža Miha Oblaka, je na upravni odbor 

šolskega sklada naslovila vlogo za poplačilo dolga za stroške šolske prehrane v 

višini 66,78 €. Pisno obrazložitev težke družinske finančne situacije je dodala 



šolska svetovalna delavka Tjaša Prudič (v prilogi). Vlogi je priložila odločbo CSD 

Logatec o upravičenosti do otroškega dodatka.  

Sklep: Vlogi Darje Hriberšek se ugodi, in sicer se Tjažu Mihi Oblaku krije zaostale 

stroške šolske prehrane v višini 66,78 €. 

 

4. Aktiv učiteljic PŠ Unec je na upravni odbor šolskega sklada naslovila vlogo za 

odobritev finančnih sredstev v višini 147,40 € za nakup dveh zložljivih 

nogometnih golov in ene nogometne žoge. Sredstva so zbirali na prodajnem 

sejmu in pomladni prireditvi, namesto za postavitev plezalne stene so se odločili 

za nakup zgoraj naštetih pripomočkov.  

 

Sklep: Vlogi Aktiva učiteljic PŠ Unec se ugodi, in sicer se iz sredstev sklada krije 

stroške nakupa  v višini  147,40 € . 

 

5. Učiteljica glasbe Tina Matičič je na upravni odbor šolskega sklada naslovila vlogo 

za poplačilo stroškov prevoza, notnega gradiva, kotizacije za tekmovanje in 

vizualne podobe mladinskega pevskega zbora v višini 712,64 €. Ta mesec se je 

zbor udeležil regijskega tekmovanja šolskih pevskih zborov in za ta namen so 

nastali naslednji stroški: 

- prijavnina na tekmovanje: 2 X 65 € 

- avtobusni prevoz Rakek – Šentvid – Rakek: 305 € 

- originalne note za tekmovanje: 42,20 € 

- svilene rutke in kravate: 235,44 €.  

 

Sklep: Vlogi učiteljice Tine Matičič se ugodi, in sicer se iz sredstev, ki so jih pevci 

zbora dobili za nastop na ustanovitvi Rotary kluba Cerknica – Postojna, krije 

stroške v višini 712,64 € . 

 

6. Učiteljica biologije Irena Peteh Kranjc je na upravni odbor šolskega sklada 

naslovila vlogo za delno poplačilo stroškov prevoza s kombijem za tri učence: 

Vitana Logarja, Miloša Aleksića in Davida Pivka (vsi 9. b) na državno srečanje 

mladih raziskovalcev v Murski Soboti, ki je bilo v ponedeljek, 15. 5. 2017. 

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

ene polovice. 

 



Priloga: Pisna obrazložitev šolske svetovalne delavke Tjaše Prudič 

 

Zapisala: 

Metoda Debevc, namestnica predsednika šolskega sklada 


