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Upravni odbor šolskega sklada RAKEC 
  

ZAPISNIK korespondenčnega SESTANKA SKLADA RAKEC, ki je bil  
  

V času od 15.02.2013 do 25.02.2013 

 
Dnevni red: 
 
1. Projekt »Roden« 
 
Ad.1: Ravnateljica nas je obvestila o poteku aktivnosti v projektu Roden z mailom dne 
15.02.2013:  
Naprošam vas, da člane upravnega odbora šolskega sklada Rakec obvestite, da je 
organizacija leta na Švedsko za učence 8. razredov v naslednjem šolskem letu zaključena 
in  potrjena; potujemo od 31.8.2013 – 4.9.2013. Na Švedsko potuje 28 učencev, obe 
razredničarki, učiteljica geografije in ravnateljica. Potujemo z najcenejšim letalskim 
prevoznikom, letalsko družbo Raynair, cena povratne vozovnice znaša 105,00 eur. 
Zaradi hitre in najugodnejše rezervacije potrebujemo soglasje članov najkasneje do 
torka zjutraj. 
  
O načinu plačila bo vodstvo šole predsednico sklada obvestilo v naslednjem tednu. 
Ravnateljica se hkrati zavezuje, da bo skušala pridobiti kar največ donacij v namene 
projekta Roden (trenutno je zbrala že 1.300, 00 eur, knjiženih na sklad Rakec). 
 
Članice sklada smo sprejele sklep 1: 
  
Člani upravnega odbora šolskega sklada Rakec soglašamo, da se plačilo vozovnic v celoti 
pokrije iz sredstev sklada. Potrjujemo predlagani sklep, s trenutno večino 6 glasov za, 1 
odgovora še nisem prejela. 
 
Ravnateljica nas je dne 21.02.2013 obvestila, da je v zvezi z nabavo letalskih kart  šola 
pridobila mnenje revizorske hiše Loris d.o.o.( mnenje je podala ga. Antonija Ločičnik): 
 
-začetek navedka 

1.) Če izvajate projekt, za katerega obstaja dokumentacija, je vozovnica ustrezen 
dokument. 
  
2.) Denar lahko nakažete na osebna računa plačnic vozovnic. 
3.) Predlagam, da nakazilo izvršite takoj, ko prejmete potrdilo o plačilu (ne pred 
plačilom). Za nakazilo pred plačilom vozovnice bi morali knjižiti akontacijo. Oziroma, če 
bo to isti mesec, lahko izvršite plačilo vnaprej in ga knjižite kot strošek (ne kot 
akontacijo). 
  
4.) Pravilno je, da za zaposlene knjižite kot potni strošek, za učence pa kot strošek 
prevoza. 
  
5.) Zaposleni se dnevnicam lahko odpovejo. Napišite za njih izjavo, da jo podpišejo. 



- konec navedka 

 
Članicam upravnega odbora sta bila v potrditev ponujena dva sklepa. 
Članice so ju soglasno podprle. 

Sklep 2: 

V namen potovanja na Švedsko (Projekt Roden)  se za 32 učencev in 4 
spremljevalce nabavi letalske vozovnice. Plačilo opravita ravnateljica mag. Anita Ivančič 
in razredničarka in predsednica sveta šole Urška Drobnič preko svojega osebnega 
računa oz svoje plačilne kartice Eurocard/Mastercard. Šola jim isti dan nakazani znesek 
vrne na njuna računa.  

Način plačila bo predstavljen tudi na Svetu šole. 

Sklep 3: 

Denar katerega se je pridobilo iz vstopnin na predstavi "Rakek ima talent", se ne 
položi na račun Sklada Rakec, ker bodo določena plačila pri izvedbi Projekta Roden 
morala biti plačana v gotovini ( avtobusni prevozi na Švedskem in druge morebitne 
nenačrtovane plačilne transakcije). Zato se to gotovino začasno zadrži v gotovini in se 
šele po vrnitvi s Švedske in dokončnemu obračunu morebitno razliko položi na skladov 
račun. 

 
Rakek, 25.02.2013 
 
Zapisala: Lana Oton, predsednica šolskega sklada Rakec 

 


