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ZAPISNIK korespondenčnega SESTANKA SKLADA RAKEC, ki je bil  

  
V času od 25.03.2013 do 27.03.2013  

 
Dnevni red: 
 
1. Projekt »Roden« 
2. Po višini nastavljiva mizica za Lenarta Skuka 
3. Sklic redne seje 
 
 
Ad.1: Ravnateljica me je obvestila o poteku aktivnosti v projektu Roden z mailom dne 
25.03.2013 in me seznanila s težavami, ki so nastale v zvezi z nakupom vozovnic:  

V vlogi ravnateljice in koordinatorke projekta Roden Vas obveščam, da smo po vseh zapletih 

končno rezervirali in plačali  letalske vozovnice za Švedsko in sicer potujemo v terminu od 7. 

9. 2013 do 11. 9. 2013. Pri samem postopku je bilo veliko zapletov, največja težava pa je bila 

v tem, da ni bilo mogoče rezervirati več kot 20 oseb na eno rezervacijo in po isti ceni, ki je 

znašala na dan 20. 3. 2013 -  112,00 EUR  v obe smeri (namesto prvotno znane 105,00 

EUR -  pred tem datumom namreč postopka nismo mogli izpeljati, saj sem Sklep o 

financiranju letalskih vozovnic predstavila in dala v potrditev na seji sveta šole šele dne 7. 3. 

2013, nato pa na predlog enega izmed članov sveta pripravila še dodatno obrazložitev 

projekta Roden ter okvirno finančno konstrukcijo).  

Po dolgem telefonskem klicu na letalsko družbo Rynair, ki nas je presenetila s svojim 

neprijaznim  in tržnim pristopom, smo razočarani ugotovili, da so sredi našega plačila dvignili 

ceno vozovnic kar na 150,00 EUR, kar je seveda dodatno zapletlo postopek, saj druga nosilka 

rezervacije, ga. Urška Drobnič na kreditni kartici ni imela tolikšnega limita. Tako smo do 

danes čakali odobritev njenega limita in tekom dneva rezervirali ter plačali letalske vozovnice 

za preostale osmošolce. Cena je sicer ostala ista (150,00 EUR) a je kljub temu razlika v 

plačilu očitna. Nikakor nismo obupali in si premislili, saj bi v nasprotnem primeru polovico 

otrok pustili doma in jih posledično izredno razočarali.  

Naj pojasnim, da cena vozovnic vključuje tudi strošek dodatne prtljage, ki je pri potovanjih z 

nizko cenovnimi letalskimi družbami nujno potrebna (v našem primeru smo se za 36 potnikov 

omejili le na 4 kovčke po 15 kg, kar znaša 200,00 EUR), saj je potrebno vse ostre predmete, 

tekočine, toaletne torbice ipd zložiti v dodatne kovčke, ki se hranijo v poseben delu letala. Na 

letalo lahko potniki nesejo le prtljago, ki tehta največ 10 kg in je že vključena v ceno.  

V zaključku bi kot ravnateljica želela poudariti, da se zavedam razlike v plačilu, zato sem 

danes v ta namen že pridobila donacijo podjetja ORO. d.o.o, ki znaša 300,00 EUR. Po svojih 

najboljših močeh se bom trudila do konca šolskega leta v namene projekta Roden pridobiti 

kar največ možnih donacij. Pripravila sem tudi poseben dopis za starše osmošolcev, ki jim ga 



bom razdelila na skupnem srečanju v aprilu. Konkretno jih bom naprosila za prispevek v 

sklad Rakec. 

Članice sklada smo sprejele: 
  

Sklep 1: 

Na podlagi spremenjenih okoliščin se razlika, ki je nastala ob nabavi vozovnic 

za Švedsko v okviru Projekta Roden, potrdi in  dodatni znesek nakazila, ki 

znaša za go. Urško Drobnič 603,97 EUR in za go. Anito Ivančič 284, 41 EUR 

povrne na njuna računa, saj sta založili svoja sredstva.  

Skupna razlika torej znaša 888,38 EUR, zaradi dviga cene prevoza letalske 

družbe Rynair. 

 
Članice upravnega odbora so potrdile sklep 1 in sicer  s 6 glasovi za in enim vzdržanim 
glasom. 

Ad2.: Za učenca Lenarta Skuka je potrebno nabaviti mizico z nastavljivo višin. 
Ravnateljica je poslala na Občino Cerknica zahtevek za financiranje te mize, vendar je 
župan Rupar zagotovil donacijo v Sklad Rakec za ta namen. Zato moramo o sklepu za 
financiranje iz sklada pridobiti soglasje upravnega odbora. 

Članice sklada smo sprejele: 

Sklep 2: 

Potrjujemo nakup in plačilo iz sredstev Sklada Rakec po višini nastavljive 

mize za učenca Lenarta Skuka. 

Članice upravnega odbora so potrdile sklep 2 in sicer  s 6 glasovi za in enim 
neopredeljenim glasom. 
 
Ad.3: Na željo več članic in tudi na mojo pobudo sklicujem redno sejo Upravnega odbora 
Sklada Rakec dne 08.04.2013 ob 16.uri v učilnici C1 z naslednjim dnevnim redom: 
 

1. Poročilo aktivnosti »Projekt Roden« 
2. Finančno poročilo vplačil in izplačil iz Sklada Rakec  
3. Razno 

 
Na sejo je poleg članic upravnega odbora Sklada Rakec povabljena tudi ravnateljica in 
vodja Projekta Roden. 
 
Prosim za zanesljivo udeležbo. 
 
 

 
Rakek, 27.03.2013 
Zapisala: Lana Oton, predsednica šolskega sklada Rakec  

  


