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ZAPISNIK redne seje SKLADA RAKEC, ki je bil  

  
08.04.2013 ob 16. uri v matematični učilnici 

 
 
 
Prisotne: Prudič Tjaša, Šlajnar Helena, Šlajnar Antonija, Anja Šircelj Istenič, Romana 
Oblak, Lana Oton, mag. Anita Ivančič – ravnateljica 
 
Odsotna: Milanka Praprotnik 
 
 
Dnevni red: 
 
1. Predstavitev dejavnosti v Projektu »Roden« 
2. Poročilo o prihodkih in odhodkih v Skladu Rakec za leto 2012 in del leta 2013 
 
 

Ad.1:  Ravnateljica nas je seznanila o vseh dejavnostih v zvezi s projektom »Roden«, tako 
terminološko dejavnost, kot finančno in organizacijsko problematiko. Povprečna cena 
plačanega prevoza na Švedsko na posameznega udeleženca znaša cca 135€. 

Članice smo podale svoja mnenja, saj smo večino sklepov potrjevale preko 
korespondenčnih sej in je bilo pomembno, da predstavimo mnenja tudi ostalim 
članicam. 

Članice sklada smo ugotovile, da ni potrebno oblikovati in sprejeti nobenega dodatnega 
sklepa. 
  
 Ad.2.: Računovodska služba nam je pripravila podroben pregled prometa na 
prihodkovni in odhodkovni strani šolskega sklada Rakec. Ravnateljica nam je povedala, 
da bo prišlo do nekaterih dodatnih donacij v parih dneh ter da bo na roditeljskem 
sestanku starše osmih razredov zaprosila za donacije v sklad iz naslova udeležbe 
njihovih otrok na izmenjavi na Švedskem, saj je sklad prevzel dejansko vse finančno 
breme projekta »Roden«, kar je velik zalogaj na odhodkovni strani sklada.  Predlog se bo 
podal za donacijo v višini 50€ na otroka, vendar je podan dvom, da bodo vsi starši 
zmogli to višino, saj je kar nekaj staršev z dvema otrokoma v osmem razredu. 



 
Plan za naslednje šolsko leto je tudi, da se dvakrat letno starše zaprosi za donacijo v 
višini 20€ v sklad, kar je praksa večine osnovnih šol v Sloveniji. 
 
Članice sklada smo ugotovile, da ni potrebno oblikovati in sprejeti nobenega  sklepa v 
zvezi s problematiko druge točke. 
 

 
 

 
 
 
 
 
Rakek, 08.04.2013 
Zapisala: Lana Oton, predsednica šolskega sklada Rakec  

  


