
Izvedbo projekta je omogočilo sofinanciranje Evropskega socialnega sklada Evropske unije in 
Ministrstva za šolstvo in šport 

 

                                                                  
 
 
 

ZAPISNIK 
 5. delovnega sestanka, ki je potekal v četrtek, 21.09.2006, ob 12.15 uri v prostorih OŠ Franceta 

Prešerna, v Mariboru 
 
 
Prisotni: Karin Kaloh, Marjeta Bunford Selinšek, Marta Otič, Ksenija Oder Vajsman, Mirjana 
Colnarič in Silva Žigart. 
 
 
Dnevni red: 
 

1. Pregled realizacije sklepov in dogovorov s prejšnjega sestanka. 
2. Pogoji za uspešnejše delo. 
3. POWER POINT predstavitev. 

 
 
Ad/1 – Pregled realizacije sklepov in dogovorov s prejšnjega sestanka. 
 
Poročila so bila oddana. 
 
Ad/2 - Pogoji za uspešnejše delo. 
 
Na delovnem sestanku  smo se dogovorile, da bomo od  vsake partnerske šole zahtevale 
pravočasno in dosledno izpolnjeno elektronsko poročilo z vsemi dokazili in kopijami. Poročilo 
naj bo v elektronski ter pisni obliki poslano šoli koordinatorici.  
Potrebno bo upoštevati sledeča določila, da bo manj zapletov. 

 
• Podjemna pogodba naj bo opremljena: 

– z znaki in z oznako, da je projekt financiran od ministrstva in podpisana ter 
datumsko urejena, 

– z ceno ure, ki  je 3000,00 SIT, bruto/bruto, 
– s specifikacijo ur= št. ur in rokom in  datumom izvedbe, 
– z izjavo, da je delo opravljeno v popoldanskem času (podpiše ravnatelj) 
– z izjavo o opravljenem delu, (ki jo podpiše avtor in verificira ravnatelj), 
– z dokazilom o plačilu (REK) iz katerega morajo biti razvidne osebe, 
– z dokumentom o razčlenitvi prometa denarnih sredstev, na katerem naj bo 

označeno, kateri podatki se nanašajo na posamezno osebo, 
– z obračunom pogodbenega dela (št.enot, cena na enoto, višina honorarja, neto, 

bruto in bruto/bruto). 
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• Računi:  
– naročilnica, 
– dobavnica, 
– račun, 
– obrazložitev stroška, 
– kadar uveljavljate samo del stroškov, na dokazilu o doplačilu označite v kakšni 

višini, 
– dokazilo o plačilu računa. 

• Potni nalogi: 
– izpolnjeni v celoti (izpolnjena relacija, prevozno sredstvo, datum, čas trajanja, 

obračun,  
– vabilo, podpisi, žigi,…), 
– delodajalec ne more biti hkrati predlagatelj potnega naloga, 
– cestninske listke kopirate in dodate originalu, 
– dokazilo o plačilu potnega naloga; na dokumentu razčlenitev prometa denarnih 

sredstev naj bo označeno, kateri podatki se nanašajo na posamezno osebo. 
 

• Sprememba članov tima: 
– Vsi, ki ste zamenjali člane v timu, prosim pošljite obrazložitev, ki naj vsebuje ime 

člana, čemu je tim zapustil ter ime novega člana. 
 
 
Ad/3 – POWER POINT predstavitev. 
 
Po elektronski pošti nam pošljite: 
 

– POWER POINT predstavitev o rezultatih in ugotovitvah anketnih vprašalnikov      
(predstavitev ne sme biti daljša kot 5 minut) na naslov  

      marjeta.bunford-selinsek@guest.arnes.si do 29. septembra 2006. 
– Predstavitev naj bo kratka in jasna, saj jo boste sredi meseca oktobra predstavili 

na tiskovni konferenci. 
 

 
 
Zapisnik zapisala:    Koordinatorica: 
Karin Kaloh    Marjeta Bunford Selinšek 
 
 
 
 
V Mariboru, 21.9.2006 


