
Osnovna Sola Vid

Abramova 26,Ljubljana

Datum:23.9.20t3

Zapisnik

1. seje Sohkega sklada OS Vii, ki je bila v ponedeljekn 16. 9.2013, ob 16.00 v zbornici na

Abramovi 26

Prisotni: dlani Solskega sklada: Alenka Schweiger, Marko Kosmad, Majda Horvat, Danilo

Lukner in ostali vabljeni: SaSo Vlah, Jasna Papler, Zde*a Hosta.

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

1. Pregled in potrditev dnevnega reda.

2. Pregled realizacije sklepov zadnje seje Solskega sklada.

3. Program dela v Solskem letu20l3l20l4.

4. Vi5ki Zabji tek.

5. Razno.

Kl) Pregled in potrditev dnevnega reda

Sklep: itani Solskega sklada so potrdili sklepdnost in sprejeli predlagan dnevni red.

K2) Pregled realizacije sklepov zadnje seje Solskega sklada

Sklep: Sklepi zadnje seje Solskega sklada so bili realizirani.

K3) Program dela v Solskem letu20l3l20l4

Sklep: dlani upravnega odbora Solskega sklada do konca meseca oktobra 2013 pripravijo in
sprejmejo program delaza Solsko leto 201312014 in ga predstavijo na prvi sklicani seji sveta

star5ev, ki bo predvidoma 5e v letu 2013.

K4) Vi5ki Zabji tek

Sklep: dlani Solskega sklada sogla5ajo, da se v namen Vi5kega lablegateka nabavijo majice

za udence in ostale sodelujode na teku. Stro5ki majic se krijejo iz Solskega sklada. V Solskem



Ietu20l3l2014 se iz sredstev Solskega sklada nabavijo majice zau(ence, ki bodo slulilaza
tazna tekmovanj a, nastope. . . udencev.

K5) Razno

- Zaradi predstavnika star5ev v Solskem skladu, ki ni ved dlan sveta star5ev, mora svet

star5ev na svoji seji izmed predstavnikov v svetu starSev izvoliti novega dlana v Solski

sklad. O tem se obvesti predsednika sveta star5ev.

- Upravni odbor do konca meseca oktobra 2013 pripravi finandno porodilo Solskega

sklada za Solsko leto 201312014. Finandno porodilo se predstavi na seji sveta Sole.

- Prispele vloge za pomod pri kritju stro5kov tabora bodo obravnavane na naslednji seji

Solskega sklada, ko bo sklad prejel 5e ved vlog, saj se tabori pridnejo v mesecu

novembru 2013.

Seja je bila zakljudena ob 18.00.

Zapisala: Zdepka Hosta
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