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Zapisnik

prve redne seje UO Sokkega sklada OS Vii, ki je bila v sredon 21.11.2018 ob 16.00

v uiilnici 5t.4 na Soli na Abramovi ulici 26

Prisotni: Vsi dlani UO SS OS Vie

Vabljeni: ZdenkaHosta

Predlog dnevnega reda:

1. Obravnava in sprejem dnevnega reda.

2. Obravnava in sprejem Programa dela s finandnim nadrtom Solskega sklada OS Vie za

leto 201812019.

3. Razno

Kl) Obravnava in sprejem dnevnega reda

Sklep: Prisotni so soglasno potrdili predlagani dnevni red.

K2) Obravnava in sprejem Programa dela s finandnim nadrtom Solskega sklada OS Vie za

leto 201812019.

Sklep: Clani UO SS OS Vie so obravnavali in sprejeli Program dela s finandnim nadrtom

Solskega sklada OS Vid zaleto2}ftl20l9.

K3) Razno

Predsednik UO SS OS Vie je prisotne seznanil s stanjem na radunu Solskega sklada, pri demer

bo le-to povedano iz naslova zbiraryaprostovoljnih prispevkov na Solskem bazarju v mesecu

decembru.



Ga. Papler nas je seznanila, da je prispelo pet vlog za subvencijo zimske Sole v naravi, ki bo v

mesecu februarju 2019, ob tem pa tudi z moZnostjo prejema donacije iz Rotary cluba.

Po obravnavi predlogov in pobud dlanov UO SS OS Vie glede aktivnosti v naslednjem

obdobju je bilo sklenjeno naslednje:

- dlani UO SS OS Vie (predstavniki star5ev) v elektronski obliki pripravijo in poSljejo

dopis na podjetja, v katerem jih prosimo za namensko donacijo - namen bi bil nakup

stiskalnice za grafrko. Ga. Hosta v ta namen posreduje lanski seznam donatorjev;

- zbirarle sredstev preko poloZnic v leto5njem Solskem letu bo odvisno od rezultatov

ostalih nadinov zbiranja (prostovoljni prispevki na novoletnem bazarju, Vidkovem

dnevu, izkupidek od akcij zbiranjapapirja, donacije podjetij in posameznikov ...) in se

po potrebi realizira v pomladanskem dasu, sicer pa znova v naslednjih Solskih letih;

- UO SS OS Vid posreduje dopis Svetu Sole za delno kritje stro5kov izdelave koledarja
v lanskem Solskery letu;

- predsednik UO SS OS Vid na seji Sveta star5ev ob seznanitvi starSev z aktivnostmi

Solskega sklada, star5e pozove k aktivnem sodelovanju in promociji Solskega sklada;

- dlani UO SS OS Vid (predstavniki Sole) si v komunikaciji z uditelji in vodstvom Soie

prizadevajo identificirati in promovirati dodatne nadine porabe sredstev, kot npr.

pomod nadarjenim udencem;

- zaradi varovanja osebnih podatkov bo ga. Papler v zapisih vlog za subvencije, navajala

samo zadetnice imena in priimka udenk/udencev, spremljajoda dokumentacija se hrani

samo pri ga. Papler.

Seja UO SS OS Vid je bila zakljudena ob 16.30.

Zapisala: Zde*a Hosta, pom. ravnatelj a 6e-
SaSa Keleman, predsednik UO SS OS Vie
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