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osNo\rNA Sora vtc
Abramova 26, Ljubljana
Tel.:25-66-161
faks: 25-66-163

e-naslov : os.vic@guest.arnes. si

Datum: 7.10.2015

Zapisnik

prve seje Solskega sklada OS Vii, ki je bila v torek, 6.10.2015 ob 17.00 v zbornici Sole na

Abramovi 26

Prisotni: dlani Solskega sklada, Leonida Rijavec RoZanc - predsednica sveta star5ev, Zdenka
Hosta, pom. ravnatelja.

Opraviieno odsotni: Manuela Vodeb, Danilo Lukner.

Predlog dnevnega reda:

l. Obravnava in sprejem dnevnega reda.

2. Formalno konstituiranje UO Solskega sklada OS Vie

3. Izvolitev predsednika/ce Solskega sklada OS Vid.

4. Pregled in obravnava prispele poSte.

5. Obravnava Pravil delovanja Solskega sklada OS Vie.

6. Razno.

Kl) Obravnava in sprejem dnevnega reda
Prisotni dlani Solskega sklada so soglasno potrdili predlagani dnevni red

Sklep: Dnevni red je soglasno sprejet.

K2) Formalno konstituiranja UO Sokkega sklada OS Vit
Po predstavitvi predlaganih predstavnikov starSev v svetu starsev in predlaganih uditeljev s

strani uditeljskegazbor4 so predstavniki formalno konstituirali Upravni odbor Solskega

sklada OS Vie za dobo 4.let.
Sklep: UO Sohkega sklada OS Vif je formalno konstituiran.

K3) Izvolitev predsednika/ce Sokkega sklada OS Vit



Za predsednika UO Solskega sklada OS Vie je bil predlagan SaSa Keleman. Na javnem

glasovanju je bil SaSa Keleman soglasno s petimi glasovi ZA potrjen za predsednika Solskega

sklada oS Vid.

Sklep: Predsednik UO Sohkega sklada OS Vif je SaIa Keleman.

K4) Pregled in obravnava prispele po5te

Jasna Papler je star5em predstavila vsebino prispele poSte v mesecu septembru in oktobru. Po

pregledu po5te so predstavniki Solskega sklada sprejeli

sklep: Vloge starlev za pomoi uiencem se po5ljejo samo ilanom Solskega sklada. Na

Solski spletni strani se objavijo samo zapisniki sklada brez gradiv.

K5) Obravnava Pravil delovanja Solskega sklada OS Vit
Predstavniki so prejeli Pravila delovanja Solskega sklada OS Vid v pregled in obravnavo in
sprejeli

sklep: do naslednje seje Solskega sklada, ki jo skliie predsednik UO Solskega sklada,
predstavniki sklada pripravijo predloge sprememb ali dopolnitev obstojeiih pravil
sklada.

K6) Razno
etani UOSS so se dogovorili o okvirni dasovnici in vsebini aktivnosti v naslednjem obdobju,

vkljudno z naborom prioritetnih nalog za povedanje prepoznavnosti sklada, njegove vloge in

sredstev, ki bodo pripravljene za obravnavo do naslednje seje UOSS. Seje UOSS bodo

potekale ob 17 . uri po predhodnem sklicu.

Seja je bila zakljudena ob 19.10. IL
Zdenka Hosta SaSa Keleman,

predsednik UO Solskega sklada OS VidNA
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