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OSNOVNA SOTA VIC
Abramova 26,Ljubljana
Tel.:25-66-16I
e-naslov: os.vic@guest.arnes.si

Zapisnik
3, seje UOSS OS Vii, ki j" bila v torek, g. 2.2016 ob 16.50 v zbornici Sole na

Abramovi 26

Prisotni: SaSa Keleman, Sabina Zala4 Jasna Papler, Suzana Prebil, Danilo Lukner.

Opraviieno odsotni: Manuela Vodeb.

Ostali vabljeni: ZdenkaHosta, Leonida Rijavec RoZanc - predsednica Sveta star5ev OS Vle
(opravidila).

Predlog dnevnega reda:
1. Obravnava in sprejem dnevnega reda.

2. Pregled realizacije sklepov druge seje.

3. Obravnava prispelih vlog.

4. Informacija o statusu aktivnosti Solskega sklada.

5. Denarno stanje naradunu Solskega sklada.

6. Predlog aktivnosti v naslednjem obdobju.

7. Razno.

K1) Obravnava in sprejem dnevnega reda
Ctanl UOSS OS Vid so potrdili in sprejeli predlagani dnevni red.

K2) Pregled realizacije sklepov druge seje

Sklepi zadrqe - druge seje so rcalizirari, na Solski spletni strani se objavi 5e Program dela s

finandnim nadrtom Solskega sklada OS Vie zaleto201512016.



K3) Obravnava prispelih vlog
Jasna Papler je predstavila prispelo vlogo za odpis dolgov za dva udenca iz iste druLine, za

katero je bila s strani ravnatelja v okviru preverbe razlidnih moZnosti predlagana tudi
obravnava na seji UOSS OS Vie. Ta je vlogo obrarmaval z vso skrbnostjo in odgovornostjo

ter na podlagi vseh razpoloZljivih informacij in dejstev ter pravil in meril delovanja sprejel

naslednji

sklep: Prispela vloga za odpis dolga se zavrne in se vrne v nadaljnjo preuditev ravrratelju.

Vezano na vlogo pa se udencu iz sredstev Solskega sklada odobri pladilo stro5ka, ki je nastal z

njegovo udeleZbo na Sportnem dnevu,

K4) Informacija o statusu aktivnosti Solskega sklada
V mesecu decembru 2015 je UOSS OS Vid v okviru aktivnosti pridobivanj donacij poslal 28

vlog za donacijo sredstev v Solski sklad. Do sedaj so bile prejete naslednje donacije: donacije

v znesku 1.000 EUR za posredovanje pri pridobitvi katere se zahvaljujemo ge. Zalar, donacije

podjetij Xlab, d.o.o. in.Antera d.o.o., trgovina Mercator je donirala za 40 EUR njihovih
izdelkov, ki so bili namenjeni trem druZinilm na podlagi odloditve uditeljev, prilivi na radun

Solskega sklada pa so bili realizirani 5e iz naslova prodaje starega papirja in revij ter

Vidkovega dne.

Sklep: Donatorjem UOSS OS Vid po5lje zahvalo za donacijo, hkrati pa podjetja in ustanove,

ki se 5e niso odzvali, rmovid povabimo k donaciji.

K5) Denarno stanje na raiunu Solskega sklada

Trenutno stanje na radunu Solskega sklada je: 2.8t3,I9 EUR.

K6) Predlog aktivnosti v naslednjem obdobju
Nadaljujejo se aktivnosti, predlagane na prvi seji UOSS in s katerimi je sogla5al tudi Svet

star5ev na seji dne 25. 11.2015, za uvedbo mesednega prispevka - donacije starlev v Solski

sklad v znesku I EUR, kar bi se preko posebnega soglasja uredilo v okviru podpisovanja

pogodbe o prehrani za Solsko leto 201612017.

Posodobijo se tudi pravila o delovanju Solskega sklada in se potrdijo na naslednji seji UOSS

oS vie.
itani UOSS bodo aktivno sodelovali na prireditvi Vidkov dan in posredovali 5e dodatne

predloge aktivnosti, prireditev oz. dogodkov.

K7) Razno
Predsednik UOSS OS Vid bo o delu Solskega sklada porodal

oS vid.
na naslednji seji Sveta star5ev

r,// 1u (--
Zapisala: Zde*a Hosta SaSa Keleman,

predsednik UOSS oS vie

LJUBLJANA
Abramova ulica 26
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