
Osnovna Sola Vid

Abramova 26,Ljlbljana

Datum:20.4.2016

Zapisnik

4. seje UOSS OS Vii, ki je bila v sredo, 20.4.2016 ob 16.00 v uiitnici 5t. 58
na Abram ovi 26

Prisotni: Sa"Sa Keleman, Sabina Zalar, Suzana Prebil, Danilo Lukner.

Opraviieno odsotni: Manuela Vodeb, ZoicaVujdid, Jasna Papler.

Ostali vabljeni: Zdenka Hosta, Leonida Rijavec RoZanc - predsednica Sveta star5ev OS Vie
(opravidila).

Predlog dnevnega reda:

1. Obravnava in sprejem dnevnega reda.

2. Pregled rcalizacije sklepov tretje seje.

3. Obravnava prispelih vlog.

4. Informacija o statusu aktivnosti Solskega sklada.

5. Denamo stanje na radunu Solskega sklada.

6. Predlog aktivnosti v naslednjem obdobju.

7. Fiazno.

K1) Obravnava in sprejem dnevnega reda

itani UOSS OS Vie so potrdili in sprejeli predlagani dnevni red.

K2) Pregled realizacije sklepov tretje seje

dtanl UOSS OS Vie so ugotovili, da so vsi sklepi zadnje - tretje seje realizirani.

K3) Obravnava prispelih vlog

Predsednik UOSS OS Vie je dlane seznanil s prispelo vlogo, ki jo je na sklad naslovila
koordinatorka projekta Erasmus*. V vlogi je obrazloZeno, da se projekt financira iz sredstev
Ewopske komisije, ki pa so modno omejena in Ze pri prijavi projekta ni bilo predvidenega
odhoda otrok na Poljsko. Ker so bile uditeljice in udenci tako navdu5eni nad obiskom
partnerskih Sol v Franciji in na MadZarskem, Zelijo, da ved udencev doZivi tako lepo izlru5njo.
Zato so se v okviru aktivnosti pridobivanja sredstev za kntje stroskov odhoda na Poljsko
obmili tudi na Sohki sklad. Skladno s tem upajo na pozitiven odgovor, detudi bi Sokki sklad
namenil dosti manj sredstev, kot bi jih potrebovali. Vloga je priloga tega zapisnika. UOSS je
upo5tevaje podano oceno potrebne vi5ine sredstev, pomen projekta Erasmus*, stanje sredstev
Solskega sklada, dejstvo, da sprejeti Program dela za leto 201512016 omogoda towstno



namensko rabo in da si je UOSS kot enega od ciljev zadal nvno tudi povedanje
razvoj nelspodbujevalne vloge sklad4 sprej el

Sklepr dtanl UOSS OS Vie namenjajo 800 € za stroSke udencem, ki se bodo v mesecu
oklobru udeleZili mednarodnega sredanja Erasmus* na Poljskem.

K4) Informacija o statusu aktivnosti Sohkega sklada

Informacija o statusu aktivnosti Solskega sklada je priloga 1 tega zapisnika.

K5) Denarno stanje na raiunu Solskega sklada

Informacija o denarnem stanju na radunu Solskega sklada je priloga 2tegazapisnika.

K6) Predlog aktivnosti v naslednjem obdobju

- Sola pripravi seznam donatorjev, ki so v tem Solskem letu donirali sredstva v Solski sklad
in seznam vseh, ki jim je bila poslana vloga za donatorstvo, a se 5e niso odzvali (z
namenom, da se slednj e znova kontalctira, prvim pa posredujejo zahvale in se jih s
soglasjem tudi objavi na spletni strani Solskega sklada).

- UOSS OS Vid pnpravi vlogo za star5e za Solsko leto 201612017 zarurmen financiranja
dejavnosti, ki niso sestavni delizobraievalnega programa oziroma niso financiranaiz
javnih sredstev. Vloga bi bila del pogodbe za prehrano. Sola dokondno preveri formalne
vidike uvedbe (obradunavanje, evidentiranje . ..).

- Ker sta v sklopu intenziviranja aktivnosti UOSS in SS OS Vid aktivna snmo oz. predvsem
dva dlana UOSS OS Vid s strani predstarmikov star5ev, predsednik UOSS OS vie na seji
sveta star5ev o tem obvesti dlane sveta star5ev in v primeru njihovega interesa za vkljuditev
v delo UOSS predlaga imenovanje nadomestnih dlanov.

- Na 5. seji UOSS OS Vie dlani pregledajo, spremenijo in dopolnijo Pravila delovanja
Solskega sklada. Predsednik UOSS OS Vid v ta namen pripravi osnormi predlog sprememb
in dopolnitev Pravil delovanja.

- Ctani UOSS OS Vie do naslednje redne seje predlagajo in podrobneje obravnavajo nabor
dogodkov oz. prireditev na katerih bi bil udeleZen tudi Sokki sklad in ki bi jih vkljudili v
Program dela za naslednj e leto.

K7) Razno

V torek 7.6.2A16 bo na Soli potekala prireditev Vidkov dan. Izdelke udencev se bo ponudilo
star5em, ki bodo v Solski sklad prostovoljno prispevali.

Na Soli
sklada.

na Abramovi in na TrZaiki se obnovita panoja, kjer bo ranidno delovanje Solskega

Zapisala: saiaKelem ^,f L
Zderka predsednik UOSS OS Vid


