
Program dela s finaninim naErtom Solskega sklada OS ViE za leto 2Ot7l20J3

Upravni odbor Solskega sklada OS Vid (UO SSOSV) za izvajanje namena ustanovitve 5SO5v deluje v okviru
programa dela in finandnega nadrta, kiju v skladu z veljavnimi Pravili delovanja 5SO5V sprejme za tekode

Solsko leto. Skladno s tem se dolodijo tudi prioritete izvajanja nalog in viSina sredstev.

Program dela s finandnim nadrtom je UO SSOSV potrdil na L. redni seji dne 18. LO.2OL7.

1. Program dela

Poglavitni cilj UO 5SO5V za Solsko leto 2OL7/2018 je povedanje njegove vloge pri izvajanju namenov, za

katere je bil ustanovljen. Ob tem si bomo prizadevali dodatno okrepiti njegovo prepoznavnost in ohranjati
dinamiko pridobivanja sredstev.

Za doseganje teh ciljev bodo aktivnosti dlanov UO SSOSV osredotodene na:

o pridobivanjesredstev,
o porabo sredstev,
o promocijo in povedanje prepoznavnosti sklada,
r povedanje razvojne/spodbujevalne vloge sklada,
o zakljudek prenove, posodobitve oz. izdelave aktov, v okviru katerih deluje 5S.

1.1. Pridobivanie sredstev

Pridobivanje sredstev v Solskem letu 2OL7 /2018 bo potekalo na naslednje nadine:

o zbiralne akcije udencev
- zbiranje starega papirja (2-3 krat letno)
- zbiranje zamaSkov (sicer predvsem z dobrodelno konotacijo)

o izdelava koledarja
- kot novost v tem Solskem letu je v sodelovanju z vodstvom 5ole, uditelji in uEenci nafrtovana

izdelava tematskega koledarja, za katerega si bomo prizadevali pridobititudi sponzorska sredstva
- za koledar se bodo zbirali prostovoljni prispevki

o donacije
- nadaljevanje pridobivanja donacij s kontaktiranjem podjetij in ustanov potencialnih donatorjev, ki

so tako ali drugade vpeti v delovanje 5ole, kot tudi ostalih, zlasti iz lokalnega okolja (novih in tistih,
ki se doslej 5e niso odzvali)

- zbiranje donacij v denarniobliki in opremi

o prostovoljni prispevkiza izdelke udencev na Solskih prireditvah
- voSdilnice, pekarski in drugi izdelki na Solskih prireditvah (bazar, koncert, Vidkov dan ...)

- izdelki na priloZnostnih prireditvah/dogodkih (npr. tematske razstave kot so razstava likovnih
izdelkov - ob zakljudku razstav s soglasjem udencev, izvedba draib izdelkov ali podarjenih stvari)

o prostovoljni prispevki stariev
- zbiranje prostovoljnih prispevkov na prireditvah, razstavah, ob posebnih dogodkih ali preko bianco

poloZnic {vselej dostopnih na spletni strani)
- dasovnica izvedbe zbiranja prostovoljnih prispevkov starSev preko vnovidnega namenskega

poSiljanja bianco poloinic je odvisna od realizacije pridobivanja sredstev iz naslova ostalih
nadrtovanih nafinov
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Pregled prireditev

Prireditev I dogodek Kdaj Kaj Nosilec

Novoletni bazar decembe r 2OI7
v dasu govorilnih ur
na Soli na Abramovi
in na Tria5ki

bazar (voidilnice,
pekarski izdelki,
koleda r ... )
prostovolj ni prispevki

uditelji in udenci

Dobrodelni koncert
(prednovoletni)

L3. L2.2AL7 pekarski izdelki,
voidilnice, koledar ...

prostovolj ni prispevki

uditelji in udenci 8. in
9. razreda

Novoletni ples datum 5e ni

doloden

prostovolj ni prispevki Solski parlament

Konce rt (PZ

Abramova)*
L9. 4.2018 prostovoljni prispevki uditeljica GUM in

udenci 8 in 9. razreda

Likovni salon maj 2018 donacija MOL (?) uc telji

Vidkov dan junij 20L8 baza r
prostovoljni prispevki

uditelji, ucenci

* - zbiranje sredstev za korepeticijo za dodatne vaie MPZ

L.2. Poraba sredstev

porabo sredstev uokvirjajo dolodila Pravil delovanla 5S in po potrebi dodatno sklepi UO 5SO5V. Sredstva 5S

bodo v letu 20L7 /2018 porabljena za:

pomod socialno oz. ekonomsko Sibkej5im

- podlaga za dodeljevanje sredstev so veljavna merila
- sredstva se lahko dodelijo v enkratnem ali vedkratnih mesednih zneskih

- sredstva se lahko dodelijo na podlagi vloge - proinje starSev ali pobude svetovalne sluibe
- nameni dodeljevanja vkljudujejo: (so)financiranje udeleibe na ekskurzijah, Soli v naravi, taborih,

(so)financiranje izvedbe nadstandardnih programov, (so)financiranje Solske prehrane,

(so)financiranje nakupa udnih gradiv in pripomodkov, finanino pomod ob izrednih dogodkih ali

okoliSdinah

pomod nadarjenim udencem z dobrim udnim uspehom
- dodeljevanje sredstev do sprejema meril poteka v okviru pristojnosti UO

- sredstva se lahko dodelijo na podlagi vloge - proSnje stariev ali pobude uditelja - svetovalne sluibe
- nameni dodeljevanja vkljudujejo: (so)financiranje udeleibe na razlidnih tekmovanjih, delavnicah,

dogodkih, raziskovalnih projektih, (so)financiranja prijavnin, dlanarin ipd., (so)financiranja nakupa

udnih gradiv in pripomodkov

financiranje dejavnosti, ki presegajo obvezni izobraZevalni program oz. se ne financirajo iz javnih

sredstev
- sredstva za ta namen se dodeljujejo v okviru finandnih zmoinosti
- dodeljevanje sredstev do sprejema meril poteka v okviru pristojnosti UO

- sredstva se lahko dodelijo na podlagi pobude vodstva Sole

- nameni dodeljevanja vkljudujejo: (so)financiranje prevozov in vstopnin ob dnevih dejavnosti,

(so)financiranje prijavnin in ostalih stroikov povezanih z udeleZbo udencev na Solskih tekmovanjih,
(so)financiranje plaEila kotizacij na tekmovanjih, (so)financiranje generacijske knjige deveto5olcev,

sofinanciranje nakupa opreme, udnih pripomodkov in ostalega, s dimer se zviSuje standard pouka
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- sredstva za ta namen se dodeljujejo v okviru finandnih zmoinosti
- dodeljevanje sredstev do sprejema meril poteka v okviru pristojnosti UO

- sredstva se lahko dodelijo na podlagi pobude vodstva Sole

- nameni dodeljevanja vkljudujejo: (so)financiranje nakupa tehniino-varovalnih sredstev (varnostna

oprema, garderobne omare ...), igral itd.

o sofinanciranje raziskovalno-razvojnih in ostalih projektov Sole

- sredstva za ta namen se dodeljujejo v okviru finandnih zmoinosti
- dodeljevanje sredstev do sprejema meril poteka v okviru pristojnosti UO

- sredstva se lahko dodelijo na podlagi pobude vodstva Sole

- nameni dodeljevanja vkljudujejo: (so)financiranje raziskovalno-razvojnih projektov 5ole,

(so)financiranje ostalih projektov, ki so potrjeni v letnem delovnem nadrtu Sole

o sofinanciranje ostalih namenov
- sredstva za ta namen se dodeljujejo v okviru finandnih zmoZnosti
- dodeljevanje sredstev do sprejema meril poteka v okviru pristojnosti UO

- sredstva se lahko dodelijo na podlagi pobude dlanov UO alivodstva Sole

- nameni dodeljevanjb vkljudujejo: (so)financiranje stroikov promocije sklada - promo materiali

1.3. Promociia in povedanie prepoznavnosti sklada

Za boljie doseganje namena za katerega je bil ustanovljen 55 je potrebno nadaljevati s krepitvijo
prepoznavnosti 55. V Solskem letu 2OL7/2018 bomo nadaljevali s prizadevanji, da sklad, njegov namen in

delovanje 5e bolj pribliiamo starSem, udencem in drugim deleZnikom, kar nameravamo dosedi z naslednjimi

aktivnostmi:
- promocija in jasna izpostavitev delovanja 5S na Solskih prireditvah (obstojedih in dodatnih - stojnica ali

nagovor),
- proaktivno komuniciranje v okviru pridobivanja donacij,
- spodbuditev k dodatni promociji 5S s strani uditeljev v razredih,
- informiranje stariev o 55 na roditeljskih sestankih (namen, dejavnost, rezultati, nadini vkljudevanja ...),

- informiranje o dejavnostih in rezultatih delovanja sklada na Solski spletni strani (npr. rezultati akcij

zbiranja, odloditve o nakupu opreme ...),

- po potrebi dodatne posodobitve namenske spletne strani Solskega sklada, letaka 5S, dopisov (za

donacije, starSe ...), pogodbe o donaciji.

1.4. Povedanie razvoine/spodbuievalne vloge sklada

UO SSOSV si bo v letoSnjem Solskem letu 5e naprej prizadeval za vedjo vlogo in namenjanje sredstev 55

financiranju dodatnega izobraievanja nadarjenih uiencev z dobrim udnim uspehom, izvajanja razvojno-

raziskovalnih projektov, nakupa nadstandardne opreme, zviSevanja standarda pouka in izvajanja dejavnosti,

ki presegajo obvezni izobraZevalni program.

Navedeno nameravamo dosedi predvsem preko povedanja prepoznavnosti sklada, povedevanja sredstev in

identifikacije tovrstnih potreb oz. priloZnosti s strani vodstva in uditeljev Sole.

L.5. Prenova, posodobitev ali izdelava aktov, v okviru katerih deluie 55

Po predhodni celoviti prenovi oz. uvedbi aktov oz. temeljnih dokumentov sklada je v tem potrebno izvesti

5e prenovo Meril dodeljevanja (za namen opredelitve podlag za dodeljevanje sredstev na ostalih podrodjih).
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1.5. Ostalo

Uo SSOSV bo o delu in poslovanju 55 porodal Svetu oS Vid in Svetu starSev oS ViE.

2. FinanEni nairt

Zatetno stanje sredstev na radunu na dan 01. 09. 20L7 znaia 8.44L,42 EUR.

Nadrtujemo, da bomo v tem Solskem letu z zbiralnimi akcijami, donacijami, prostovoljnimi prispevki in
ostalim iz todke 1.1. Programa dela pridobili sredstva v vi5ini 3.000 EUR in bodo predvidoma vsaj v taki viSini

tudi porabljena.

Sredstva sklada bodo predvidoma porabljena v razmerju 2/3 za pomod socialno oz. ekonomsko Sibkej5im in

L/3 za ostale namene (pomod nadarjenim udencem, nadstandardne dejavnosti, nakup opreme, projekti

5ole, ostalo), v odvisnosti od viSine razpoloiljivih sredstev.

Predsednik upravnega odbora^Solskega sklada OS Vid

SaSa Keleman
[.-"J i",] [j t Jl\fllA

Abrarncvll Lilica 26
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