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ZAPISNIK

1. seje upravnega odbora Solskega sklada I. OS Zahc v Solskem letu 2017118,
ki je bila v sredoo 23.5. 20l8,ob 17.00 v gospodinjski uiilnici na I. OS i'a1""

Prisotni: Mateja Pesjak, Katja Veligolek, Andrej Pi5orn, Tatjana i'gankMeia,
Damjana Slander, Elica Vasle in Maja Potodnik

Opraviieno odsotni: Ur5ka Jer5ii, Anja Kranjc Zakonj5ek

G. Andrej Pi5orn, predsednik uprarnega odbora Solskega sklada I.OS Zalec, je pozdravil vse
prisotne in predlagal slededi

Dnevni red:

1. Pregled in potrditev zapisnika prej5nje seje
2. Pregled dotacij v Solski sklad v tem Solskem letu
3. Pregled porabe sredstev Solskega sklada
4. Razno

na katerega prisotni niso imeli pripomb in so ga soglasno potrdili.

K 1. toiki

G. Pi5orn je prebral zapisnik prej5nje seje z dne 5. 6. 2017. Pripomb o realizaciji sklepov prej5nje
seje ni bilo, zato je bil sprejet

Sklep 51.1: Potrdi se zapisnik s seje 5.6. 2017.

K 2. toiki

Pregledali smo dotacrje v Solski sklad ter ugotovili, da je poloZnico zizpisanim zneskom
poravnalo ved star5ev kot takrat, ko so bile poslane poloinice brez zneska. Zato sprejmemo

Sklep 5t.2: Star5em se v Solskem letu 2018119 po5ljejo poloinice za Solski sklad z izpisanim
zneskom 10 evrov.



K 3. toiki

Pregledali smo porabo denarja. Ugotovili smo, da so vsa sredstva Solskega sklada porabljena
namensko (smudarska oprema, udbeniki, najem dvorane za koncert pevskih zborov ... ).
Prav tako j e bila iz sredstev Solskega sklada pokrita ena tretj ina sredstev (7 53 , 96 ewov) za
nabavo scenske konstrukcije, ki jo uditelji Ze s pridom uporabljajo pri Stevilnih nastopih in
pnreditvah.

Vedina preostalega denarja (1996,61evrov) na kartici konta bo porabljena za stroike povezarle z
organizacijo in izvedbo valete. Ugotovili smo tudi, da so 412,80 ewov deveto5olci skupaj s
svojimi razrednrki zbrali z izkupidkom dobrodelnega Gregorjevega sejma. Prav tako so bila z
izkupidkom Gregorjevega sejma OPB nabavljene Zoge zavse oddelke podalj5anega bivanja.

Po kraj5i razpravr glede porabe sredstev, ki so 5e na radunu sprejmemo

Sklep 5t.3: Sredstva, ki so 5e na raiunuo se porabijo za valeto 2018.

K 4. totki

Potekala je razqlrava glede porabe sredstev Solskega sklada v prihodnjem Solskem letu.
Ga. ravnateljica je predstavila stro5ke papirja in drnila za potrebe fotokopiranja in pojasnil4 da se
vedina fotokopij porabi za udence pri nadgradnji znanj4 pripravi na tekmovanja... , zato je bil
spreJet

Sklep 5t. 4: V Solskem letu 2018/19 se bo iz raiuna Solskega sklada za papir in irnilo
namenilo sredstva v podobnem zneskuo kot se je v Solskem letu 2017/18.

Prav tako je ga. ravnateljica predlagala upravnemu odboru, da se v prihodnjem Solskem letu del
sredstev iz Solskega sklada nameni zatabavo oblazinjene sedehre gamiture, s katero bi opremili
kotidek namenjen udencem zaigro in sprostitev.

Sklep 5t. 5: V Solskem letu 2018/19 se bo iz raiuna Solskega sklada za oblazinjeno garnituro
za kotiiek zaigro in sprostitev namenilo sredstva do vi5ine 500 evrov.

Prav tako je bil sprejet

sklep 5t. 6 : Naslednja seja UO Solskega sklada bo v Solskem letu 20l8l19,v zaletku maja
2019. Za to sejo se pripravi kartica konta po stro5kovnih mestih od maja 2018 do maja 2019.

Sestanek smo zakljudili ob 17.35 uri.

Zapisala
M

Predsednik UO Solskesa sklada:
Andrej PiSorn


