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ZAPISNIK

2. seie SOI-SXEGA SKLADA v Solskem letu2O12l 13

z dne 4. 12.2012 ob 18. 15 v uiilnici 2 A/p

Prisotni: glej listo plisotnosti
Opravidili:
Odsotni:

Sejo Solskega sklada vodita predsednica Solskega sklada Renata Miketit in pomodnica
ravnatel ja Magda Gornik.

SKLEI'l: Dnevni red se ne ujema z dnevnim redom na vabilu, zamenjani sta 2. in 3.
toika. Sprejme se dnevni red 2. seje Solskega sklada.

1. Plegled realizacije sklepov 1. seje Solskega sklada in sprejem zapisnika
2. Doloditev krilerijev za plidobitev sredstev iz Solskega sklada
3. Pregled prispelih vlog na Solski sklad do 27.11.2012
4. Doloditev viSir.re sredstev plosilcev, ki so vloZili vlogo do 27 . 11. 2012
5. Pregled prispelih sredstev v Solski sklad do 1. 12.2012
6. Razno

Kl) Uplavni odbor.ie pregledal sklepe 1. se.je Solskega sklada.

SKLEP 2: Upravni odbor Solskcga sklada je pregledal sklepe l seje. Sklepi so bili
realizirirni, 7. sklep pa bo re:rliziran v januarju ali februarju. Sprejme se zapisnik l. seje
Solshega sklada.

K2) Upravni odborje razpravljal o kriteriiih za dodelitev sredstev iz Solskega sklada.

sKLEP 3: Kriteri.j za dodelitev sredstev iz Iolsl<ega sklada v Solskem let:u 2012/2073 je
viSina rneseinega dohodka na druZinskega ilana. ie mcscini dohodek na druZinskega
ilana predstavlja 0'/.-15%.' ncto povprcine meseine plaie, se izplata celotna cen:r
dcjavnosti iz Solskega sklada. Ce je mesetni dohodek 15,01" -2StY,, neto povpreine
nreseine plaie, se izplzia 3A cene rlejavnosti iz Solsl<ega sklada. te je mcseini dohoclek
25,0lul'-35o1' ncto povpreine meseinc plaie, se izpllia 1/, ccnc dcjavnosti iz Solskega
skfada. Ce ie mcseini dohodek 35,01oh-50o1' neto povprcine meseine plaie, se izplttia Y,



cene dejavnosti iz Solskega skrada. ie je meseini clohodek nad 50yo neto povpreine
meseine plaie, se strolki dejavnosti ne izpladajo iz Solskega sklacla.

SKLEP 4: v izjemnih primerih pa upravni odbor lahko odroia tudi izven kriterija in na
pro5njo vi5ina meseinega dohodka ne bo vplivala.

SKLEP 5: Kriterij razvrstitve po %o neto povprcinega meseinega dohodka na
druzinskega ilana bo upravni odbor lahko tudi spremen med 5olskim letom , ie bo
prispelo veliko Stevilo vlog in sredstva temu kriteriju ne bo<io zadoliala.

K3) Pregledali smo prispele vloge.

SKLBP 6: (varovanje osebnih podatkov)

K4) (varovanle osebnih podatkov)

SKLEP 7: (varovanje osebnih podatkov)

K5) Radu,ovodkinja Simona Rr-rs je poroda o prispelih denarnih sredstvil.r do 1. 12. 2012. Na
radun Solskega sklada je bilo preko poloznic, ki so bile oddane udencem konec novembra
zblanih 96 EUR.

K6) Razpravljali snlo o prostovoljnih prispevkih na prireditvah Sole.

SKLEP 8: tlani Solskcga sklada so podprli predlog predsednice, da se na vseh
prircditvah Sole pobirajo tudi prostovorjni prispevki. Renata Miketii pripravi ustrezno
Skatlo v katero se bodo pobirali prispevki.

Sejaje bila zakljr-rdena ob 18. 45 uri.

Zapisnikar

Predsednica Solskega sklada
Renatg Miketiq
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