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St.: 9001- 115 12014
Datum: 29. 5. 2014

ZAPISNIK

14. seje SOLSKEGA SKLADA v Solskem teru2014l 15

z dne29.5. 2014 ob 17. uri v uiilnici 5 A/p

Prisotni: glej listo prisotnosti
Opravidili:Simona Rus
Odsotni: -

Sejo Solskega sklada vodita predsednica solskega sklada Renata Miketid in pomodnica
ravnatelja Magda Gornik.

SKLEP l: Sprejme se dnevni red 14. seje Solskega sklada.

1. Pregled realizacije sklepov 10.,11.,12.,13. korespondendne seje Solskega sklada in
sprejem zapisnikov

2. Pregled porabljenih sredstev v tem Solskem letu do 30.4. 2014

3. Stanje na radunu Solskega sklada na dan30.4.2014
4. Predlogi za delo v naslednjem Solskem letu

5. Razno

Kl) Upravni odborje pregledal sktepe 10.,11.,12.,in 14. korespondendne seje solskega sklada.

SKLEP 2: Upravni odbor Sobkega sklada je pregledal sklepe 10-13. seje. Sklepi so bili
realizirani. Sprejmejo se zapisniki 10.-13. seje Solskega sklada.

K2) upravni odborje pregledal visino in namen sredstev, ki so bila razdeljena v tem solskem
letu.

SKLEP 3: V tem Solskem letu smo sredstva do 29.5.2014 namenili za:

o Nadarjene uience:

llaiilo prevoza uiencev na podelitev priznanja Kulturna Sola na relaciji Koievje-
Cerklje -Koievje 130 eur

-plaiilo prevoza udencev na Kulturni bazar + plaiilo prehrane 131.58 eur



-plaiilo prevoza na tekmovanje Male sive celice, ptuj_Ljubljana

-plaiilo pogostitve uiencev DNU kemija 63,65 eur

o Plaiilo 5ol v naravi :

34.08 eur

(I,3s"u.,f 35eur,f 34 eur)

Nabava bralnih torbic 19.,10 cur

Nabava dveh projektorjev: 851,56 eur

SKLEP 4: V tem Solskem letu je skupaj porabljenih sreclstev do,29.5. 2014,

1334,27 EUR.

K3) Pregledali smo sredstva. ki so ostala v Solsltem skladu.

SKLEP 5: Stanje na raiunu, 29.5. 2014, je 3.g67,gg eur.

K4) Govorili smo o predlogih za delo v naslednjen.r Solskenr letu

SKLEP 6: Kriteriji do naslednje seje ostanejo enaki.

Sejaje bila zakljr"rdena ob l7:20. uri.

Zapisnikarica: M{\a Gornik
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\-, Predsednica Solskega sklada
-u.,:T[:.J,


