
st.: 9001- 195 /2014
Daturn: 30.9. 201,1

ZAPISNIK

15. seje SOLSKEGA SKLADA v Solskem Ietu 20121/ 2015

z tlne 30.9. 2014 ob I6:30. uri v uiilnici 5A/p

Prisotni: glej listo prisotnosti
Opravidili:Marij ana Sari6, Simona Rus
Odsotni: -

Sejo Solskega sklada vodita predsedr.rica Solskega sklada Renata Miketid in pomodnica
ravnatelja Magda Gornik.

SKLEP 1: Sprcjme se dnevni red 15. seje Solskcga sklada.
1. Pregled realizacije sklepov 1,1. sqje Solskega sklada in sprejem zapisnika

2. Pregled kriterijev in predlog spreurembe le tel.r

3. Nakazilo na Solski sklad preko poloZnic izdanih udencen.r

4. Stanje na radur.ru Solskega sklada

5. Razr.ro

Kl) Upravni odborie plegledal sklepe 14. seje Solskega sklada

SKLEP 2: Upravni odbor Solskega sklada je preglcdal sklcpe 14. seje. Sklepi so bili
realizirani. Sprejmc se zapisnik 14. seje Solskcga sklada.

K2) Pregledali smo kriterije.

SKLEI' 3:Kriteriji za pridobitev sredstev se v Solskem letu l,l/15 spremenijo. ie
mcselni dohodck na druzinskcga ilana prcdstavlj,a 0olrl5o/o neto povpreine mcsetne
pl:rie, sc izplaia celotna ccna dejavnosti iz Solskcga sklada. ie je mcseini dohodek
15,01.%-25"h neto povpreine meseine plaie, se izplaia .Z cene dejavnosti iz Solskega
sklada. Ce je mesctni dohodek 25,0lnzr'-35,,h neto povpreine mcscine plaie, se izplaia
% cene dejavnosti iz Solskega sklada. tc je mescini dohodek 31:01'h-45.h neto
povpreine meseine plaie, se izplala t/, cene dejavnosti iz Solskega sklada. ee.je meseini



dohodek nad ,15

Solskega sklada.
Vloge pa morajo
sredstva.

7n neto povpreine meseine plaie se stro5ki dejavnosti ne izplaiajo iz

nujno vsebovati utemeljitve, zaradi katerih prosilec prosi za denarna

SKLEP 4: V primeru subvencionirane Sole v naravi za 3. in 5.r s strani MSS se prosilcu
iz Solskega sklada izplata max.35 eur. V primeru subvencionirane Sole v naravi za 6. r s

strani Obiine Koievje se prosilcu izplaia max. 60 eur.

K3).

SKLEP 5: Denarna sredstva se bodo tudi v tem Solskem letu pobirala preko poloZnic, ki
jih bodo otroci prejeli v decembru.

K4)
SKLEP 6:

Ks)
Pregledali
SKLEP 7:

Stanje na raiunu Iolskega sklada je 3.885,40 eur.

smo vlogo.
(varovanje os. podatkov)

Zapisnikarica: MagdfGornik
tL1^\J PredsednicaSolskega sklada


