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Datum: 1.6.2015

ZAPISNIK

22. seie SolsrncA SKLADA v Solskem letu2}l4l 15

z dne 1.6.2015 ob 16.40 uri v uiilnici 5 A/p

Prisotni: glej listo Prisotnosti
Opravidili:
Odsotni: -

sejo Solskega sklada vodita predsednica Solskega sklada Renata Miketid in pomodnica

ravnatelja Magda Gornik.

SKLEP 1: Sprejme se dnevnirerJZ}'seje Sohkega sklada'

1. Pregled realizaclesklepov 16.-2L korespondendne seje Solskega sklada in sprejem

zaPisnikov

2,Pregledporabljenihsredstevvtemsolskemletudo3I.5.2015

3. Stanje na radunu Solskega sklada na dan l'6'2015

4. Predlogi za delo v naslednjem Solskem letu

5. Razno

Kl) Upravni odbor je pregledal sklepe t6.-21 korespondendne seje Solskega sklada'

SKLEp 2: [Jpravni odbor Solskega sklada je pregledal sklepe 16-21' seje' Sklepi so bili

realizirani. sprejmejo se zapisniki 16-21. seje Solskega sklada.

K2) Upravni odbor je pregledal visino in namen sredstev, ki so bila razdellena v tem Solskem

letu.

SKLEP 3: V tem S0lskem letu smo sredstva do 1.6.2015 namenili za:

- Solo v naravi:316,5 EUR za udence:

Plrdil" 
"bt"k 

OPZ Piki Jakob - 358, 75 EUR



- Pladilo predstave ob zakljudku BZ Dru5tva za boljSi svet(1.-5. r) in pladilo literarne

ekskurzije v Lj.(6.-9. r)-prevoz, vodenje po Ljubljani in obisk Semeni5ke knjiZnice-

601,18 EUR
- Pladilo prevoza in gled. predstave za udence 4.in 5. r -prevoz + gledali5ka predstava

171 EUR

SKLEP 4: V tem Solskem letu je skupaj porabljenih sredstev do, 1.6.2015, 1391,41 EUR

K3) Pregledali smo sredstva, ki so ostala v Solskem skladu.

SKLEP 5: Stanje na raiunu,l.6.20l5,,je 3.341, 38 eur.

K4) Govorili smo o predlogih za delo v naslednjem Solskem letu

SKLEP 6: Kriteriji do naslednje seje ostanejo enaki.

Pregledali smo pro5njo, ki jo je vloZila Mateja Junc za prevoz udenk na sodelovanje udenk na

zborovski bum v Maribor.

SKLEP 7: Prisotni ilani Sols sklada se strinia da se uienkam

omogoii 5.6. 2015 nastop na

Koievje-Maribor- Kodevj e .

tej prireditvi in se plaia prevoz iz 5ol. sklada v smeri

Seja je bila zakljudena ob 17:00. uri.

Zapisnikarica: Magda Gp6nik

l^tw Predsednica Solskega sklada
RenatarMiketic i ///I A.Lt\


