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UPRA\AII ODBOR SOI^SKEGA SKI-ADA

ZAPISNIK

t. seje upravnega odbora Solskega sklada
Osnovne Sole Gabrovka - Dole

v Solskem letu 2ou1l2o16, ki je bil v ponedeljek, 5. 10. 2oL4, ob t7.oo uri
v zbornici osnovne Sole v Gabrovki

PRISOTNI: Tanja Vodenik Vozelj, Barbara Hribar Pavli, Martina Utenkar, Vida

Merdun, Maja Plazar, Jasna KarahodZi6

OPRAVICEUO ODSOTNI: Domen Vrtadnik, Igor Hostnik - ravnatelj

OSTALI PRISOTNI: Vesna Paternoster - zapisnikarica



Tanja Vodenik Vozelj (v nadaljevanju: predsednica) je vse prisotne pozdravila. Ugotovila
je, da je na sestanku prisotnih 6 dlanic in da je UO SS sklepden. Prisotne je seznanila z
dnermim redom:

Dnevni red:

1. Pregled in potrditev zapisnika 3. redne seje in 4. korespondenCne seje UO SS v
Solskem letu zor4f zorS

2. Kratko poroCilo delovanja UO 5S v Solskem letu zor4f zor5
B. Program dela UO SS v Solskem letu zol^gf zolr6
4. Obravnava prispelih proSenj
S. Oryanizacija prirediwe Prednovoletri bazar
6. Razno

Prisotne dlanice so se z dnermim redom strinjale in sprejele naslednji

SKLEP 5t. 1: elanice UO Solskega sklada Osnovne Sole Gabrovka -Dole se
strinjajo s predlaganim dnevnim redom ter z dodatrro toiko.

>>%.<< sprejeti sklep je glasovalo 6 dlanic.

Predsednica je povedala, da so se vsi seznanili z zapisnikoma, ki so ju prejeli kot prilogo
vabilu. Na zapisnika ni bilo podanih pripomb. Predlagala je, da se sprejme naslednji

SKLEP 5t. z: Zapisnik B. redne seje, z dne g. z.2o15, se sprejme v predloZeni
obliki.

>>A<< sprejeti sklep je glasovalo 6 dlanic.

SKLEP 5t. 3: Zapisnik 4. korespondeninega sestanke, H se je priiel zz.. 4.
z.ot1, se sprejme v predloZeni obliki.

>>Al< sprejeti sklep je glasovalo 6 dlanic.

Kz Kratko poroiilo delovanja UO SS v Solskem letu zor4/zors

Predsednica je povedala, da smo v Solskem letu 2oL4/2or5 izvedli naslednje aktivnosti:
- organizirali smo Solski bazar (priprava, pospravljanje, Stetje denarja),

pripravljali in prodajali izdelke na drugih prirediwah,
izdelovali in prodajali novoletne vo5dilnice
organizirali sredelov v marcu in
zbirali star papir.



Ahnico je zanimalo, kdaj je preduiden naslednji oduoz stqrega papirja.

Maja Plazarje pojasnila, da je predviden odvoz kmalu. V primeru, da imajo star papir, ga

lahko Ze prej pripeljejo v 5olo, saj se obidajno za odvoz odlodimo, ko imamo dovolj Ze

zbranega papirja.

Predsednica je predstavila tudi stanje sredstev oziroma finandno porodilo na dan

28. 9. 2o1S. Ugotovljeno je bilo, da se velik del sredstev 5e vedno nameni za popladilo
prevozov na razlidne dejavnosti. Opozorila je, da pa je del sredstev last dramskega kroZka

in da moramo biti na ta del sredstev pozorni. Evidenca prihodkov in odhodkov Solskega

sklada od r. 1. 2015 do 28. g. 2or1je priloga zapisniku.

Predlagala je, da se v tej todki sprejme naslednji

SKLEP 5t. 4: dlani UO Solskega sklada Osnovne Sole Gabrovka - Dole so bili
seznanjeni s poroiilom iz preteklega Solskega leta.

>>ZA<< sprejeti sklep je glasovalo 6 dlanov.

I(q Program dela UO 5S v Solskem letu zors/zor6

Predsednica je povedala, da moramo sprejeti Letni delovni nadrt OU SS za Solsko leto

zotglr6. ehne je seznanila z lanskim programom dela, in sicer:

Letni program za Solsko leto zot4lzor5:
- zbiranje odpadnega papirja;
- izvedba prirediwe Prednovoletni bazar v novembru 2c14;
- izvedba sredelova na prirediM ob materinskem dnerru;

- izdelava in prodaja novoletnih vo5dilnic ter ostalih izdelkov;
- zbiranje donacij in materiala.

Solski sklad bo sredstva v Solskem letu zor4lzo15 namenil za:

- financiranje prevozov udencev in otrok iz vrtca na razlidne dejavnosti (npr. Sola v
naravi, plavalni tedaj);

- financiranje posameznih dejavnosti Sole in vrtca (npr. ogledi predstav);
- sofinanciranje Sole v naravi za posamezne udence'

- financiranje prispevkov za Solska tekmovanja.

Maja Plazar je obrazloZila, da je bil pred kratkim izveden pohod in plezanje v CSOO na

eateZu za udence in njihove star5e. Za vsakega je bilo potrebno namenit nekaj sredstev za

plezanje po steni. Obidajno je do zdaj to financirala Sola, vendar pa letos nima sredstev za

te namene. Izvedba je v bistvu nadstandard za udence v okviru Zdrave Sole. Predlaga, da
se ga prav tako doda v letni program dela.

Predsednica je predlagala naslednji



SKLEP 5t. 5: L€lni program dela UO Solskega sklada Osnovne Sole Gabrovka
- Dole s zz Solsko leto zol^5/r.6, je naslednji:

- zbiralne akcije starega papirja;
- izdelava in prodaja novoletnih vo5iilnic in izdelkov uiencev na

Bazarju;
- pridobivanje sredstev za 5S se pridobivajo tudi z donacijami s strani

podje[ii, druZb, olganizacij;
- pridobivanje sredstev z dobrodelnimi prirediwami (prostovoljni

prispevki) in z in edbo sreielova na marievski prireditvi ob dnerru Zena
in materinskem dnerru tako v Gabrovki kot na Dolah.

Sobki sklad bo sredstva v Solskem letu zorg/16 namenil:
- v celoti financiral prijavnine na vsa Solska tekmovanja;
- sofinanciral prevoz btrok na plavalne teiaje (vrte;, '1. in 2. razred.),

letno oziroma zimsko Solo v naravi, bivanje v narad, predstave ipd.;
- sofinanciral nakup dmiabnih iger in igral ipd.;
- pomagal socialno Sibkim druiinam;
- financiral Solska glasila, sofinanciral predstave, prireditve (novoletna

prireditev za otroke iz vrtca),
- sofinanciral dodatne obroke sadja v okvim Solske sheme sadja in

zelenjave,
- financira dejavnosti v okviru zdrave Sole ipd.

Letni program se predloiliv potrditev Svetu zavoda Osnovne Sole Gabrovka -
Dole.

>>ZA<< sprejeti sklep je glasovalo 6 dlanic.

Ka Obravnava prispelih pro5enj

>Del usebine te todke je bila izbrisqna, zaradi Vqrstua osebnih podotkou<<

Maja Plazar je obljubila, da bo uditeljem na uditeljskemu zboru predstavila, demu je
namenjen Solski sklad.

Ks Organizacij a prireditve Prednovoletni bazar

Predsednica je povedala, da bi za letos predlagala, da bi star5i oziroma udenci donirali
bolj domade izdelke (npr. marmelada, kompoti, sadje, kruh, rezanci itd.) ter novoletne
aranZmaje.

Maja Plazar je predstavila predloge iz prej5njih let, in sicer:
- zelenjavna in sadna trZnica, to je zelo dobra medpredmetna povezava, lahko bi

izvedli tudi naravoslovno-tehniSki dan. Povedala je, da je tretji petek v novembru
dan slovenske hrane oziroma tradicionalni slovenski zajtrk. Dobra je tudi povezava

z lokalnimi predelovalci. Od starSev, predelovalcev, kmetov posku5amo pridobiti
izdelke. S strani udencev pripravimo angaZiranje ali izdelajo embalai,o (zabojdki ali



wedke), v kateri se te izdelke ponudi naprej. Imeli bi TD (predvidena izvedba je

3. 11. zor5), kjer bi izdelovali embalaio iz naravnih materialov in jim tako
postavimo novo wednost;

- povedala je, da je Sola nabavila weteno za oblikovanje gline, kjer lahko ustvarimo
kak5en glinen kos;

- peka pi5kotov, kruha in izdelava rezancev (za pripravo teh izdelkov bi lahko izvedli
naravoslovni dan);

- pripravo sadnih, zelenjavnih ali mlednih zabojev (k sodelovanju lahko povabimo
dru5tvo podeZelskih Lena, dru5wo sadjarjev)

- za obiskovalce se lahko pripravi degustacUo, lahko bi se zunaj tudi pekel kostanj;
- pri LUM bodo izdelovali novoletne voSdilnice v okviru grafidnega tiska.

Prisotni so prideli razpravo o organizaciji bazarja. Dorekli so naslednje:
- star5em se preko otrok po5lje dopis o donaciji izdelkov;
- tudi dlani angaZirajo star5e ustno o izdelavi izdelkov oziroma donaciji;
- v Soli bodo udenci naredili embalai.o (zaboji, wedke iz blaga, izdelke iz gline) ter

pekli pi5kote;
- Maja Plazar bo uditeljem posredovala informacijo glede tega preko e-po5te, da

bodo oni dali informacijo na roditeljskem sestanku;

- prireditev se bo imenovalaBAZ-AR LOKALNO PRIDEI-ANE HRANE;
- t. i. bazar se bo izvedele dne 19. 11. 2o1S;

- plakate za obve5danje se uporabi 5e od lanskega bazarja;
- pripravijo se vabila o izvedbi bazarja;
- odpovedati je potrebno vse rekreacijske dejavnosti v Soli za dan iaredbe;
- vsem lokalnim ponudnikom se po5lje pro5njo za doniranje izdelkov;
- glede ostalih informacij se dlanice obve5dajo po e-po5ti.

K4 Razno

Prisotne so mnenja, da je za vo5dilnice 5lo veliko dasa in sredstev, na koncu pa niso toliko
cenjene. Torej se zunanjim podjetjem v veliki kolidini vo5dilnic ne prodaja. Se bodo pa na

bazarju prodajale vo5dilnice z grafiko, H jih bodo udenci pripravili v okviru likovnega
pouka.

Na koncu se je predsednica zahvalila prisotnim za obisk sestanka in se od dlanic poslovila.

Sestanek se je zakljudil ob r8.4o uri.

Predsednica
UO Solskega sklada:

Tanja VODENIKVOZEIJ
VT,I T
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