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UPRAVNI ODBOR SOISKEGA SKI"ADA

ZAPISNIK

1. seje Upravnega odbora Solskega sklada
Osnovne Sole Gatrrovka - Dole

v Solskem \efi 2cl4 I 2or5, ki je bil v petek, 3. Lo. 2ot4, ob 17.oo uri
v zbornici osnovne Sole v Gabrovki

PRISOTNI: Petra Pesec Sladid, Marija Zeljko, Bojana Ilnikar, Maja Razpotnik, Tanja

Vodenik Vozelj, Barbara Hribar Pavli, Martina Utenkar, Vida Merdun, Maja Plazar, Jasna

Karahodii6

OPRAVICENO ODSOTNI: Natasa BoZid, Anita Medvesek, Maja Sever, Domen
Vrtadnik

OSTALI PRISOTNI: Igor Hostnik - ramatelj, Katja Poterbin - poslovna sekretarka



Ravnatelj Igor Hostnik (v nadaljevanju: ravnateli) ie vse prisotne pozdravil. Ugotovil je,
daje na sestanku Upravnega odbora Solskega sklada OS Gabrovka - Dole (v nadaljevanju:
UO SS) prisotnih 6 dlanov novega mandata in 4 dlani prejSnjega mandata UO SS OS
Gabrovka - Dole. Ugotovil je, da je UO SS v prejSnjem in novem mandatu sklepden.
Prisotne je seznanil z dnevnim redom:

r. Pregled in potrditev zapisnika 4. seje UO 55 v Solskem letu zoLS/z.oL4

z. Kratko poroiilo delovanja prej5njega UO Solskega sklada

3. Konstituiranje novega UO Solskega sklada

Program dela UO Solskega sklada

Obravnava prispelih pro5enj

Razno

SKLEP 5t, 1: Clani UO Solskega sklada OS Gabrovka-Dole se strinjajo s
predlaganim dnevnim redom.

>ZA< sprejeti sklepje glasovalo 6 dlanov.

Ravnatelj je poudaril, daje Solski sklad zelo pomemben organ Sole in vrtca in se ob priliki
zahvalil dlanicam prej5njega mandata za uspeino in prizadevno delo. Ravnatelj je dlanom
novega mandata UO SS predstavil dlanice v prejSnjem mandatu.

Ravnatelj je predal besedo predsednici UO SS v prejdnjem mandatu Petri Pesec Sladid.
Petra Pesec Sladid je predstavila zapisnik 4. seje UO SS v Solskem letu zor3/zor4 po
sprejetih sklepih. Petra Pesec Sladid se je tlanicam UO SS v prejdnjem mandatu zahvalila
in poudarila, da je pri delu v Solskem skladu zelo uiivala. Se posebej je pohvalila Majo
Razpotnik, ki se je udeleZila in sodelovala na proslavi ob sredelovu kljub zlomljeni
kljudnici. Petra Pesec Sladid se je zahvalila 5e Maji Plazar in ravnatelju za vso podporo in
sodelovanje.

4.

5.

6.

2



Ravnatelj je predlagal naslednji sklep:

SKLEP 5t. z: Zapisnik 4. seje (9. S. zor4) se sprejme v predloZeni obliki.

>ZA< sprejeti sklep so glasovali 4 dlani.

Kz Kratko poroiilo delovanja orej5njega UO Solskega sklada

Petra PeSec Sladid je prisotnim dlanom predstavila porodilo o izvedbi zadnjega bazarja.
Novim dlanom je svetovala, naj najbolj apelirajo na starie, da bodo sodelovali in
pripomogli k uspe5ni izvedbi bazarja in ostalih prireditev. Svetovala jim je, da naj v dim
manjSi meri zapletajo stvari. Poudarila je, da tudi otroci zelo radi sodelujejo pri
ustvarjanju izdelkov za prirediwe.

Majo Plazar je zanimalo, kako je potekalo pridobivanje dobitkov v materialni obliki.
Clanice v prej5njem mandatu so pojasnile, da so zadele z dejavnostmi za pridobivanje in
izdelovanje dobitkov pribliino dva meseca pred prirediMjo. Pojasnile so, da so zbrali ved
kot 7oo dobitkov, ki pa so jih v vedini zbrali tako, da so hodili od wat do vrat.

Maja Plazar je predlagala, da bi se na roditeljskem sestanku, ki bo v oktobru, pozvalo
star5e k doniranju in zbiranju dobitkor. ter materiala za izdelavo izdelkov. Ramatelj je
predlagal, da bi stari in novi dlani sodelovali med seboj pri zbiranju donacij in materiala,
ker bi s tem ohranili ustaljene vezi z donatorji. Ravnatelj se je dlanicam prejSnjega
mandata UO SS zahvalil za pomod.

SKLEP 5t. B: dlani UO Solskega sklada OS Gabrovka - Dole so bili seznanjeni
s poroiilom delovanja prej5njega UO Solskega sklada.

>ZA< sprejeti sklep je glasovalo 6 dlanov.

I(q Konstituiranje novega UO Solskega sklada

Rar,natelj je pozval nove in prejdnje dlane v Uo Ss k sodelovanju in posvetovanju. Martina
Utenkar je povedala, da je vsak nasvet dobrodo5el, predvsem za tiste dlane, ki ie niso
sodelovali v Solskem skladu. Ravnatelj je nato predstavil lpliv Bolskega sklada na
dejar.nosti Sole in vrtca.

Ravnatelj je presel h konstituiranju novega uo SS. pojasnil je, da se za predsednika uo
SS imenuje predstavnika star5ev, ker je vez s strani stariev z orgini iole najbolj
pomembna. Pojasnil je, daje za delovanje Solskega sklada zelo pomembna podpora s
strani delavcev Sole, zatoje dobro, daje namestnik predsednika Uo-Ss notranji 3hn.

Ravnatelj je pozval k predlogom za predsednika Uo Ss. Izpostavil je pomen prostovoljne
energije. Martina utenkar je za predsednico predlagala Baibaro Hiibar eavli, ki je zaridi
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prevelikih obveznosti v ostalih organih Sole kandidaturo zavrnila. Petra Pe5ec Sladid je
pojasnila, daje predsednik UO SS zgolj formalnost. elani so predlagali Martino Utenkar,
ki je kandidaturo zavrnila. Nadalje so dlani predlagali Tanjo Vodenik Vozelj, ki pa je
kandidaturo sprejela.

SKLEP 3t. 4z Za predsednico UO Solskega sklada OS Gabrovka - Dole se
imenuje Tanjo Vodenik Vozelj.

"ZA" sprejeti sklep je glasovalo 6 dlanov.

Ravnatelj je pozval k predlogom za namestnika predsednice UO SS. Vida Merdun je
predlagala Jasno Karahodii6, ki se je s kandidaturo strinjala.

SKLEP 3t. g: Za namestnico predsednice UO Solskega sklada OS Gabrovka -
Dole se imenuje Jasno Karahodii6.

>ZA< sprejeti sklep je glasovalo 6 dlanov.

Ravnatelj je predal besedo novi predsednici UO SS fanji Vodenik Vozelj (v nadaljevanju
predsednica) in zapustil sejo ob t7.3o.

I(q Program dela UO Solskega sklada

V nadaljevanju je potekal pregled dela UO SS v preteklem Solskem letu. dlanice so
izpostavile udeleZbo delavk Sole na Litijskem pustem karnevalu, na katerem so
predstavljale OS Gabrovko - Dole in s tem prispevale v 5olski sklad.

Predsednica je po pregledu zapisnikov izpred prej5njih sej pojasnila, da je bil na Soli

organiziran Tehnidni dan, na katerem so udenci in uditelji izdelovali izdelke za prodajo na

bazarju. Bojana Ilnikar je izpostavila, da je pri bazarju zelo pomembno, na kateri dan ga

bo Solski sklad izvedel, predvsem zaradi prodaje adventnih vendkov, ki so zelo prodajani
na baza{u.

Jasna Karahodii6 je predlagata, da bi se pri pridobivanju izdelkov za prodajo na Solskem

bazarju UO SS po"ezil z DruStvom podeZelskih iena, ki so zelo aktivne na vseh podrodjih.
Maja plazar je poudarila, da je v prvi vrsti potrebno angazirati starse-, da bodo prispevali
in pripomogli k pridobitvi potrebnih materialov za izdelavo izdelkov, hkrati pa tudi
priipwali kot udeieienci bari4u. Ma.tino Utenkarje zanimalo ali vsak otrok prispeva dva

aoUitLu. Maja Plazar je povedala, da to ne drii in da je prispevek otrok Stevildno razliden.

Maja plazar je izpostiviia, da je bilo veliko dobitkor,'tudi na sredeloru na Dolah pri Litiji'
petra pe5ec Sladii je pojasnili vse vrste dobitkov kot ideje za naslednji bazar in. hkrati

izpostavila, da so iudi 8lanice Drustva podeZelskih Zena prispevale izdelke kot je npr.



kruh. Maja Plazar je izpostavila, da so otroci zelo uZivali ob peki piBkotov tako v Soli kot
doma. Nadalje je potekala debata o pestrosti izdelkov na baza4'u in dobitkov na sreEeloru
v preteklih tetih. elanice UO SS v prej5njem mandatu so sejo zapustile ob 17.45.

Predsednica je predlagala, da se na oktobrskem roditeljskem sestanku predlaga star5em
sodelovanje pri Solskem bazarju in se da pobudo k prispevanju materiala in ostalih
sredstev za izdelavo izdelkov. Maja Plazar je pojasnila, da so na bazarju v ospredju
p kot so vendki, vo5dilnice ipd., na sredelorm pa so v ospredju predvsem
p elanice so podale predlog, in sicer, da bi se zbiralo blago za izdelovanje
p lanice so podale tudi predloge k zbiranju odsluienih igrad, odsluZenih
knjig ipd. Maja Plazar je pojasnila, da de se material za izdelovanje izdelkov kupi iz
sredstev Solskega sklada, pride do prevelikih stro5kov, zatoje potrebno apelirati predvsem
na donacije odiluZenih materialov. Clanice so se strinjale, da bodo pridele z zbiranjem
materiala za igra(e, blaga, kartona, volne ipd. Maja Plazar je dala pobudo, da se na
roditeljskem sestanku pozove starie k zbiranju izdelkov in materiala. Nadalje je potekala
debata o tehnidnem dner.u, na katerem so udenci izdelovali raznolrstne izdelke za prodajo
na Solskem bazarju. Maja Plazar je predlagala, da dlanice izoblikujejo dim Sir5i krog
sodelavcev pri pripravi prireditev Solskega sklada. Izpostavila je tudi, da je pomemben vir
sredstev Solskega sklada tudi star papir, ki se ga je v preteklem Solskem letu zbralo
nekoliko manj kot v primerjavi s preteklimi Solskimi leti.

elanice so predlagale, da bi se dim prej lotile oblikovanja vzorcev pro5enj za zbiranje
materiala in dobitkov. Vida Merdun je predlagala, da bi UO SS pripravil ponudbo za
prodajo vo5dilnic razlidnim podjetjem in skupnostim, kot je npr. Krajevna skupnost,
komunalno podjetje, dobavitelji hrane ipd. elanice so se strinjale o pomembnosti
pravodasnega izdajanja pro5enj za dobitke. Maja Plazar je pojasnila, da je pri zbiranju
dobitkov in materiala bolj udinkovit osebni kontakt kot pa bombardiranje z listki, kar seje
pokazalo tudi na slabem odziw na proinje za dobitke, ki so bile poslane v pisni obliki v
preteklih letih.

Predsednica je po lanskem zapisniku povzela, da so dlanice UO SS v prej5njem mandatu
sprejele sklep o prepovedi rezervacije izdelkov. Maja Plazar je pojasnila, da se strinja z
rezervacijo izdelkov na Solskem bazarju predvsem iz vidika dustvenih nagibov star5ev do
izdelkov svojih otrok. Barbara Hribar Pavlije pojasnila, da je problem rezervacije izdelkov
na bazarju predvsem pri tem, da so nekateri otroci bolj in drugi manj nadarjeni, kar se
pozna na vizualnem izgledu izdelkov. Vida Merdun se z rezervacijo izdelkov na bazaq'u ni
strinjala. Barbar Hribar Pavli je poudarila, da je pri izdelkih, ki se prodajajo na bazarju,
pomembna njihova uporabnost. Clanice so se v veiini strinjale, da lahko otroci rezervirajo
le svoj izdelek.

SKLEP 5t. 6: elani UO Solskega sklada OS Gabrovka - Dole so v programu UO
Solskega sklada doloiili prirediM Dobrodelni bazar in sreielov ter zbiranje
starega papirja.

"ZAn sprejeti sklep je glasovalo 6 dlanov.
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Maja Plazar je predlagala, da bi po lanskem vzorcu UO SS dolodil zadolZitve po
posameznih dlanih. dlani so se strinjali s predlogom in dolodili naslednje zadolZitve po

dlanih:

- Vida Merdun je zadoli,ena za pripravo ponudbe za vedja narodila voSdilnic. dlanice
so se strinjale, da je za ponudbo potrebno poskrbeti Eim prej, ter da morajo biti
voSdilnice razlidne po posameznih morebitnih narodnikih. Vido Merdun so dlanice
pozvale k pozivanju predvsem preko telefonskih klicev. Olanice so sprejele
odloditev, in sicer, da bo Solski sklad v primeru vedjega odkupa vo5dilnic organiziral
delavnico za starSe.

- Jasna Karahodii6 bo zadolZena za pripravo vabila na prireditev Dobrodelni bazar
ter za pripravo obvestil, s katerimi bi star5e pozvali k zbiranju igrad, knjig, domadih
izdelkov ter ostalega materiala za izdelavo izdelkov.

- Maja Plazar bo poskrbela za pripravo prostorov in angaZiranje prostovoljcev za

izdelavo izdelkov. Maja Plazar bo poskrbela tudi za komuniciranje za pripravo
vabila in plakatov za bazar.

Maja Plazarje poudarila, naj dlani poskrbijo, da se bodo za prodajo na bazarju zbirali suhi
piSkoti.

Nadalje so se dlani dogovarjali o zbiranju izdelkov in dobitkov:

- v matidni Soli v Gabrovki se bodo izdelki in dobitki zbirali na razredni stopnji preko

razrednikov, na predmetni stopnji pa se bodo zbirali preko Maje Plazar;

- v wtcu se bodo dobitki zbirali preko vzgojiteljic v r.rtcu in se predvsem preko
predstavnikov star5ev prepeljali v 5o1o, kjer se bodo zbirali preko Maje Plazar;

- zbiranje dobitkov in izdelkov na podruZnidni Soli na Dolah pri Litiji pa bo potekalo

preko Jasne KarahodZi6.

dlani so se soglasno dogovorili, da bodo po prirediM pospravili prostor ter na koncu

pre5teli denar ter dolodili osebo, ki bo poskrbela, da se bo denar v najkrajsem dasu nakazal

na radun Solskega sklada.

Maja plazar je pojasnila, da je pri dobrodelnem bazarju, delo bolj vezano na solske

predstavnike, pri sredelor,u pa na predstarT rike starSev v UO SS.



Maja Plazar se je ponudila, da se bo pozanimala, po kolikini ceni in teZi so bili pakirani
pi5koti na lanskem bazarju.

Jasno KarahodZi6 je zanimalo, do kdaj se bodo zbirali izdelki za bazar. Maja Plazar je
pojasnila, da so v preteklih letih najved dobitkov in izdelkov prejeli zadnje dni pred
prirediwijo in predlagala, dabi se izdelke zbiralo do zadnjega dne pred prirediwijo'

Clani UO SS so sprejeli naslednji sklep:

SKLEP 5t, 7: ehni UO SS se strinjajo z zadollitvami za pripravo in izvedbo
prireditve dobrodelnega bazarj a.

>ZA" sprejeti sklep je glasovalo 6 dlanov.

K6 Obravnava prisoelih proSeni

Predsednicaje pojasnila, da je UO SS prejel dve pro5nji.

Predsednica je prebrala vlogo uditeljice Manje Vidmar za pomod pri financiranju prevoza
v bivanje CSOD BreZenka, ki so se ga udeleiili utenci 7. razredov'

Maja Plazar je pojasnila, da Solski sklad fin naravi ter v
bivinje v CSOD ter plavalne tedaje, ki se jih vrtca' Maja
Plazarje pojasnila, da Solski sklad prispeva t sti tako Sole

kot vrtca.

SKLEP 5t. 8: Mogi Ma4ie Vidmar za IrcmoE pri financiranju stroSkov
avtobnsnega pnevoza uienccv 7. raz eda OS Gabrovka - Dole v bivanje v
CSOD Breienka v Piranu, ki je potekalo od zz. g. 2<114 do 26. 9. 2ot4, in sicer
v wednosti prejetega raluna.

oZAn sprejeti sklepje glasovalo 6 dlanov.

Predsednica je predstavila vlogo
Breienka za

za pomod pri financiranju bivanja v CSOD

Maja Plazar je predstavila pravilnik za razdeljevanje sredstev iz Solskega sklada in
pojasnila, da Solski sklad 5e nikoli ni zavrnil nobene pro5nje, ki je prispela na Solski sklad.
Pojasnila je, da je vlogo todkolala po ustaljenem todkovniku, pri demer je
predlaghla, da dlani doloCijo vrednost ene todke v ewih. Clani so se soglasno strinjali, da
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ena todka predstavlja 2 ewa. Maja Plazar je ob tem 5e pojasnila, da Solski sklad pri
sredstvih sicer ni omejen, je pa poudarila, da de Solski sklad star5u nameni ved kot dvakrat
po 42 ewov letno, mora star5 od tega zneska pladati dohodnino, kar se ji zdi nesmiselno.
elani so se strinjali. Predsednica je pojasnila, da je vloga prejela 25 todk, kar
pomeni, da ji bo Solski sklad namenil dvakrat po 25 ewov pomodi pri financiranju bivanja

v cSOn.

Predsednica je predlagala, da se sprejme naslednji sklep:

S5I.EP 5t. 9: Vlogr za
CSOD BreZenka za
po 25 EUR.

,ZAr. sprejeti sklep je glasovalo 6 dlanov.

pomoE pri financiranju stro5kov bivanja v
se ugodi, in sicer v dveh obrokih

bi dlani UO SS doloCili datum, kdaj se bodo sestali,
so predlagali, da se dobijo en teden pred bazarjem

I(s Razno

Barbara Hribar Pavli je predlagala, da
in sicer pred prirediMjo bazarja. Clani
in sprejele naslednji sklep:

SKLEP 5t. ro: Clani UO SS OS Gabrovka
prireditvij o dobrodelnega bazarja.

- Dole se dobijo en teden pred

>Z\< sprejeti sklep je glasovalo 6 dlanov.

Sestanek se je zakljudil ob 19.oo

Zapisnikarica:

IGtja PO\ERBIN

Predsednica UO SS

OS Gabrovka - Dole

Tanja VODENIK VOZELJ


