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ZAPISNIK
24. seje sor,srncA .KLADA v 501skem letu 201 51 2016

z dne 29.9.2015 ob 16:40. uri v uiilnici 5A/p
n:'irotli,.gtej lisro prisotnosti(Simona Novak-korespondendno)
Opravidili:
Odsotni: -

:"ffi:l:**&;I[ii",J."dita predsednica solskega sklada Renata Miketid in pomodnica

SKLEP l: Sprejme se dnevn i red 24.seje Solskega sklada.1' pregled realizacrle sklepov 22. in23. seje solskega sklada in sprejem zapisnikov,2. pregled kriterijev in predlog spremembe le teh,
3' nakazilo na solski sklad preko poroZnic izdanihudensem.
4. stanje na radunu Solskega sklada ,

5. pregled vlog in odobritev sredstev.
6. tazno.

Kl) Upravni odbor je pregledal sklepe 14. seje Solskega sklada

SKLEP 2: upravni odbor sorskega .k?-d1 je pregredar skrepe 22. in23.seje. Sklepi sobili realizirani. Sprejmeta se rupiirir.u 22. in23. seje sorskega skrada.

K2) Pregledali smo kriterije.

SKLEP 3:Kriteriii za pridnbitev sredstev so v sorskem retu r5/16 nasrecrnji:-ie meseini dohoclek na aruzinskega ilana predstavlj a ['h-z[rh ieto povpreinemeseine plaie, se izplaia cerotna cena dejavnostilz .orskega skrada,- ie je meseini dohodek zo'n-soil, neto porpreine meseine praie, se izprah 3/o cenedejavnosti iz Iolskega sklada,
-ie je meseini dohodek 30yr-40r/, neto povpreine meseine prade, se izplaia y, cenedejavnosti iz Solskega sklada,



- ie je meseini dohodek 40oh-50oh neto povpreine meseine plaie, se izplaia 7n cene
dejavnosti iz Solskega sklada,
-ie je meseini dohodek nad 50 o/o neto povpreine meseine plaie se stro5ki dejavnosti ne
izplaiajo iz Solskega sklada.
Vloge pa morajo nujno vsebovati utemeljitve, zaradi katerih prosilec prosi za denarna
sredstva.

K3).

SKLEP 5: Denarna sredstva se bodo v tem Solskem letu pobirala preko poloZnic, ki jih
bodo otroci prejeli v primeru, da se bodo sredstva znatno porabila.

K4)
SKLEP 6: Stanje na raiunu Solskega sklada je 3.885,40 eur.

Ks)
Pregledali smo vlogo.

da se na osnovi kriterijev da se:
iz Solskega sklada izplaia celotna cena, 120 eur

Predsedni ca Solskega sklada

t*:'/nw

za plalilo SN-plavalni teiaj,
-- iz Solskega sklada izplaia ,/o cene,to je 90 eur, za plaiilo 5N-
plavalni teiaj.

K6) Ni bilo pripomb.

Zapisnikarica: Magda Gornik

$v*


