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V Solskem letu 2018/19 seje upravni odbor Solskega sklada sestal na heh rednih sejah in imel
13 korespondendnih sej .

Kot vsako leto, smo tudi v tem letu v zadetku leta starle in podjetja pozvali k donaciji
finandnih sredstev. V zloZenkah, ki so se razdelile med star5i, smo predstavili delovanje in
namen Solskega sklada, ter pozvali k donaciji.

Ravno tako smo nadaljevali z akcijo Povabilo k namenitvi dohodnine. Odzivje bil pozitiven.

V sklopu akcij za Solski sklad sta bili izvedeni tudi zelo uspe5ni akciji zbiranja odpadnega
papi{a. Ena izmed zbiralnih akcij papirja je bila v celoti namenjena matidni in podruZnidnim
Solam za nakup razlidnih udnih in drugih pripomodkov, ter sredstev za modernizacijo pouka
(igrade, glasbila, idr.).

Najvedji prispevekje tudi v tem Solskem letu paje predstavljal izkupidek dobro
organiziranega Novoletnega bazarja. Bazar ocenjujemo kot zelo uspe3en in si podobnih
dogodkov Zelimo tudi v prihodnje.

Razpis za sofinanciranje dejavnosti in taborov smo izvedli v zadetku Solskega leta.

- Odobrili smo subvencijo pladila za dneve dejavnosti 79 otrokom.
- Skupaj 64 otrokom smo omogodili obisk tabora z razlidno visokimi subvencijami -

glede na dohodek in finandno stanje druZine.

Poleg tega smo:
sofinancirali shoSke kondnega izleta za 9. razrede,
sofinancirali stro5ke prevoza za naravoslovni dan,
omogodili nakup smudarskih palic, ki so na voljo za uporabo na Sportnih dnevih,
frnancirali publikacijo za udence,
omogodili sanacijo garderobnih omaric na OS Center,
omogodili nakup igrad, glasbil, idr. potrebnih za bolj kvalitetno izvajanje Solskih in
obSolskih deiavnosti.
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Vloge za subvencijo tabora po razredih:

Razred: Odobrenih vloe:
Vrtec 8

2. raned 13

4. nzred 12

5. razred 10

6. raned
8. razred 10

9.ruzred
Skupai 64

Vsaka vloga se obravnava glede na finandno staqie druZine, kije razvidno iz veljavne odlodbe
o pravicah izjavnih sredstev ter na podlagi dodatnih obrazlofitev s katerimi vlagatelj
utemeljuje svojo finandno situacijo.

V prilogi: Finandno porodilo Solskega sklada za Solsko letn 2018/2019.

Pripravila:


