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zAIilJUtNo PoRodTLo SOLSKEGA SKLADA oS DUSANA FLISA HodE
za Solsko leto 2019/2020

V Solskem lefi 201912020 je Upravni odbor Solskega sklada Osnovne Sole DuSana Flisa HoCe
nadaljeval z uresnidevanjem nalog, opredeljenih v Pravilniku o delovanju Solskega sklada.

Upravni odbor Solskega skladaje imel v Solskem letu 2019/2020 eno redno in eno korespondendno sejo.

Z namenom naSim otrokom omogoditi vedjo kakovost ter viSji standard vzgojno - izobraZevalnega dela
smo v tem Solskem letu star5e povabili k sodelovanju z zbtranjem prostovoljnih prispevkov za namen
skladen s sprejetim planom dela v Solskem lefi 2019D020 in sicer:

- pladilo prevoza in bowlinga za udence s posebnimi potrebami;

- pridobitev dodatne nastavljive kinestetidne mize za 5. razrede in fiksne kinestetidne mize za
podruZniino Solo Reka-Poho{e (kar se v lanskem Solskem letu ni izvedlo);

- blazinice za na tla in talne mizice;

- kinestetiine stole oz gobice;

- nakup oz. pridobitev didakidnih pripomodkov in igrad za podaljiano bivanje za igralni kotidek;

- nakup oz. pridobitev lego kock za priprave na lego tekmovanja, saj otroci v Solo prinaiajo svoje
kocke, plidobimo lahko tudi rabljene z donacijami;

- izgradnja kolesarnice in nakup oz. pridobitev koles za otroke in uditeljice spremljevalke.

V tem Solskem letu smo uspeli realizirat nakup dodatne nastavljive kinestetidne mize za 5. razrede in
fiksne kinestetidne mize za podruZniino Solo Reka-Poho{e, blazinice za na tla in talne mizice,
kinestetidne stole oz. gobice ter ostalih didaktidnih pripomodkov v vrednosti 2.266,76 €. Kupili smo tudi
lego kocke za priprave na lego teknovanja in uporabo v popoldanskem varstvu v vrednosti 146,69 e-
Solski sklad je pladal tudi prevoz in bowling za udence s poslbnimi potrebami v vilini 287,20 €.

Vir prilivov denarnih sredstev na radun Solskega sklada v Solskem letu 2019|ZO2O so predstavljali
prostovoljni prispevki stariev, ki so na podlagi povabila k sodelovanju nakazani 3.500,00 EUR. Dodaten
prilivje tudi donacija s strani podje{a Prijatelj & prijatelj v viSini 800,00 EUR (za dve leti nazaj) in !e
350,00 EUR za letolnje Solsko leto ter donaclja Dru5tua za boljSi svet v vi5ini 347,85 EUR.

V mesecu decembru 2019 so udenci Osnovne Sole Du5ana Flisa Hoie priredili Boiidni bazar, katerega
namenje bil zbiranje prostovoljnih prispevkov za nakup klimatskih naprav za Solske udilnice, kjer se le
te najbolj potrebujejo. V ta namen se je zbralo 2.80,6,54 € z oditetimi materialnimi stro5ki za pripravo
baza1a.

Zadetno stanje iolskega sklada za Solsko leto 2019/2020 (na dan I . 9. 2019) je znaSalo 3.275,1 I EUR.
Skupaj priliviv Solski sklad ma5ajo 4.997,85 EUR. Odlivi denamih sredsrev pa zna5ajo 2.700,65 EL.IR.

Ob upoltevanju predhodno navedenih vpladil in izpladil iz sredstev Solskega sklada v tem Solskem Ietu
stanj€ sredstev Solskega sklada na dan 3 l. 8. 2020 znaia 5.572Jf EII& pri demer se neporabljena
sredstva prenesejo v novo Solsko leto 2020D021. V tem letu so sredstva planirana za nakup otroikih
igral za >zunaqlo Solsko udilnico<< in ureditev Solske kolesamice.

Martina P
predsedn vnega odbora SolmV
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