
oS DUSANA FLrsA HodE
Solska ul. 10, 231 I Hode,
Tel.: 021616-5570, Faks: 02/616-5580,
E-mail: os-hoce(c guest.ames.si,

Spletna stran: http:r/\r,u,$,.os-hoce.si
D3: 37423't54, MS: 5085853000

I

POROCILO EKO SKI-ADA

Svet star5ev, 23. 2. 2023

V tem lolskem letu je Eko sklad imel dve seji. Prva je bila dopisna seja, v zadetku januarja in
seja v iivo, ki je bila 7. 2.2023, v prostorih 5ole.

SKLEPI EKO SKLADA O,2.2023]l

1. SKLEP: K dlanom Eko sklada se nam je pridruiila, iz vrst predstavnikov stariev, gospa Eva

Soria k.

2. SKLEP: Da se za namene in potrebe devetoiolcev nameni tretjina sredstev (33,33%) iz

naslova odpadni papir in odsluieni tonerji/ka rtuie, zbranih v tekoiem Solskem letu.

Takosmozbrali vobdobju od7.9.2022do37.72.2022=423,00 EUR(odpadni papir) in

56,27 (tonerji). = 479,27 EUR. ee namenimo tretjino tega zneska za potrebe devetololcev,
znaia to 159,74 EUR (39,94 EUR na razred).

3.SKLEP: Dogovor, da se za nabavo didaktidnega materiala, drobnega inventarja in
prlpomoikov za likovni in tehnidni pouk zagotovl iz Solskega sklada.

4. SKLEP: Z vsoto 4.790,55 EUR (zbrana sredstva odpadni papir in odsluieni tonerji/kartuie do
avgusta 2022) nameravamo nabaviti talne in stenske nalepke. Samo tematiko in motive bomo
izbrali v posameznih aktivih znotraj stopenj in na podlagi ielja udencev Solskega parlamenta.
Po izdanih predraaunih se bo izbralo podjetje, ki bo lepljenje realiziralo v poletnih mesecih. Za

razredno stopnjo bi priSle v poltev didaktidno Sportne talne igre, za predmetno stopnjo pa

motivacijski stenski na pisi.

Vedja vsota denarja se je zbrala zato, ker dve leti nismo utegnili porabiti teh sredstev (covid
razmere). Denar zbran od odpadnega papirja in odsluienih tonerjev/kartui so kratkotrajna
sredstva, zato jih je dobro tim prej porabiti. Pogovarjali smo se tudi o novih predlogih za

namensko porabo teh sredstev: oglasni panoji iz plute, spodbudne in opozorilne table za

zunanjo uporabo, klopi za avtobusno postajo, klopi za igriide, drevesa,

PREDLOGI za naslednje Solsko leto:

1. PREDLOG: Ukinitev Eko sklada
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Zbiralna akcija odpadnega papirja je iz leta v leto slabla. Zbiralna motivacija pada in
posledidno se zbere vsako leto manj sredstev.

V Eko skladu smo se zavzemali, da bi z zbranim denarjem spodbujali tako ekoloiki, kot tudi
solidarnostni vidik. V programu smo zapisali, da bi zbran denar porabili namensko, za dobrobit
vsakega udenca na soli.

Predlog, da se ukine Eko sklad in se vsa zbrana sredstva, ki bi se v prihodn.le zbrala od zbiralnih

akcij, namenila v Solski sklad ali samo za potrebe deveto5olcev in valete.

Predsednica Eko sklada

Maja Petrovii Kos


