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LimbuS, 24. L2.2021.

ZAPISNIK 1. KORESPONDENENE SEJE SVETA ZAVODA OSNOVNC SOIE RADA
ROBIEA LIMBUS

Korespondentna seja je potekala v dasu od 20. 12.zOZt do 24.12.2021,. O vsebini seje so bili preko

elektronske po5te obveiteni vsi dlani Sveta zavoda.

Dnevni red:
1. Dopolnitev sklepa o ustanovitvi Solskega sktada O5 Rada Robiia Limbui

Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraievanja (ZOFVI-

M), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS 3t. 172/21, uvaja pomembne novosti v zvezi s Solskim
skladom. Sredstva iz Solskega sklada se po novem lahko namenijo tudi za udeleibo otrok, udencev in
dijakov iz socialno manj vzpodbudnih okolij na dejavnostih, ki so povezane z izvajanjem javno

veljavnega programa, vendar se ne financirajo v celoti iz javnih sredstev, te se na ta nadin zagotavljajo
enake moZnosti. 5ole, ki bodo namenile sredstva tudi za ta namen, lahko del sredstev za delovanje
sklada pridobijo tudi iz deleia dohodnine, ki ga Solskemu skladu namenijo dohodninski zavezanci.

ee ielimo, da naSa Sola lahko nameni del sredstev iz Solskega sklada za prej navedene namene in ie
ielimo sredstva pridobivati iz dohodnine za leto 2022, moramo Solski sklad ustrezno statusno
preoblikovati do konca letoinjega leta (31. 12.20211.

O5 Rada Robita je na sejisveta 2avoda22,9.1997 sprejela Sklep o ustanovitiSolskega sklada.

V letu 2019 smo imeli notranjo revizijo delovanja Solskega sklada. Takrat smo pripravili in na seji

Upravnega odbora Solskega sklada dne l0.2.21z}tudisprejeliPravila o delovanju 5olskega sklada 05
Rada Robida LimbuS. Na podlagi revizije smo morali v Sklepu o ustanovitvi drtati pomod socialno

ogroienim udencem.

Sedaj pa pomoE socialno ogroienim uEencem lahko ponovno uvrstimo med dejavnosti Solskega

sklada.

Na podlagi zgoraj zapisanega je ravnateljica pripravila Dopolnitev sklepa o ustanovitvi Solskega sklada

O5 Rada Robida LimbuS. Sklep je glede na starost sprejetja tudi posodobljen in usklajen s Pravili o

delovanju Solskega sklada.



PREDLAGANT SKLEP 5t. U1:

Svet Sole potrjuje Dopolnitev sklepa o ustanovitvi Solskega sklada O5 Rada RobiEa LimbuS.

O predlaganem sklepu se je izreklo 10 dlanov Sveta zavoda od 11-ih

S predlaganim sklepom se je strinjalo L0 dlanov Sveta zavoda.

Na podlagi navedenih rezultatov glasovania ugotavliam. da ie zgorai navedeni

sklep spreiet.

Priloge: lzpolnjeni obrazci za glasovanje

Zapisala:

Marjana Hozjan

Predsednica Sveta
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