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ZAPISNIK

3, seje UO Solskega sklada 05 Komenda Moste v Solskem letu 2OtL/2012. Seja je
potekala v torek, L7.OL.2012 s pridetkom ob 19. uri.

Prisotni:
- dlani UO: Darko Korbar, Polona Razpotnik, Metoda Plevel, Franc Marolt,  Andreja

ertanec, Danica Kuhar,
- ravnatel j ica: Mira Rek
- povabljeni starSi: Krist ina Kremiar Rode, Spela Vidmar, Mari ja Dular Kepie,

Suzana Zgonc, Jure Osterman, Boit jan Dolmovi6 , Mari ja Zupandid , Romana
Ravnikar ,  Sabina KremZar,  Petra Zupin ,  Novak Mate ja,  Meta Erazem

Opravideno odsotni: Jana KoZelj,  Vanja TomaZid
Dnevni red:

t. Dogovor z vabljenimi star5i o Solski veselici
2. Pregled in potrditev zapisnika 2. redne seje UO Solskega sklada 05 Komenda

Moste .l
3. Kondni dogovor o poloinicah
4.  Pobude in  predlogi ,

A d 1

Vsi povabljeni so predstavi l i  svoje stal iSde glede veselice, v razpravi je bi lo poudarjeno:
- Vsem prisotnim se je zdelo primerno, da se letoSnja veselica izvede v obliki

koncerta, ki se dodatno obogati z nastopi udencev in kakSno zanimivo delavnico.
- Nekaj starSev je imelo pomisleke glede imena veselica. Menijo, daizraz pretirano

spominja na veseljadenje in pi jandevanje. Po drugi strani pa nekateri stari i
menijo, da je se je ime Solska veselica uveljavi l ,  predstavl ja posebnost na5e Sole
in nosi sporodilo, da je veselica lahko tudi nekaj dobrega.
Podani so bi l i  tudi predlogi za novo ime: Solski praznik, Solski vrt i l jak, KolaZ idej,
5o lsk i  vesel i  dan,  . . .

- Podane so bi le tudi ideje glede dodatnega zbiranja denarja in organizacije
delavnic  kot  so:  izdelava dar i lc ,  vo5di ln ic ,  k i  b i  j ih  o t roc i  ponudi l i  v  nakup
sorodnikom, prikaz polici jskega dela, gasilcev, prikaz reievanja v gorah ipd.
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- Namen veselice naj ostane zbiranje sredstev za Solski sklad, vendar pa ni nid
narobe, de se kak5no leto veselica organizira na nadin, ki verjetno ne bo tako
donosen.

- Telo posredeni in pri l jubl jeni pri  otrocih so bonkoti,  ki bi j ih vsekakor morali
ohrani t i .  ,

- Na prireditev bi bi lo smiselno povabit i  Glasbeno Solo Kamnik, ki pouduje vel iko
naiih otrok, prav tako bi bi lo dobro sodelovati s plesno Solo Miki, ki bi nam
morda lahko pomagala pr i  an imaci j i  ipd.

- Na prireditvi naj bo poskrbl jeno tudi za pi jado in hrano.
- Koncert se dodatno obogati s predstavitvi jo domadih talentov.
- Po koncertu bi lahko bi l  organiziran Solski ples, ki bi imel vei jo teZo, 6e bi bi l

tematsko obarvan
- Nekaj denarja bi lahko zbral i  tudi s trZenjem oglasnega prostora.
-  Glede na temat iko je  b i la  predlagana sprememba lokaci je  in  s icer  Spor tna

dvorana, v primeru lepega vremena pa oder zadaj pred Sportno dvorano.
Nekateri so menil i ,  da je Solski ambient v Mostah bolj  primeren, vendar obstaja
dvom glede velikosti  prostora.

- Na prireditev se tudi povabi uditel j ico Milojko Volkar in se jo poprosi, da lahko z
otroci naredi razstavo l ikovnih izdelkov, kjer bi omogoti l i  tudi prodajo le teh.

Dogovorjeno je bi lo:

Solska prireditev se izvede v petek 8. juni ja z zadetkom ob 17 uri.

Prireditev bo sestavl iena iz treh sklopov:
L. Predstavitev domadih talentov, 7a organizacijo sta zadolieni ga. Petra Zupin in

ga.  Novak.
2. Koncert, ki se nadaljuje v Solski ples. Tist i ,  ki imajo moZnost vzpostavit i  kontakt z

zanimiv imi  g lasbenik i ,  k i  b i  b i l i  pr iprav l jen i  pr i t i  na takSno pr i red i tev za ust rezno
ceno, to sporodijo Poloni Razpotnik.

3. Spremljajode dejavnosti:
a .  Prodaja hrane (s ladoled,  pa ladinke,  mi5ke,  kok ice,  namazi ,  p izza kruhki )

in pi jade (koktaj l i)
b ,  Spreml ja jode delavnice:  de lavnica zdrave prehrane (Korbar) ,  an imaci ja

p lesne (p lesna Sola Mik i )  in  ba letne 5ole (g lasbena Sola Kamnik) ,  k i  b i
otroke naudil i  kakSnega plesa (kontakt ?), l icenje in fr iziranje, . . .

Svet star5ev se seznani s konceptom letoSnje veselice in se j ih povabi k sodelovanju,
vendar  le tos sodelovanje n i  obvezno in  ne bo nujno po razredih.

Vse starie in otroke se obvesti o konceptu leto(nje prircditve pisno z obvesti lom 5e pred
razrednimi  urami  in  rod i te l jsk im sestankom.
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A d 2
Zapisnik 2. redne seje je bi l  soglasno sprejet.

A d 3

Kondni dogovor o poloZnicah ni bi l  doseien.

A d 4

Seja je bi la zakl judena ob 2L. uri.

Zapisa la:
Metoda Plevel

rW,u.
Predsednica 5olskega sklada;
Polona Razpotn ik
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