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Na podlagi 135. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 
65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 
25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21 in 207/21) je Svet zavoda OŠ Simona Jenka sprejel  
 

SKLEP O USTANOVITVI ŠOLSKEGA SKLADA 
 OŠ SIMONA JENKA 

 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
 

Svet zavoda OŠ Simona Jenka s tem sklepom ustanovi Šolski sklad OŠ Simona 
Jenka, na naslovu: Smlednik 73, 1216 Smlednik. 
 
 

2. člen 
 
S tem sklepom se določi namen ustanovitve in način delovanja sklada zavoda, sestavo 
in pristojnosti organov sklada zavoda, način zagotavljanja in razpolaganja s sredstvi 
sklada in nadzor nad delovanjem sklada. 
 
 

II. NAMEN IN DEJAVNOST SKLADA ZAVODA 
 

3. člen 
 

Namen sklada je pomoč socialno šibkim učencem in financiranje dejavnosti in potreb 
posameznega oddelka, ki niso sestavina vzgojno-izobraževalnega programa oziroma 
se ne financirajo iz javnih sredstev, nakup nadstandardne opreme, zviševanje 
standarda pouka, ki jih opredeli upravni odbor sklada. 
Sredstva iz šolskega sklada se lahko namenijo tudi za udeležbo učencev iz socialno 
manj vzpodbudnih okolij na dejavnostih, ki so povezane z izvajanjem javno veljavnega 
programa, vendar se ne financirajo v celoti iz javnih sredstev, če se na ta način 
zagotavljajo enake možnosti.  
Dejavnost sklada je pridobivanje sredstev iz prispevkov staršev, občanov, donacij, 
zapuščin in drugih virov. Sklad si lahko pridobiva sredstva tudi iz naslova donacij 
posameznega rezidenta iz namenitve dela dohodnine za posamezno leto, in sicer do 
največ 0,3 %. 
Načini zagotavljanja in razpolaganja s sredstvi sklada zavoda se podrobneje opredelijo 
s Pravilnikom šolskega sklada OŠ Simona Jenka. 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-0718
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-1460
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-2871
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-21-3033
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-21-3051
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0821
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2410
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1934
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1999
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-21-2169
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1324
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-2629
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-3352
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III. ORGANI IN DELOVNA TELESA SKLADA ZAVODA 

 
4. člen 

  
Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov, od katerih so 
najmanj trije predstavniki šole. Svet staršev imenuje upravni odbor. Predstavnike šole 
predlaga svet šole. 
 
Mandat članov upravnega odbora je štiri leta, vanj so lahko ponovno imenovani.  
Članu odbora lahko preneha funkcija pred potekom mandata na lastno željo,  
predstavniku staršev ob izteku statusa njegovemu otroku v zavodu, delavcu zavoda 
pa s prenehanjem izvajanja dela v zavodu. V tem primeru se izvedejo nadomestne 
volitve.  
Volitve v upravni odbor sklada zavoda se podrobneje opredelijo s Pravilnikom šolskega 
sklada OŠ Simona Jenka. 
 

5. člen 
 
Upravni odbor ima predsednika, namestnika predsednika in tajnika. 
Upravni odbor sklada se konstituira na prvi seji, ki jo skliče in vodi dosedanji predsednik 
odbora do izvolitve novega predsednika. Če dosedanji predsednik v 30. dneh po 
imenovanju ne skliče seje, jo skliče ravnatelj. Člani upravnega odbora na prvi seji 
upravnega odbora izmed sebe izvolijo predsednika, namestnika predsednika ter 
tajnika. Predsednik upravnega odbora je praviloma predstavnik staršev, namestnik 
predsednika pa predstavnik delavcev zavoda.  
 
 

6. člen 
 
Pristojnosti upravnega odbora sklada: 

- sprejema Pravila sklada, 
- voli in razrešuje predsednika, namestnika predsednika upravnega odbora, 
- sprejema letni program dela (določi okvirni finančni načrt), 
- pripravlja poročila o realizaciji letnega programa dela (potrdi zaključni račun 

sklada), 
- upravlja s sredstvi šolskega sklada, 
- oblikuje in posreduje pobude ter predloge za sodelovanje oziroma sponzorstvo, 

donacije in drugo posameznikom, institucijam, podjetjem ter drugim, 
- skrbi za promocijo sklada, 
- obravnava mnenja in predloge sveta staršev o pomoči in odloča o njih, 
- odloča o nakupu nadstandardne opreme, 
- obravnava vloge za finančno pomoč socialno šibkim učencem, 
- opravlja druge pristojnosti po zakonu.  
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IV. PRAVILA POSLOVANJA SKLADA ZAVODA 
 

7. člen 
 
Za opravljanje svojega dela upravni odbor sklada zavoda sprejme pravila sklada. 
 
Upravni odbor sklada pripravi vsako leto program dela s finančnim načrtom in planom 
porabe zbranih sredstev, ki je osnova za pridobivanje sredstev in je tudi osnova za 
nabavo opreme ali za drugačno porabo sredstev. Program dela je del letnega 
delovnega načrta šole.  
 
Upravni odbor sklada najmanj enkrat letno in najkasneje do konca posameznega 
šolskega leta o svojem delovanju obvešča svet staršev in svet šole o delovanju 
šolskega sklada, o sklepih organov sklada in o ugotovitvah kontrolnih organov. 
Poročilo o delu objavi upravni odbor sklada v evalvaciji letnega delovnega načrta šole.  
Najmanj enkrat letno o svojem delovanju obvesti vse starše. 
 
 

8. člen 
 
Upravni odbor lahko za oblikovanje posameznih strokovnih rešitev v zvezi z nalogami 
sklada zavoda ali za oblikovanje drugih podlag za sprejem odločitev imenuje začasno 
ali stalno delovno komisijo. 
Komisija ima najmanj tri člane, v komisijo so lahko imenovani delavci zavoda in 
strokovnjaki izven zavoda. 
Komisija uporablja za svoje delovanje in sprejemanje odločitev v zvezi z oblikovanjem 
predlogov za sprejem na upravnem odboru smiselne določbe, ki veljajo za delovanje 
in odločanje upravnega odbora. 
 

9. člen 
 
Šola zagotavlja materialne in tehnične pogoje za delovanje sklada in njegovega 
upravnega odbora.  
Administrativno-tehnična ter računovodska opravila za sklad opravlja šola.  
 
 

V. NADZOR DELOVANJA SKLADA ZAVODA 
 

10.  člen 
 
Poslovanje  sklada zavoda in delo upravnega odbora  sproti nadzoruje  ravnatelj, na 
podlagi poročil sklada zavoda pa tudi svet zavoda in svet staršev zavoda. Upravni 
odbor je za svoje delo odgovoren svetu staršev zavoda in svetu zavoda. 
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Ravnatelj lahko zadrži izvršitev sklepa upravnega odbora, za katerega meni, da ni v 
skladu s predpisi. O zadržanju izvršitve ter o razlogih zanjo mora takoj obvestiti 
predsednika upravnega odbora. 
Ravnatelj šole je pooblaščen, da v imenu in za račun šolskega sklada sklepa vse 
pogodbe ter opravlja druge pravne posle. 
Vse listine finančne narave podpisujejo za šolski sklad ravnatelj šole, predsednik 
upravnega odbora in računovodja šole. 
 
 

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

11.  člen 
 
Dosedanji upravni odbor sklada zavoda deluje do izteka mandata. 
 

12.  člen 
 
Ta Sklep prične veljati z dnem sprejema na Svetu zavoda. 
 
 
 
 
Datum: _15. 06. 2022_ 

Številka: 6007-1/2022-25   

 
 
 
 

                                                                                             Leon Stare 
predsednik Sveta zavoda 

______________________ 
 

______________________ 
 

                                                                                            podpis 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


