
 
 

 
 

Na podlagi 135. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS št. 

16/07 - UPB5 in 36/08 je Upravni odbor Šolskega sklada Osnovne šole Šentvid na svoji seji dne 20. 5. 

2013    

sprejel  

 

PRAVILA O DELOVANJU ŠOLSKEGA SKLADA 

OSNOVNE ŠOLE ŠENTVID 

 

1. člen 

S temi pravili se urejajo: 

-dejavnost in namen šolskega sklada, 

-zagotavljanje in razpolaganje s sredstvi šolskega sklada, 

-pristojnosti organov šolskega sklada, 

-obveščanje o delovanju in poslovanju šolskega sklada. 

 

2. člen 

Ime sklada je: Šolski sklad Osnovne šole Šentvid ( v nadaljevanju: šolski sklad). 

Sedež šolskega sklada je: Osnovna šola Šentvid, Prušnikova ulica 98, Ljubljana. 

Številka TRR šolskega sklada:  01261-6030664116       sklic: 2923 

 

3. člen 

Šolski sklad uporablja za svoje dopise in druge listine, ki jih sprejme oz. izda zunanjim organizacijam, 

žig šole. 

 



 
 

 
 

 

 

Potrditve listin iz 1. odstavka tega člena odobri ravnateljica šole ali od nje pooblaščena oseba. 

Poleg žiga šole so vse listine označene tudi z znakom šole. 

 

4. člen 

Namen šolskega sklada 

Šolski sklad se ustanovi za: 

- pridobivanje sredstev iz prispevkov domačih in tujih fizičnih in pravnih oseb, prispevkov 

staršev, donacij, zapuščin in drugih virov; 

- financiranje dejavnosti posameznih razredov, oddelkov, interesne skupine učencev ali 

posameznih učencev, ki niso sestavina  obveznega programa in se ne financirajo iz javnih 

sredstev; 

- nakup nadstandardne opreme; 

- nagrajevanje posameznih učencev ali skupin učencev v skladu z Vzgojnim načrtom šole; 

- pomoč socialno šibkim družinam učencev pri šolski prehrani in drugih plačljivih dejavnostih 

šole. 

 

5. člen 

Šolski sklad pridobiva sredstva iz: 

- prispevkov  fizičnih oseb (starši, občani, zaposleni v šoli…), 

- donacij, 

- sponzorstva, 

- zapuščin, 

- drugih virov (npr. dobrodelne prireditve,  različne zbiralne akcije starega papirja, rabljenih 

kartuš,  ipd.). 

Vsi prispevki v šolski sklad so prostovoljni. 

 



 
 

 
 

 

6. člen 

O načinih zbiranja sredstev in namenih razpolaganja z njimi odloča upravni odbor šolskega sklada. 

Upravni odbor ima predsednika in 6 članov. Sestavljajo ga: 3 predstavniki šole, ki jih imenuje učiteljski 

zbor ter 4 predstavniki staršev, ki jih imenuje svet staršev izmed staršev. Predstavniki staršev so lahko 

tudi delavci šole. 

 

7. člen 

Člani upravnega odbora šolskega sklada izmed sebe izvolijo predsednika, praviloma z javnim 

glasovanjem. 

Mandat članov upravnega odbora je 2 leti z možnostjo ponovne izvolitve. 

 

8. člen 

Članu upravnega odbora lahko preneha mandat na lastno željo, zaradi zunanjih okoliščin (ni več 

zaposlen na šoli, otrok ni več učenec šole) ali pa je odpoklican.  V tem primeru učiteljski zbor oziroma 

svet staršev izvede imenovanje nadomestnega člana.  

 

9. člen 

Upravni odbor šolskega sklada pripravi za vsako leto prednostne naloge, za katere se bodo v skladu 

zbirala sredstva. 

Šola (ravnateljica in računovodstvo) vsako leto izdela poročilo o zbranih in porabljenih sredstvih in ga 

predloži upravnemu odboru v sprejem. 

 

10. člen 

Seje upravnega odbora sklicuje in vodi predsednik. Vsako leto mora biti najmanj ena seja, na kateri 

upravni odbor potrjuje poročilo o zbranih in porabljenih sredstvih ter odloča o prednostnih nalogah, 

za katere se bodo zbirala sredstva. 



 
 

 
 

 

Sejam upravnega odbora šolskega sklada obvezno prisostvuje tudi ravnateljica oz. od nje 

pooblaščena oseba. 

Upravni odbor šolskega sklada lahko vodi tudi korespondenčne seje. 

 

11. člen 

Za zakonito delovanje šolskega sklada je odgovorna ravnateljica šole. 

 

12. člen 

Delo upravnega odbora je javno. O sejah se vodi zapisnik, ki je objavljen na spletni strani šole. 

Upravni odbor o svojem delovanju enkrat letno poroča svetu staršev in svetu šole. 

Pogoje za delovanje upravnega odbora in šolskega sklada zagotavlja šola. 

 

13. člen 

Pravila o delovanju šolskega sklada OŠ Šentvid začnejo veljati, ko jih sprejme upravni odbor. 

Objavijo se na oglasni deski in na spletni strani šole. 

 

 

Datum: 20. 5. 2013 

                                                             Predsednica upravnega odbora: 

                                      Veronika Janus 

 

Datum objave na oglasni deski šole: 21. 5. 2013 

  


