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Na podlagi 135. alena Zakona o organizaciji in financiran.iu vzgoje in izobraievanja (Ur. l. RS, St. 16107
s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju: ZOFVT)je Upravni odbor Solskega sklada Osnovne
Sole Kajetana Koviia Poljaane, dne

23.12.2021sprejel

PRAVII.A O DELOVANJU 5OLSKEGA SKLADA
OSNOVNE SOTE KA'ETANA (OVICA POUCANE

l.. alen
Ta pravila urejajo organizacijo in poslovanje solskega sklada Osnovne Sole osnovne Sole Kajetana
Koviea Poljiane (v nadaljevanjui sklad).
S

temi pravili se doloai:
. ime in sedei sklada,
. dejavnost in namen sklada,

.
.
.
.
.
.

naain zagotavljanja in razpolaganja s sredstvisklada,

organe in organizacijo sklada,
pristojnosti upravnega odbora ter naain dela upravnega odbora,
odloaanje upravnega odbora,

obvelaanje o delovanju sklada,
prehodne in konane doloabe.

II. IME, SEDEZ, DEIAVNOST IN NAMEN USTANOVIWE SXI.ADA

lme sklada je:
Sedei sklada je:
Stevilka raiuna zavoda:
Namen nakazil za iolski

sklad:

2.

tler

5olski sklad Osnovne lole Kajetana (ovida Poljiane
Dravinjska cesta 26, 2319, Poljtane
SlO11O 0600 7816 380, Banka Slovenije, sklic 299-9OO
Za lolski sklad
3. alen

Zavod zagotavlja materialne in tehniane po8oie za delovanje sklada in njegovega upravnega odbora.
Vse listine sklada so opremljene z logotipom zavoda.
Solski sklad uporabUa pedat Osnovne iole Kajetana KoviEa Poljdane.

J
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4. alen
Deiavnost sklada je pridobivanje sredstev za namene sklada.
Namen sklada je:

'
.
.
r
.

financiranje dejavnosti, ki niso sestavina izobraievalnega programa, oziroma se ne financirajo
iz javnih sredstev,
nakup nadstandardne opreme in zviievanje standarda pouka,
zagotavljanje sredstev za spodbujanje razvojne in raziskovalne dejavnosti uaencev,
pomoi socialno Sibkim,
pomoa za udeleibo uiencev iz socialno manj vzpodbudnih okolij na dejavnostih,
ki so
povezane z izvajanjem javno veljavnega programa, vendar se ne financirajo
v celoti iz javnih
sredstev, ie se na ta naiin zagotavljajo enake mo;nosti.

Upraviaenci do kritja strolkov udeleibe na posameznih dejavnostih iz zadnje alineje predhodnega
odstavka so lahko tisti uienci, kijim je p.iznana pravica do subvencije za malico v
najviajem dele:u
od cene malice. te sredstva, namenjena iz iolskega sklada, ne zadolaajo za kritje
udeleibe vseh
moinih upraviiencev, upravni odbor sredstva doderi vsem upraviaencem v enakem dereiu.
lzjemoma upravni odbor sredstva dodeli le enemu ali samo nekaterim moinim
upravitencem, ae
oceni, da posebne okoliSaine, ki niso bile predmet odloianja o pravici do subvencije
za malico, to
opravifujejo. Taka odloaitev mora biti sprejeta soglasno.

5,
I

ilen

Sklad pridobiva sredstva jz:

.

.

prispevkov stariev, obaanov, donacij, zapuiiin in iz druBih virov (npr.
iz prostovoljnih
prispevkov domatih in tujih fiziinih ter pravnih oseb, iz prostovorjnih
prispevkov zbirarnih akcij
uiencev, prihodkov prostovoljnih prispevkov za izdelke uaencev na sejmih, prihodkov
dela
trine dejavnosti zavoda, ipd.).
sklad lahko pridobiva sredstva tudi iz naslova donacij posameznega rezidenta
iz namenitve
dela dohodnine za posamezno leto, in sicer do najvea 0,3 %.
5.

Ilen

sklad za opravljanje svoje dejavnosti pridobiva sredstva tako, da obvelaa javnost,
starse uaencev in
potencialne donatorje o potrebah, ki so skladne z namenom sklada.
7.

ilen

oenarno poslovanje sklada se vodi preko posebnega kohta transakcijskega ra6una zavoda.
Sklad ne izplaiuje gotovine.
Evidence o denarnem poslovanju sklada vsebujejo podatke, iz katerih so natanano razvidni podatkio
viru in viSini prihodkov ter podatki o namenu in viiini odhodkov. Za evidence o denarnem poslovanju
sklada skrbi raaunovodswo sole.
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8. alen
Na osnovi finanfnega stanja sredstev v skladu

ter potreb v zavodu, upravni odbor za razdeljevanje
pripravi
je
program
sredstev
dela, ki
osnova za razdeljevanje sredstev. Program dela je del letnega
delovnega natrta 3ole.
Letni program dela se sprejme na prvem sestanku upravnega odbora za tekoae iolsko leto in se lahko
med iolskim letom po potrebi spremeni ali dopolni9. alen
Upravni odbor odgovarja za razporeditev zbranih sredstev, s katerimi razpolaga iolski sklad.

Upravni odbor Solskega sklada lahko zmanjia vilino dodel.iene pomoai ali v celoti zavrne pomoa:
ae je v skladu premalo ali ni sredstev,

.
.

ie predlog

za izplaailo ni skladen z namenom sklada.

10-

tlen

Upravni odbor sklada zagotavlja nabavo novih sredstev v skladu s programom razvoja zavoda,
programom dela !olskega sklada ter v skladu z zbranimi (razpoloiliivimi) sredstvi za tekoae leto.

. POSTOPKI RAZDEUTVE SRIDSTEV
11. tlen
Po sprejetju Letnega delovnega oaarta 5ole, se na spletni strani objavi tudi program dela lolskega
sklada in namen sredstev v skladu (4. alen teh pravil).
12. ilen
Vloge za pridobitev sredstev iz sklada za namene navedene v 4. alenu teh pravil, lahko vloiijo:
starli oz. skrbniki uaencev zavoda,

.
.
o

,^

iolska svetovalna sluiba,
utitetji.
vlogo z vsemi potrebnimi dokazili se lahko odda osebno v svetovalni slu;bi zavoda ari v tajniitvu
zavoda oziroma se pollje po posti na naslov Osnovna jola Kajetana Koviia poljaane, s pripjsom: )za
Solskisklad<.
Oddana vloga ne zagotavlja, da je prosilec upraviden do denarne pomodi iz sredstev sklada.
O upraviaenosti do denarne pomoii odloia upravni odbor za vsakega prosilca posebej na podlagi
razpoloiljivih informacij in zmogljivosti sklada.
13. alen
poimenskim seznamom uiencev, kijim upravni odbor dodelisredstva iz sklada, se ravna v skladu z
zakonodajo o varovanju osebnih podatkov. pri odloaanju o dodelitvi sredstev mora upravni odbor
upoitevati ta pravilnik in predpise s podroaja GDpR.
S

. ORGANI IN ORGANIZACIJA SKLADA

14. Clen
Solski sklad se konstituira na prvi seji upravnega odbora sklada, kijo do izvolitve predsednika skliie
in vodi ravnatelj zavoda.

IL

Sklad upravlja 7-ilanski upravniodbor, in sicer:

.
.

najmanj trUe dlani, ki so imenovani izmed predstavnikov strokovnih delavcev zavoda,
itirje alani, ki so imenovani izmed predstavnikov stariev.

Postopek kandidiranja in potrditve predstavnikov delavcev zavoda se izvede na seji sveta zavoda.
Postopek kandidiranja in potrditve predstavnikov stariev se izvede na seji sveta starjev.
Svet stariev lahko izvoli predstavnike staraev izmed starlev uiencev, vkljuienih v zavod.
kandidatje izvoljen, ae je zanj glasovala veaina prisotnih alanov sveta zavoda oziroma sveta starlev.
15.

ilen

tlani upravnega odbora na prvi seji upravnega odbora izmed sebe izvolijo predsednika, namestnika
predsednika in tajnika.

Mandat alanov upravnega odbora

je itiri

(4) leta, vanj so lahko ponovno imenovanr.

dlanu odbora lahko preneha funkcija pred potekom mandata na lastno :eljo, predstavniku starlev
ob izteku statusa njegovemu otroku v zavodu, delavcu zavoda pa s prenehanjem izvajanja dela v
zavodu. V tem primeru se izvedejo nadomestne volitve.
Delo alanov je prostovoljno,

16.

tlen

Upravnl odbor sklada:
sprejema pravilnik sklada in deluje v skladu z njim,
voli in razreluje predsednika, namestnika in tajnika upravnega odbora,
sprejema letniprogram dela
pripravi poroiilo o realizaciji letnega programa dela,

.
.
.
.
.
.

.
.

upravlja s sredstvi Solskega sklada,
oblikuje in posreduje pobude ter predloge za sodelovanje oziroma sponzorstvo, donacije in
drugo posameznikom, institucijam, podjetjem ter drugim,
skrbi za promocijo sklada,

opravlja druge pristojnosti po zakonu.

Predstavnik upravnega odbora porota o delovanju solskega sklada na sejah sveta staraev in svetu
zavoda o delovanju Solskega sklada.

17. alen
Predsednik upravnega odbora v skladu s temi pravili in sklepi upravnega odbora sklada:
sklicuje (s pisnim vabilom ali po elektronski poiti) in vodi seje upravnega odbora,

.
.
.
.

podpisuje zapisnike,
pripravlja predlog letnega programa in poroEilo o realizaciji letnega programa,
upravlja druge naloge vezane na delovanje sklada.

d

V odsotnosti predsednika vse njegove naloge opravlja njegov namestnik.
18. alen
Tajnlk upravnega odbora:
opravlja strokovno in administrativno delo sklada,
po nalogu predsednika upravnega odbora pripravlja vabila in gradiva za seje,
o sejah vodi zapisnike ter zapisuje sklepe,
vodi arhiv sklada,
sprejema in hrani posto sklada in jo pravodasno vrota predsedniku upravnega odbora,
opravlja druge naloge v skladu s sklepi upravnega odbora.

.
.
.
.
.
.

19.

Ileh

Seje upravnega odbora sklicuje predsednik upravnega odbora oziroma namestnik predsednika
upravnega odbora.
Clane upravnega odbora sklada se vabi na sejo s pisnim vabilom inlali po elektronski polti.
Na seje upravnega odbora je vabljen tudi ravnatelj iole ali pomotnik ravnatelja Sole.

20. ilen
Predsedujoai vodi sejo odbora po dnevnem redu, ki so ta alani prejeli z vabilom. Najprei ugotovi
prisotnost in sklepanost. ae odbor ni sklepaen, predsedujoai preloii sejo in doloii nov datum sklica.

21. tlen
Upravni odbor sklada je sklepien, ae je na seji prisotna vea kot polovica ilanov odbora.
Na sejah odloda z veiino glasov vseh alanov, razen, ie je z zakonom ali temi pravili za posamezne
zadeve doloieno d.ugaae.
O predlogih sklepov upravni odbor praviloma glasuje javno, razen ae se posebej odloai za tajno
glasovanje. O svojih sejah upravni odbor vodi zapisnike. Zaptsnik podpiieta predsednik in zapisnikar.
22. ilen
Korespondenane seje se izvedejo, kadar je potrebno hitro odloaanie zaradi nepredvidljivih okoliiain
ali zaradi potrebe po takojinji potrditvi predlogov.
Predsednik odbora oblikuje predlog odloiitve tako, da lahko dlani s povratno informacijo (pisno ali
po elektronski poiti) sporoiijo svoje strinjanje alizavrnitev p.edloga.

O mnenjih in glasovanju alanov odbora na korespondenani naain odloianja se opravi uradni
zaznamek.

upravni odbor lahko izvede tudr videokonferenano sejo, in sicer z informacijsko-komunikacijsko
tehnologijo.
Vse osebe, ki so v skladu z dolodbami tega pravilnika prisotne na seii, morajo zagotoviti, da so v aasu

videokonferenane seje,

v

inf ormacijsko-komunikacijsko

prostoru,

v

katerem

za

medsebojno komunikacijo uporablja.io

tehnologijo, same.

5

V kolikor ni doloaeno drugaae, se za videokonferenano sejo smiselno uporabljajo vse ostale doloabe

tega pravilnika.
23. alen
Ravnatelj zavoda je v skladu s temi pravili in sklepi upravnega odbora pooblaiaen, da v imenu in za
raaun sklada sklepa vse pogodbe in opravlja druge pravne posle ter potrjuje dopise, kijih sklad izda
prosilcem.
24. alen

Ravnatelj lahko zadr;i izvraitev odloaitve upravnega odbora, za katero meni, da ni v skladu z
zakonskimi predpisi in z ostalimi sprejetimi pravilniki zavoda. o zadrianju izvrlitve ter o razlogih 2anjo
mora obvestiti predsednika upravnega odbora.

25. alen
Upravni odbor sklada najmanj enkrat letno, najkasneje do konca posameznega iolskega leta o svojem
delovanju obveaaa svet stariev in svet zavoda: o delovanju Solskega sklada, o sklepih organov sklada
in o ugotovitvah kontrolnih organov. porodiro o deru skrada in rearizaciji programa dera se objavi v
Poroailu o delu iole.

IX. PREHOONE IN KOI

26. alen
Ta pravila prianejo veljati po sprejetju na 2. seji upravnega odbora in so objavljena na oglasni
deski
zavoda in na spletnistranizavoda.

27. tlen
z dnem uveljavitve teh pravil prenehajo veljati pravila o delovanju sorskega skrada osnovne !ore
Kajetana Koviaa Poljtane, kijih je Upravni odbor sprejet dne, 10. G. 2019.

Sprejeto na 2. se.ii upravnega odbora, dne 23.12.2021

Kraj in datum Poljlan

e,23. 72.202t

Predsednik Upravn ega odbora 5olskega sklada

"^,":)"
Podpis:
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