
Na podlagi 48. člena in 135. člena ZOVFI (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. in 25/17 – ZVaj) in v skladu s 17. členom Odloka  

o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Horjul (Uradni list 

RS, št. 271/2003) je Svet šole OŠ Horjul na 7. seji dne, 30.5.2018 sprejel 

 

 
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE  

USTANOVNEGA AKTA ŠOLSKEGA SKLADA 
 

1. člen 

 
S to spremembo se briše 1. člen akta, ki se na novo glasi:  

Namen šolskega sklada Osnovne šole Horjul je: 

1. izvajanje dejavnosti posameznega razreda, ki presegajo obseg in vsebine 

obveznega izobraževalnega programa, 

2. zvišanja standarda pouka, ki se izvaja v okviru vzgojno-izobraževalnega 

programa, 

3. za dodatno izobraževanje nadarjenih učencev, 

4. za razvojno raziskovalne projekte šole, 

5. za nakup nadstandardne opreme (didaktična sredstva in pripomočki, različna 

igrala, avdio-video in IKT oprema), 

6. za promocijo šole v javnosti. 

 

2. člen 

 

S to spremembo se briše 3. člen akta, ki se na novo glasi:  

Sredstva šolskega sklada se zbirajo iz: 

- prostovoljnih prispevkov staršev učencev šole, 

- donacij posameznih pravnih in fizičnih oseb (denarne, materialne), 

- premoženjskih avtorskih pravic darovalcev, 

- zapuščin, 

- sredstev proračunov (državnega, občinskega), 

- drugih sredstev. 

Denarna sredstva ter premoženjske pravice šolskega sklada se nalagajo na bančni račun 

šole s tem, da se finančno poslovanje šolskega sklada vodi preko posebnega konta. 

Druga sredstva šolskega sklada se vodijo v posebni evidenci. 

 

3. člen 

S to spremembo se briše 5. člen akta, ki se na novo glasi:  

Šolski sklad upravlja upravni odbor. Upravni odbor ima 6 članov in predsednika, ki se 

imenujejo iz predstavnikov: 

- 4 člani izmed predstavnikov staršev v svetu staršev 

- 3 člani izmed predstavnikov strokovnih delavcev šole 
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Mandat članov upravnega odbora traja dve leti. 

 

4. člen 

S to spremembo se briše 6. člen akta, ki se na novo glasi:  

Svet staršev imenuje upravni odbor. 

Predstavniki strokovnih delavcev se imenujejo na predlog sveta šole tako, da so v 

upravnem odboru predstavniki razredne in predmetne stopnje. V primeru, da 

posameznemu predstavniku preneha delovno razmerje ali odstopi s položaja, se izvoli 

nov član. 

V upravni odbor se lahko imenujejo tudi stalni donatorji. 

Ravnatelj lahko zadrži izvršitev sklepa upravnega odbora, za katerega meni, da ni v 

skladu s predpisi. O zadržanju izvršitve in razlogih za to mora takoj obvestiti predsednika 

upravnega odbora. 

 

5. člen 

S to spremembo se briše 7. člen akta, ki se na novo glasi:  

Upravni odbor ima predsednika in njegovega namestnika. Predsednik sklada je iz vrst 

staršev. 

Predsednika in namestnika izvolijo člani izmed sebe na prvi konstitutivni seji. 

Prvo sejo skliče ravnatelj šole. Ravnatelj zagotavlja organizacijske, tehnične in 

administrativne pogoje za delovanje šolskega sklada. 

 

6. člen 

S to spremembo se briše 8. člen akta, ki se na novo glasi:  

Predsednik upravnega odbora zastopa in predstavlja šolski sklad, pisno odobrava skupaj 

z ravnateljem šole porabo iz finančnih sredstev šolskega sklada, sklicuje in vodi seje 

upravnega odbora, podpisuje zapisnike sej šolskega sklada, skrbi za izvrševanje njegovih 

sklepov ter opravlja druge naloge v okviru sklepov upravnega odbora. 

Predsednik šolskega sklada o delu upravnega odbora in poslovanju šolskega sklada 

najmanj enkrat letno poroča svetu staršev. Predsednik sveta staršev poroča svetu šole.  

Namestnik predsednika upravnega odbora v odsotnosti predsednika za šolski sklad 

opravlja vse naloge predsednika, razen podpisovanja pogodb. 

 

7. člen 

S to spremembo se briše 9. člen akta, ki se na novo glasi:  

Upravni odbor upravlja s skladom. 



Upravni odbor šolskega sklada sprejme za vsako leto program dela, ugotovi višino 

razpoložljivih sredstev in materialnih pravic ter sprejme načrt in letno bilanco šolskega 

sklada.  

Upravni odbor lahko razpoložljivi del sredstev šolskega sklada v soglasju s svetom 

staršev in svetom šole s posebno pogodbo naloži kot vlogo na vpogled ali vezano za 

krajše obdobje pri ustrezni instituciji z najboljšo ponudbo za obrestovanje vlog. 

Upravni odbor je za svoje delo odgovoren svetu staršev. 

 

8. člen 

S to spremembo se briše 11. člen akta. 

9. člen 

S to spremembo se briše 12. člen akta, ki se na novo glasi: 

Podrobnejšo organizacijo in delovanje šolskega sklada določajo Pravila šolskega sklada, 

ki jih sprejme upravni odbor, potrdi pa svet šole. 

 

10. člen 

Te spremembe in dopolnitve ustanovnega akta šolskega sklada začnejo veljati, ko ga z 

večino glasov sprejme svet šole. 

 

V Horjulu dne, 30.5.2018 

        Predsednica sveta šole 

        Veronika Jelovšek 

         


