
PRAWU DELOVAMA SOLSKEGA SKUDA OS WC

Na podlagi 135. dlena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraZevanja (Uradni list RS, 5t.
t6107 - uradno pre€i5deno besedilo, 36/08, 58109, 54109 popr., 65/09 * PoPr., 20lLt, 40lLZ -
ZUJF, 57lLZ - ZPCP-ID in 46/15) je Upravni odbor Solskega sklada Osnovne Sole Vii dne 26. 10. 2016
sprejel

PRAVII.A DELOVANTA
Sosrecl sKTADA osNovNE 5ou vri

L SPLOSNE DOTOEBE

1. dlen

Ta pravila delovanja urejajo organizacijo in poslovanje Solskega sklada Osnovne Sole Vid (v
nadaljevanju: sklad).

2. dlen

S temi pravili se dolodi:
o ime in sedei sklada,
. namen in dejavnost sklada,
. nadin zagotavljanja in qzpolaganja s sredstvisklada,
. organe in organizacijo sklada,
o obveSdanje o delovanju.

rr.rME, sEDEz NAMEN rN DE AVNOST SKLADA

3. dlen

Ime sklada je: Sobfi sklad Osnovne Sole Vid.
SedeZ sklada je: Osnovna Sola Vid, Abramova ulica 26, 1000 Ljubljana.
Stevilka transakcijskega raduna sklada: 5156 0126 1603 0665 377, sklic 00 2999, namen: za Solski

sklad.

4. dlen

Namen sklada je:
1. pomod pri izobraievanju udencev s slabim socialnim in materialnim statusom,
2. financiranje dejavnosti, ki presegajo obseg in sestavine obveznega izobraZevalnega programa oz.

se ne financirajo iz javnih sredstev (izleti, tabori, kulturne predstave, okrogle mize, delavnice,
udeleZba na tekmovanjih in podobno), da bi le-te bile dostopne dim vedjemu Stevilu udencev,

3. financiranje zviSanja standarda pouka, ki se iaraja v okviru vzgojno-izobraievalnega programa,
4. pomod in dodatno izobraievanje nadarjenih udencev, ki dosegajo dobre udne uspehe,
5. financiranje razvojno-raziskovalnih projektov Sole (v skladu z letnim delovnim nadrtom Sole),
6. financiranje nakupa nadstandardne opreme (didaktidna sredstva in pripomodki, igrala, avdio/video

oprema, informacijsko-komunikacijska tehnologija in podobno) ali druge nujne opreme,
7. financiranje izvedbe projeKa, naloge ali nakupa opreme, za katero donator izrecno donira sredstva

v sklad in je v skladu s predpisi dopustna.

Dejavnost sklada je pridobivanje sredstev iz:
e prispevkov starSev udencev 5ole,
o donacij pravnih in fizidnih oseb (denarnih, materialnih),
. premozenjskih avtorskih pravic darovalcev,
. zapuidin,
o sredstev proradunov (drZavnega, obdinskega),
. drugih virov, ki so lahko:

o prihodkiod zbiralnih akcij ufencev,
r prostovoljni prispevkiv okviru Solskih dobrodelnih bazarjev,
o prihodkiod prodaje izdelkov udencev,
o prihodki dela trZne dejavnosti 5ole, kijih odobriiupan,
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o in drugih virov.

III. NAdIN ZAGOTAVL'ANJA IN RAZPOLAGANJA S SREDSTI/I SKTADA

5. dlen

Sklad za oprav$anje dejavnosti iz prejSnjega dlena pridobiva sredsWa tako, da obveSda javnost,
predvsem star5e udencev in donatorje o:
o potrebah pomodi udencem iz socialno in materialno Sibkih druZin pri udeleZbi na ekskuzijah, v

Solah v naravi, taborih, Solski prehrani, nakupih delovnih zvezkov in drugih udnih gradiv ter
pripomodkov,

o potrebah po financiranju dejavnosti, ki niso redni program in jih ustanovitelj ne financira,
r potrebah po nakupu posebne opreme, kije potrebna pri izvajanju izobraievalnih programov,
o potrebah po strokovnih ekskuzijah,
r potrebah po zviSanju standarda pouka, za kar iz rednih virov ni zadosti sredstev,
. drugih potrebah, ki so skladne z namenom ustanoviWe sklada.

6. ilen

Sklad zbira sredstva iz drugega odstavka 4. dlena na poseben konto Solskega transakcijskega raduna.
Ratunovodska sluiba Sole prispevke za sklad posebej evidentira.

Sklad oziroma njegovi organi delujejo v imenu in za radun Sole ter v obsegu sredstev sklada na
njegovem kontu.

7. dlen

Upravni odbor sklada sprejme vsako Solsko leto najkasneje do konca meseca oKobra letni program

dela, katerega sestavni del je tudi finandni nadrt.

Letni program dela je osnova za pridobivanJe in porabo sredstev. SredsWa sklada se lahko uporabijo
izkljudno za izvedbo sprejetega programa in so strogo namenska.

Letni program dela se lahko med Solskim letom po potrebispremenialidopolni.

Letni program dela se posreduje v seznanitev Svetu stariev na prvo redno sejo po sprejemu.

IV. ORGANI IN ORGANIZACIJA SKLADA

IV/I. ORGANT SKLADA

8. dlen

Sklad upravlja 7-ilanski upravni odbor od katerih:
. Stiri (4) tlane imenuje Svet starSev (izmed predstavnikov stariev v Svetu stariev ali starSev

udencev Sole),
. tri (3) dlane potrdi Svet Sole na predlog zbora delavcev Sole (izmed predstavnikov strokovnih

delavcev Sole).

Mandat dlanov upravnega odbora traja Stiri (4) leta.

Ne glede na dolodbo prej6njega odstavka tega dlena preneha funkcija pred iztekom mandata:
o stardu ob izteku statusa udenca njegovemu otroku v 5oli, odstopu ali odpoklicu,
r delavcu Sole s prenehanjem izvajanja dela v 5oli.
V tem primeru se izvede imenovanje novega dlana v skladu s temi pravili.

9. dlen

Upravniodbor ima predsednika, namestnika predsednika in tajnika.
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Predsednika in namestnika predsednika ilani upravnega odbora imenujejo izmed sebe, tajnika pa

dolodi ravnatelj izmed strokovnih delavcev 5ole.

Upravni odbor sklada se konstituira na prvi seji, ki jo sklide in do izvolitve predsednika vodi ravnatelj
5ole.

Ravnatelj zagotavlja organizacijske, tehnidne in administrativne pogoje za delovanje sklada.

10. dlen

Predsednik upravnega odbora zastopa skupaj z ravnateljem in predstavlja sklad, sklicuje seje in
opravlja druge naloge, potrebne za delovanja sklada in izvajanje njegovih nalog.

Posamezne listine in dopise sklada podpisuje predsednik upravnega odbora skupaj z ravnateljem 5ole.

Pogodbe za sklad sklepa ravnatelj Sole skupaj s predsednikom upravnega odbora.

Predsednik upravnega odbora o delu upravnega odbora in poslovanju sklada Svetu stariev poroda na

rednih sejah, najmanj enkrat letno pa poroda tudi Svetu 5ole.

Namestnik predsednika upravnega odbora v odsotnosti predsednika za sklad opravlja vse naloge
predsednika.

ry/u. pRrsrotNosTr upRAvNEGA oDBORA TER NA6rN DELA UPRAVNEGA ODBORA

11. dlen

Upravni odbor upravlja s skladom.

Upravni odbor lahko razpoloiljivi del sredstev sklada v soglasju s Svetom stariev in Svetom Sole s
posebno pogodbo naloZi kot vlogo na vpogled ali vezano za krajSe obdobje pri ustrezni instituciji z
najboUSo ponudbo za obrestovanje vlog.

Upravni odbor lahko za oblikovanje posameznih strokovnih reSitev v anezi z nalogami sklada ali za

oblikovanje drugih podlag za sprejem odloditev imenuje delovno skupino. V delovno skupino, ki za

svoje delovanje in sprejemanje odloditev smiselno uporablja dolodbe, ki veljajo za delovanje in

odlodanje upravnega odbora, so lahko imenovanitudi delavci Sole in strokovnjaki izven 5ole.

12. dlen

Poslovanje sklada in delo upravnega odbora sproti nadzoruje ravnatelj, na podlagi porodil pa tudi Svet

Sole in Svet star3ev.

Ravnatelj lahko zadrii izvrSitev sklepa upravnega odbora, za katerega meni, da ni v skladu s predpisi.

O zaddanju izvriiWe ter o razlogih zanjo mora takoj obvestiti predsednika upravnega odbora.

13. dlen

Sklad uporablja za svoje dopise in druge listine Zig in znak Sole z navedbo oziroma oznako, ki izkazuje,

da gre za listino iz okvira delovanja sklada.

14. dlen

Upravniodbor sklada:
1. voli in razreiuje predsednika in namestnika predsednika upravnega odbora,
2. sprejema letni program dela s finandnim nadrtom in raaridom prioritet ter viSine sredstev za

izvajanje nalog sklada,
3. pripravlja porodila o realizaciji letnega programa dela za Svet stariev oz. Svet 5ole,
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4. sprejema Pravila delovanja,
5. ugotavlja viSino razpoloZljivih sredstev in materialnih pravic ter tekode spremlja finandno

poslovanje sklada,
6. sprejema letno bilanco - zakljudni radun sklada,
7. odloda o finandnih poslih in upravlja s sredsWi sklada skupaj z ravnateljem,
B. doloda osnove in merila za dodeljevanje pomodi udencem,
9. obravnava mnenja in predloge Sveta starSev ter starSev udencev o pomodi in odloda o njih,
lO.oblikuje in posreduje pobude ter predloge za sodelovanje oziroma sponzorsWo, donacije in drugo

posameznim institucijam, razen politidnim strankam,
ll.oblikuje predloge in pobude Svetu Sole za izvedbo posameznih projektov oziroma nalog, ki

presegajo namen in naloge sklada,
l2.skrbi za promocijo sklada,
l3.odloda o morebitnih pritoibah stariev,
l4.opravlja druge naloge, potrebne za uresnidevanje nalog sklada.

15. dlen

Upravni odbor sklada dela na sejah. O poteku sej in o sklepih se na seji vodi zapisnik. Zapisnik
podpiSeta predsednik upravnega odbora in tajnik.

Upravni odbor je sklepden,.de je na seji navzodih vei kot polovica njegovih ilanov.

Upravni odbor sklepa z vedino glasov vseh dlanov upravnega odbora, v proceduralnih vpraSanjih pa z
vedino vseh navzodih dlanov in predsednika.

Upravni odbor o predlogih sklepov glasuje praviloma javno, de se ne odlodi za tajno glasovanje.

16. dlen

Seje upravnega odbora so praviloma redne, ko to narekuje narava gradiva ali odlodanja, pa lahko tudi
dopisne.

17. dlen

Predsednik upravnega odbora v skladu s temi pravili in / ali sklepi upravnega odbora sklada:
. usmerja in vodiaktivnosti upravnega odbora,
r sklicuje in vodiseje upravnega odbora,
. sopodpisuje listine, sklepa in sopodpisuje pogodbe,
. pripravfa predlog letnega programa dela s finandnim nadftom in razvidom prioritet,
o pripravlja porodila o realizaciji letnega programa dela,
. pripravfa predloge sprememb oz. dopolnitev aKov ter drugih listin sklada,
. opravUa druge naloge vezane na delovanje sklada.

18. dlen

Strokovno in administrativno delo za sklad opravlja tajnik sklada v skladu z narodilom in napotki
ravnatelja 5ole.

Tajnik sklada opravlja naslednje naloge:
. po nalogu ravnatelja oziroma predsednika upravnega odbora pripravlja vabila in gradiva za seje

upravnega odbora oziroma komisije,
o pi5e zapisnike na sejah upravnega odbora in na sejah delovnih skupin,
. skrbiza udeleZbo dlanov na sejah,
o vodi arhiv sklada,
. sprejema in hrani poito sklada in jo pravodasno vroia ravnatelju Sole oziroma predsedniku

upravnega odbora,
. opravUa druge naloge v skladu s sklepi upravnega odbora in narodilom ravnatelja.
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19. dlen

Vabila in gradiva za seje upravnega odbora mora tajnik poslati dlanom sedem (7) dni pred sejo. V
izjemnih primerih, kadar to narekujejo okoliSdine oz. narava gradiv ali obravnavane tematike, se lahko
dlanom upravnega odbora poSlje vabilo v treh (3) dneh pred sejo, gradivo pa predloii tudi na sami
seji.

Pri dopisnih sejah se gradivo posreduje skupaj s sklicem, v katerem je opredeljen rok za glasovanje.

Dopisne seje, na katerih se odloda o dodeljevanju pomodi udencem iz socialno in materialno Sibkih

druZin, lahko po predhodnem dogovoru s predsednikom upravnega odbora sklide tudi dlan upravnega
odbora izmed predstavnikov 5ole, pristojen za svetovalno sluibo.

Na seje upravnega odbora je vabljen tudi i) ravnatelj Sole ali pomodnik ravnatelja 5ole, kije pristojen

za podro(je izvajanja tistih dejavnosti na 5oli, ki se ne financirajo iz javnih sredstev ter za druge
vsebine, ki so predmet namena sklada, in ii) predsednik Sveta starSev.

20. dlen

Radunovodsko delo za sklad opravlja delavec 5ole, ki opravlja radunovodska dela in naloge v skladu z

naroiilom in napotki ravnatelja 5ole. Radunovodjo sklada dolodi ravnatef Sole izmed delavcev 5ole.

Ostale strokovne, administrativno-tehnidne in druge naloge, ki izhajajo iz dolodb teh pravil, opravljajo
ustreznidelavci 5ole.

V. PREHODNE IN KONdNE DOLOdBE

21. dlen

V teh pravilih uporabljeni izrazi, zapisani v slovnidni obliki moSkega spola, so uporabljeni kot nevtralni
in veljajo enakovredno za oba spola.

22. dlen

Z dnem uveljaviWe teh pravil prenehajo veljati Pravila delovanja Solskega sklada z dne 19. 5. 2010.

23. dlen

dbni upravnega odbora, ki je bil konstituiran na seji dne 6. 10. 2015, opravljajo funkcije in izvajajo
naloge v skladu s temi pravili do izteka mandata upravnega odbora, kije 4 leta.

24. dlen

Ta pravila zaino veljati z dnem spreje$a na seji Sveta 5ole, razobesi se jih na oglasno desko v
zbornicah Sole na naslovu Abramova ulica 26 in TrZaSka cesta 74 ter objavi na spletni strani Sole.

V Ljubljanin 26, 10. 2016 LL
SaSa Kelemdft,
predsednik upravnega odbora Solskega sklada OS Vid


