
 

 

 

 

Na podlagi 135. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI  

(Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr., 20/11, 40/12 - ZUJF in 57/12 - 

ZPCP-2D) je svet Gimnazije Jesenice, Trg Toneta Čufarja 1, 4270 Jesenice, na svoji redni seji dne 

17. 6. 2014 sprejel 

 

SKLEP 

O USTANOVITVI ŠOLSKEGA SKLADA  

GIMNAZIJE JESENICE 

 

Namen 

1.  člen 

Šolski sklad Gimnazije Jesenice (v nadaljnjem besedilu šolski sklad) se ustanovi za: 

- izvajanje dejavnosti, ki presegajo obseg in sestavine obveznega vzgojno-izobraževalnega 

programa; 

- zvišanje standarda pouka, ki se izvaja v okviru vzgojno-izobraževalnega programa; 

- pomoč pri izobraževanju dijakov s slabim socialnim in materialnim položajem; 

- dodatno izobraževanje nadarjenih dijakov, ki dosegajo dober učni uspeh; 

- razvojno-raziskovalne projekte šole; 

- nakup nadstandardne opreme; 

- promocijo šole v javnosti. 

 

Kraj delovanja 

2. člen 

Šolski sklad organizacijsko deluje v šoli. 

 

Sredstva 

3. člen 

Sredstva šolskega sklada se zbirajo iz: 

- prispevkov staršev dijakov; 

- donacij (posameznih pravnih in fizičnih oseb, denarnih in materialnih, v nadaljnjem besedilu 

prispevki donatorjev); 

- premoženjskih avtorskih pravic darovalcev; 



 

 

 

- zapuščin, sredstev proračuna (občinskega, državnega); 

- nerazporejenih prihodkov šole; 

- drugih sredstev. 

Denarna sredstva in premoženjske pravice šolskega sklada iz prejšnjega odstavka se naložijo na 

račun šole, delovanje šolskega sklada pa se vodi preko posebnega konta. Druga sredstva šolskega 

sklada se vodijo v posebni evidenci. 

 

Organi 

4. člen 

Organi šolskega sklada so upravni odbor in občasne strokovne komisije, ki jih po potrebi imenuje 

upravni odbor. 

 

Upravni odbor 

5. člen 

Šolski sklad upravlja upravni odbor. 

Upravni odbor ima šest članov in predsednika, ki se imenujejo iz predstavnikov: 

- trije člani izmed predstavnikov staršev v svetu staršev, 

- trije člani izmed predstavnikov strokovnih delavcev šole, 

- en predstavnik izmed dijakov. 

 

Mandat članov upravnega odbora traja štiri leta z možnostjo ponovne izvolitve. 

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka preneha članstvo pred iztekom mandata predstavniku 

staršev ob izteku statusa dijaka njegovemu otroku v šoli, predstavniku dijakov ob prenehanju 

statusa dijaka šole, predstavniku zaposlenih pa s prenehanjem pogodbe o zaposlitvi v šoli. 

 

6. člen 

Upravni odbor imenuje svet staršev. 

Predstavniki strokovnih delavcev se imenujejo na predlog sveta šole. 

 

Predstavnik dijakov se imenuje na predlog dijaške skupnosti. 

 



 

 

 

7. člen 

Upravni odbor ima predsednika in njegovega namestnika. 

 

Predsednika in namestnika izvolijo člani na prvi konstitutivni seji. Predsednika upravnega odbora 

izberejo člani izmed predstavnikov šole. 

 

Prvo sejo skliče ravnatelj šole. 

Ravnatelj zagotavlja organizacijske, tehnične in administrativne pogoje za delovanje šolskega 

sklada. 

 

8. člen 

Predsednik upravnega odbora zastopa in predstavlja šolski sklad, skupaj z ravnateljem šole 

podpisuje pogodbe ter druge listine šolskega sklada, sklicuje seje in opravlja druge naloge, potrebne 

za delovanje sklada in izvajanje nalog. 

 

Naloge upravnega odbora 

9. člen 

Upravni odbor upravlja s skladom. Za vsako leto sprejme program dela, ugotovi višino 

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

Upravni odbor lahko v zvezi z nalogami šolskega sklada daje svetu šole predloge za razporeditev 

prihodkov šole v sredstva šolskega sklada in oblikuje druge predloge, ki jih poda svetu šole in 

posameznim organizacijam in institucijam izven šole. 

Upravni odbor je za svoje delo odgovoren svetu staršev in svetu šole. 

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. 

 

Strokovne komisije 

10. člen 

Upravni odbor lahko za oblikovanje posameznih strokovnih rešitev v zvezi z nalogami šolskega 

sklada ali za oblikovanje drugih podlag za sprejem odločitev imenuje začasno ali stalno komisijo. 

Komisija ima najmanj tri člane, ki odločitve o pripravi naloženih rešitev oblikujejo na podlagi 

večinskega menja. V komisijo so lahko imenovani delavci šole in strokovnjaki izven šole. 



 

 

 

Nadzor delovanja sklada 

11. člen 

Poslovanje šolskega sklada in delo upravnega odbora nadzoruje svet šole. 

 

Pravila 

12. člen 

Podrobnejšo organizacijo in delovanje šolskega sklada določajo pravila šolskega sklada. Sprejme 

jih upravni odbor v soglasju s svetom staršev in svetom šole. 

 

13. člen 

Ta akt prične veljati, ko ga z večino sprejme svet šole. 

 

 

Jesenice, dne 17. 6. 2014               PREDSEDNICA SVETA ŠOLE

      Irena Oblak, prof. 


