
Na podlagi 48, dlena in v skladu s 135. dlenom Zakona o organizaclji in hnanciranju vzgoje inizobralevanja -
ZOFVI(Ur.1. RS, St.16107- UPB5, 36/08,58/09 in 64109- pop. tor65/09-pop., 2012011,40112-ZUJF,57l12
- ZPCP-2D,47115,46/16,49116 - POPR., 25/17 -ZYaj,l23l2l in l72l2l) je svet zavoda Osnovne Sole Grm,
Trdinova ulica7,8000 Novo mesto, na svoji 6. seji dne 28.9.2022 sprejel

SKLEP
O USTANOVITVI SOLSKEGA SI(LADA

Osnovne Sole Grm Novo mesto

l. Ustanovitev
1. dlen

Svet zavoda Osnovne Sole Grm (v nadaljnjem besedilu: zavod) s tem sklepom ustanovi:

>Solski sklad Osnorme Sole Grm< (v nadaljnjem besedilu: sklad zavoda).

Sklad zavoda deluje v okviru poslovanja zavoda, in sicerpod imenom zavoda in na sedeZu zavoda.

2. Namen
2. dlen

Sklad zavoda se ustanovi za:

o financirajo dejavnosti, ki niso sestavni del izobraLevalnega programa, oziroma se ne financirajo iz
javnih sredstev,

. za udeleZbo otrok, udencev in dijakov iz socialno manj vzpodbudnih okolij na dejarmostih, ki so
povezane z izvajanjemjavno veljavne ga programa, vendar se ne financirajo v celoti iz javnih sredstev,
de se na ta nadin zagotavljajo enake moZnosti,

. izvajarye dejarmosti, ki presegajo obseg in sestavine obveznega izobrailevalnega programa osnovne
5ole,

o zvi5anje standarda pouka, ki se izvaja v okviru vzgojno-izobraLevalnega programa,
o pomod pri tzobraLevanju ter vkljudevanju v dejavnosti zavoda za udence s slabim socialnim in

materialnim statusom,
. za dodatno izobralevanje nadarjenih udencev, ki dosegajo dobre udne uspehe,
. za razvojno-raziskovalne. in druge projekte zavoda,
. za nakup nadstandardne opreme ali druge nujne opreme, za nujno investicijsko vzdrlevanje,
. zapromocijo zavodavjatnosti,
o drugi podobni nameni.

Upravidenci do krida stro5kov udeleZbe na posameznih dejavnostih iz 2. alineje so lahko tisti udenci, ki jim je
priznanapravica do subvencije zamalico v najvi5jem deleZu od cene malice.

ie sredstva, namenjena iz Solskega sklada, ne zado5dajo zal<rttje udeleZbe vseh moZnih upravidencev, upra\ni
odbor iz 2. alneje sredstva dodeli vsem upravidencem v enakem deleiu. Izjemoma upravni odbor sredstva dodeli
le enemu ali samo nekaterim moZnim upravidencem, de oceni, da posebne okoli5dine, ki niso bile predmet

odlodanja o pravici do subvencije zamalrco, to opravidujejo. Taka odloditev mora biti sprejeta soglasno.

3. Organi in delovna telesa

o Upravni odbor

Sklad zavoda upravlja upravni odbor.

3. dlen



Upravni odbor ima Sest dlanov in predsednika, ki se imenujejo iz predstarrnikov:

o najved Stirje dlani izmed predstarrnikov star5ev v svetu star5ev,

o trije ali Stirje dlani izmed predstavnikov strokormih delavcev zavoda.

Maridat dlanov upravnega odbora traja dve leti.

Ne glede na dolodbo prej5njega odstavka preneha dlanstvo pred iztekom mandata predstavniku star5ev ob izteku
statusa njegovemu otroku v zayodu, delavcu zavoda pa s prenehanj em izvajanja dela v zavodu.

4. dlen

Uprarmi odbor imenuje svet zavoda na podlagi pobude sveta star5ev Sole.

Svet star5ev imenuje predstavnike star5ev izmed svojih dlanov oziroma izmed star5ev udencev, vkljudenih v
zavod.

Predstavniki strokovnih delavcev se imenujejo na predlog sveta zavoda.

5. dlen

Uprar,ni odbor ima predsednika, njegovega namestnika in tajnika.

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

Tajnika sklada zavoda dolodi predsednik upravnega odbora skupaj z ravnateljem izmed dlanov, predstavnikov

delavcev zavoda.

Prvo sejo upravnega odbora sklide ravnatelj zavoda. Ravnatelj zagotavlja organizacijske, tehnidne in
administratirme pogoje za delovanje sklada zavoda.

6. dlen

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

Posamezne listine in dopise sklada zavoda podpisuje skupaj z ravnateljem zavoda.

Pogodbe za sklad zavoda sklepa ravnatelj zavoda skupaj s predsednikom sklada zavoda.

Predsednik sklada zavoda o delu upravnega odbora in poslovanju sklada zavoda najmanj enkrat letno poroda

svetu zavoda in svetu star5ev zavoda.

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

predsednika.

o Naloge upravnega odbora
/. clen

Uprarmi odbor upravlja s skladom in v tem okviru izvaja zlastr naslednje naloge:

1. sprejme letni program dela n/ali tudi dolgorodni nadrt dela,

2. sprejme finandni nadrt,

3. ugotovi vi5ino razpoloZljivih sredstev in materialnih pravic,

4. oblikuje predlog prioritete izvajanja nalog sklada zavoda in odloda o vi5ini sredstev za posamezne naloge

sklada zavoda,

5. tekode spremlja frnandno poslovanje sklada zavoda,



6. sprejema letno (in pollettro) bilanco sklada zavoda,

7. v okviru programa dela in finandnega nadrta sklada zavoda odloda o finandnih poslih in upravlja s sredstvi

sklada zavoda skupaj z ravnateljem,

8. doloda osnove in merila za dodeljevanje pomodi udencem ter doloda pravila zapodajo vlog za pomod in
odloda o morebitnih pritoZbah star5ev,

9. odlodanja o sodelovanju sklada pri posameznih projektih zavoda,

10. nadzoruje potekprojektov, ki se (so)financirajo iz sredstev sklada

1 1. voli in razre5uje namestnika predsednika upravnega odbora,

12. oblikuje in posreduje pobude ter predloge za sodelovanje pri izvedbi programa sklada oziroma sponzorstvo,

donacije in drugo posameznim institucijam, star5em, posameznikom (razenpolitidnim strankam),

13. oblikuje predloge in pobude svetu zavoda za izvedbo posameznih projektov oziroma nalog, ki presegajo

namen in naloge sklada zavoda,

13. skrbi zapromocijo sklada zavoda skupaj zravnateljemzavoda,
14. opravlja druge naloge, potrebne za uresnidevanje nalog sklada zavoda.

8. dlen

Upravni odbor lahko v zveziznalogami sklada zavoda daje svetu zavodapredloge zarazporedrtevprihodkov

nad odhodki zavoda in oblikuje druge predloge, ki jih poda svetu zavoda, svetu star5ev in posameznim

organizacijam ter institucijam izven zavoda.

o Delovne komisije
9. dlen

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

oblikovanje drugih podlag za sprejem odloditev imenuje zadasno ali stalno delovno komisijo (nadalje:

komisija).

Komisija ima najmanj tri dlane, ki odloditve v zvezi s pripravo naloZenih re5itev oblikujejo na strokomih
podlagi in vedinskega mnenja. V komisijo so lahko imenovani delavci zavoda in strokovnjaki izvenzavoda.

Komisija uporablja za svoje delovanje in sprejemanje odloditev v zvezr z oblikovanjem predlogov za sprejem na

upravnem odboru smiselno dolodbe, ki veljajo za delovanje in odlodanje upravnega odbora.

4. Nadzor delovanja sklada

10. dlen

Poslovanje sklada zavoda in delo upra\.nega odbora sproti nadzoruje ravnatelj, na podlagi porodil sklada

zavoda pa tudi svet zavoda in svet star5ev zavoda.

Ravnatelj lahko zadrLi izvr5itev sklepa upravnega odbora, za katerega meni, da ni v skladu s predpisi. O

zadrLanju izvr5itve ter o razlogih zanjo mora takoj obvestiti predsednika upravnega odbora.

Upravni odborje za svoje delo odgovoren svetu star5ev zavoda in svetu zavoda.

Uprarmi odbor obve5da svet star5ev in svet zavoda:

e o letnem programu dela sklada zavoda in o finandnem nadrtu,

. o realizaciji letnega programa dela in o poslovanju sklada zavoda,

. okazalcih, predpisanih s predpisi o finandnem poslovanju zavodov,

. o ugotovitvah organov nadzota.



5. Pravila poslovanje sklada zayoda
ll. dlen

Poslovanje sklada zavoda se izvaja v okviru pravil in rokov, ki veljajo za sprejem posameznih hnandnih in
drugih poslovnih dokumentov za zavod.

12. dlen

Sklad zavoda uporablja za svoje dopise in druge listine, ki jih sprejme oziroma izda zunanjim organizacijam (v
nadaljnjem besedilu: listine) ime in naslov zavoda ter Lrg in znak zavoda. Na vseh listinah je tudi navedba

oziroma oznaka,lct rzkazuje, da gre za listino iz okvira delovanja sklada zavoda.

Potrditve listin iz prvega odstavka tega dlena odobri rarmatelj zavoda ali od njega poobla5dena oseba.

13. dlen

Upravni odbor sklada zavoda dela na sejah. O poteku sej in o sklepih se vodi zapisnik. Zapisnik podpi5e

predsednik upravnega odbora in tajnik.

Upravni odborje sklepden, deje na seji navzodih ved kot polovica njegovih dlanov.

Upravni odbor sklepa z vedino glasov vseh dlanov upravnega odbora, v proceduralnih vpra5anjih pa z vedino

vseh navzodih dlanov in oredsednika.

14. dlen

Strokovne, administrativno - tehnidne, radunovodske in druge naloge, ki izhajajo iz dolodb tega akta opravljajo
ustrezni delavci zavoda, ki jih dolodi ravnatelj zavoda. Kadar to ni mogode, se lahko posamezne strokovne

naloge opravijo na podlagi podjemne ali druge pogodbe z nrnanjimi izvajalci. Ustrezno pogodbo skleneta
predsednik upravnega odbora in ravnatelj ter izvajalec nalog.

6. Tajnik upravnega odbora
15. dlen

Strokovno in administrativno delo za sklad zavoda opravlja tajnik sklada v skladu z narodilom in napotki
ravnatelja zavoda oztroma predsednika upravnega odbora.

Tajnik sklada zavoda opravlja naslednje naloge:

o po nalogu ravnatelja oziroma predsednika upravnega odbora pripravlja vabila in gradiva za seje

upravnega odbora oziroma strokovne komisije,

o pi5e zapisnike na sejah upravnega odbora in na sejah strokovnih komisij,
o skrbi zaudelelbo na sejah,

o vodi arhiv sklada zavoda.

o sprejema in hrani po5to sklada zavoda in jo pravodasno woda ravnatelju zavoda oziroma predsedniku

upravnega odbora,

o opravlja druge naloge v skladu s sklepi upravnega odbora in narodilom ravnatelja.

16. dlen

Vabila in gradiva za seje upravnega odbora mora tajnik poslati dlanom najkasneje sedem dni pred sejo. V
izjemnih primerih, kadar bi lahko kasnej5e obravnavanje posamezne zadeve pomenilo prikraj5anje za sklad

zavoda ali za posameznega udenca, se lahko dlanom upravnega odbora po5lje vabilo tri dni pred sejo, gradivo pa

predloZi tudi na sami seji.



7. Izvajanje radunovodskega dela za sklad zavoda

17. dlen

Radunovodsko delo za sklad zavoda opravlja delavec zavoda, ki opravlja radunovodska dela in naloge v
skladu z narodilom in napotki ravnatelja zavoda. Radunovodjo sklada zavoda dolodi ravnatelj zavoda izmed
delavcev zavoda,

8. Sredstva

18. dlen

Sklad zavoda oziroma njegovi organi delujejo v imenu inzaradun zavoda ter v obsegu sredstev sklada zavoda

na nj egovem kontu/podradunu.

Sredstva sklada zavoda se zbirajo iz:

o prispevkov star5ev udencev /otrok zavoda,

. donacri (posameznih pravnih in frzidnih oseb - denarni, devizni, materialni - v nadaljnjem besedilu:

prispevki donatorjev),
o premoZenjskih al4orskih pravic darovalcev,

. zapusdin,

o sredstev proradunov (driavnega, obdinskega),

. od posameznlhrezidentov iz namenitve dela dohodnine zaposamezrro leto - do najved 0,3 % donacije (

vskladuzzakonom,kiurejadohodninoinZOFVI-Ur.L.RSSt. 172121),dejeskladzavodauvr5den
na seznam upravidencev do donacij,

o drugih sredstev.

Denarna in devizna sredstva ter premoZenjske pravice sklada zavoda iz prejbnjega odstavka se naloZijo na radun

zavoda s tem, da se ltnandno poslovanje sklada zavoda vodi lodeno preko posebnega konta/podraduna. Druga
sredstva sklada zavoda se prav tako vodijo v posebni lodeni evidenci.

Upravni odbor lahko razpolol,ljivi del sredstev sklada zavoda v soglasju s svetom star5ev in svetom zavoda s

posebno pogodbo naloZi kot vlogo na vpogled ali vezano za kraj5e obdobje pri ustrezni instituciji z najboljSo
ponudbo za obrestovanje vlog ter varnost deponiranja sredstev.

19. dlen

Sklad zavoda pridobiva sredstva v sladu s tem aktom in v skladu s predpisi, veljavnimi za zavod.

Upravni odbor po sprejemu letnega programa dela skupaj z ravnateljem zavoda dolodi metode pridobivanja

sredstev v sklad.

Metode pridobivanja sredstev so lahko:

- javno obve5danje o potrebah zavoda iz letnega programa sklada zavoda, in sicer star5ev in obdanov

Solskega okoli5a zavoda in ali tudi SirSe javnosti ter vabilo za donacijo sredstev v sklad zavoda;

- povabilo konkretnim gospodarskim druZbam in zasebnikom za donacljo ali subvencijo v sklad zavoda z

opredeliwijo namena potrebnih sredstev in predstavitev moZnosti obveznosti zavoda v okviru subvencijske

pogodbe;

- organizacija prireditev in izvedba sredelovov na prireditvah (s povabilom izvajalcev zabavnih todk za

brezpladno sodelovanje, prarrnim osebam zabrezpladen material za sredelov ipd.);
- izvajanja raznih delormih akcij zapotrebe zavoda zbrezpladnrm delom in materialom raznih podjetnikov in



obdanov;

zbiranje prostovoljnih prispevkov za izdelke udencev ali drugih udeleZencev;

preverjanje ali je sklad zavoda uvr5den na seznam organizacij upravidenih do donacije iz dohodnine in po
potrebi aktirmosti skupaj z ravnateljem, da se uwsti na sezram;

ipd..

9. Prehodne in kontne doloibe

20. dlen

Mandat dlanov upravnega odbora zadne te1i z dnem imenovanja na svetu zavoda OS Grm. Upravni odbor

Solskega sklada mora pravila o delovanju Solskega sklada uskladiti s tem sklepom v roku dveh mesecev od

uveljavitve tega sklepa.

21. Elen

Ta Sklep pridne veljati z dnemsprejema na svetu zavoda OS Crm.

O sprejemu sklepa se seznani pristojno ministrstvo in se objavi na spletni strani zavoda.

V Novem mestu, 28. septembra2022
Evidendna Stevilka: 900-l/202211

Ta sklep je priiel veljati dne: 28. 9.2022


