
OSNOVNA SOLA
MTLANA MAJCNA SnNrraNZ

PRAVILA
SOLSKEGA SKLADA

V SentjanZu, dne 14. 2.2022
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Na podlagi 135. dlena Zakona o organizaciji in tinanciranju vzgoie in izobraZevanja (Uradni Iist
RS. St. 16/07 uradno preiiSieno besedilo. 36/08, 58/09, 64109 - popr., 65/09 - popr., 20l'l 1 ,

40112 ZUJF,57ll2 ZPCP-2D,47115.46116,49ll(r - popr., 25117 - ZYaj, 123121 in l72l2l)

je Upravni odbor Solskega sklada Osnovne Sole Milana Majcna SentjanZ
na svoji seji dne, 14. 2. 2022 sprejel

Pravila Solskega sklada
Osnovne Sole Milana Majcna SentjanZ

1. UVODNEDOLO.BE

Splo5na doloiila

l ilen

S temi pravili Osnovna Sola Milana Majcna SentjanZ, s sedeZem SentjanZ 58 a. 8297 SentjanZ,
urej a:

dobrodelno in humanitamo funkcijo in se zavzema za enakost med vsemi udenci udnega
in vzgojnega procesa;

socialno funkcijo, da se v sistemu vzgoje in izobralevanja zagotavljajo enake moZnosti
za vzgojo in izobraZevanje udencev iz socialno manj spodbudnih okolij;
nadin zagotavljanja sredstev in razpolaganja s sredstvi.

Sklad vodi in z njim upravlja upravni odbor (v nadaljevanju: UO).

Sola zagotavlja materialne in tehnidne pogoje za delovanje sklada in njegovega upravnega
odbora.

Administrativno - tehnidna ter radunovodska opravila za sklad opravlja radunovodja 5ole.

Vse listine sklada so opremljene z oznako Sole.

Dokumentacijo Solskega sklada hrani Sola l0 let.

Statusne dolotbe

2. ilen
Solski sklad OS Milana Majcna SentjanZ je bil na predlog ravnatelja ustanovljen na svetu Sole s

sklepom, sprejetim na seji dne 30. 9. 2008.

Ime sklada je: Sor-srl srlao osNovNE Sol-g vtLRNn MAJCNA SeNuaNZ
SedeZ sklada jc oSNovNA Sole rra[nNe MAJCNA SeNneNZ, Se,NrraNZ sse,
8297 SENTJANZ
Stevilka raduna sklada: 0l 1 00-60 08332032 sklic:8297 namen: Za Solski sklad

Solski sklad (v nadaljevanju: sklad) uporablja pedat Sole.

Solski sklad je uvr5den na seznam upravidencev do donacij z naslova dohodnine v skladu z
zakonom, ki ureja dohodnino.
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Na podlagi 135. ilena Zakona o organizaciii in linanciranju vzgoje in izobraZevanja (Uradni list
RS. 51. l6107 - uradno prediSdeno besedilo. 36/08, 58/09, 64109 - popr., 65/09 - popr.. 20/l l,
40t12-ZUJF.57l12 ZPCP-2D,47115,46116. 19116 popr.,25117 ZYaj, l23l2lin172l2l\

je Upravni odbor Solskega sklada Osnovne Sole Milana Majcna Sentjan2
na svoji seji dne, 14. 2. 2022 sprejel

Pravila Solskega sklada
Osnovne Sole Milana Majcna SentjanZ

1. UVODNE DOLOCBE

Sploina dolotila

l. ilen

S temi pravili Osnovna Sola Milana Majcna Sentjani, s sedeZem SentjanZ 58 a, 8297 Sentjan2,

dobrodelno in humanitamo funkcijo in se zavzema za enakost med vsemi udenci uinega
in vzgojnega procesa;

socialno funkcijo, da se v sistemu vzgoje in izobraZevanja zagotavljajo enake moZnosti
za vzgojo in izobraZevanje uiencev iz socialno manj spodbudnih okolij;
nadin zagotavljanja sredstev in razpolaganja s sredstvi.

Sklad vodi in z njim upravlja upravni odbor (v nadaljevanju: UO).

Sola zagotavlja materialne in tehnidne pogoje za delovanje sklada in njegovega upravnega
odbora.

Administrativno tehniina ter radunovodska opravila za sklad opravlja radunovodja Sole.

Vse listine sklada so opremljene z oznako Sole.

Dokumentacijo Solskega sklada hrani Sola 10 [et.

Statusne doloEbe

2. ilen
Solski sklad OS Milana Majcna SentjanZ je bil na predlog ravnatelja ustanovljen na svetu Sole s

sklepom, sprejetim na seji dne 30. 9. 2008.

Ime sklada je: SoLsxt srL.Lo osNovNE Sor-s urlaNe MAJCNA SpNuaNZ
SedeZ sklada je: osNovNA Sol,q vll-RNa MAJCNA SpNrrallZ, SgNrraNZ sta,
8297 SENTJANZ
Stevilka raduna sklada: 01 100-6008332032 sklic: 8297 namen: Za Solski sklad

Solski sklad (v nadaljevanju: sklad) uporabtja pedat Sole.

Solski sklad je uvrSden na seznam upravidencev do donacij z naslova dohodnine v skladu z
zakonom, ki ureja dohodnino.
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Na podlagi 135. dlena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraZevanja (Uradni list
RS. St. 16/07 - uradno preii5deno besedilo. 36/08, 58/09, 64109 - popr., 65/09 - popr., 20l11,
40112 ZUJF,57l12 ZPCP-2D,47/15,46116"49116-popr.,25117 ZYaj, 123121 in172121)

je Upravni odbor Solskega sklada Osnovne Sole Milana Majcna SentjanZ
na svoji seji dne, 14.2. 2022 sprejel

Pravila Solskega sklada
Osnovne Sole Milana Majcna SentjanZ

1. UVODNEDOLOCBE

l. ilen

S temi pravili Osnovna Sola Milana Majcna SentjanZ, s sedeZem SentjanZ 58 a, 8297 SentjanZ,
u rej a:

dobrodelno in humanitamo funkcijo in se zavzema za enakost med vsemi udenci udnega
in vzgojnega procesa;

socialno funkcijo, da se v sistemu vzgoje in izobraLevanja zagotavljajo enake moZnosti
za vzgojo in izobraZevanje udencev iz socialno manj spodbudnih okolij;
nadin zagotavljanja sredstev in razpolaganja s sredstvi.

Sklad vodi in z njim upravlja upravni odbor (v nadaljevanju: UO).

Sola zagotavlja materialne in tehnidne pogoje za delovanje sklada in njegovega upravnega
odbora.

Administrativno tehnidna ter radunovodska opravila za sklad opravlja radunovodja Sole.

Vse listine sklada so opremljene z oznako Sole.

Dokumentacijo Solskega sklada hrani Sola 10 let.

Statusne doloibe

2. Ilen
Solski sklad OS Milana Majcna Sentjani je bil na predlog ravnatelja ustanovljen na svetu Sole s

sklepom, sprejetim na seji dne 30. 9. 2008.

Ime sklada je: Sot-sxt sxrao osNo\rNE Sol-g vtlaNa MAJCNA SpNrreNZ
SedeZ sklada je: oSNovNA Sou urlaNe MAJCNA Se,NrraNZ, SpNr:aNZ ssa,
8297 SENTJANZ
Stevilka raduna sklada: 0l 100-6008332032 sklic: 8297 namen: Za Solski sklad

Solski sklad (v nadaljevanju: sklad) uporablja pedat Sole.

Solski sklad je uvr5den na seznam upravidencev do donacij z naslova dohodnine v skladu z
zakonom, ki ureja dohodnino.
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Na podlagi 135. dlena Zakona o organizaciji in linanciranju vzgoje in izobra2evanja (Uradni Iist
RS. 5t. l6107 uradno preai5deno besedilo. 36/08, 58/09. 64109 popr., 65/09 popr., 20lll,
401 12 - ZU JF, 57 I 12 - ZPCP -2D, 47 I | 5, 461 | 6, 49 I 1 6 popr., 251 17 - ZY aj, 123 l2l in l72l2l)

je Upravni odbor Solskega sklada Osnovne Sole Milana Majcna SentjanZ
na svoji seji dne, 14. 2.2022 sprejel

Pravila Solskega sklada
Osnovne Sole Milana Majcna SentjanZ

1. UVODNEDOLOdBE

SploSna doloiila

l. r:le n

Sklad vodi in z njim upravlja upravni odbor (v nadaljevanju: UO).

Sola zagotavlja materialne in tehniane pogoje za delovanje sklada in njegovega upravnega
odbora.

Administrativno - tehnidna ter radunovodska opravila za sklad opravlja radunovodja Sole

Vse listine sklada so opremljene z oznako Sole.

Dokumentacijo Solskega sklada hrani Sola 10 let.

Statusne doloEbe

2. ilen
Solski sklad OS Milana Majcna SentjanZ je bil na predlog ravnatelja ustanovljen na svetu 3ole s
sklepom, sprejetim na seji dne 30. 9. 2008.

Ime sklada je: Solsrt srlao osNovNE Sol-p vllana MAJCNA SeNr.laNZ
SedeZ sklada je: osNovNA SoLa rvltLeNa MAJCNA SsNrrnNZ, SpNr:aNZ ssn,
3297 SENTJANZ
Stevilka raduna sklada: 01 100-6008332032 sklic: 8297 namen: Za Solski sklad

Solski sklad (v nadaljevanju: sklad) uporabtja pedat Sole.

Solski sklad je uvrSden na seznam upravidencev do donacij z naslova dohodnine v skladu z
zakonom, ki ureja dohodnino.
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S temi pravili Osnovna Sola Milana Majcna SentjanZ, s sedeZem SentjanZ 58 a, 8297 SentjanZ,
ureJ a:

dobrodelno in humanitamo funkcijo in se zavzema za enakost med vsemi udenci udnega
in vzgojnega procesa;

socialno funkcijo, da se v sistemu vzgoje in izobraievanja zagotavljajo enake moZnosti
za vzgojo in izobraZevanje udencev iz socialno manj spodbudnih okolij;
nadin zagotavUanja sredstev in razpolaganja s sredswi.



NAMEN, UPRAVICENCI IN RABA SKLADA

Namen sklada

3. ilen
Sola ustanovi sklad. iz katerega se financirajo:

. linanciranje dejavnosti. ki niso sestavina izobraZevalnega programa. oziroma se ne

linancirajo iz javnih sredstev (izleti, tabori, udeleZba na tekmovanjih, lutkovne in
gledali5de predstave. okrogle mize...). da bi bil le-ta dostopen dim vedjemu Stevilu

udencev:

. nakup nadstandardne opreme (didaktidna sredstva in pripomodki, razlidna igrala, avdio-

video oprema);

. zagotavljanje sredstev za spodbujanje razvojne in raziskovalne dejavnosti uiencev:
o zviSevanje standarda pouka:

. pomod socialno iibkim udencem

. nagrade, pohvale, darila,... .

Sredstva iz sklada se lahko namenijo tudi za udeleibo udencev iz socialno manj

vzpodbudnih okolij na dejavnostih, ki so povezane z izvajanjem javno veljavnega

programa-nadstandarda, vendar se ne financirajo v celoti iz javnih sredstev, de se na ta

nadin zagotavljajo enake moZnosti (v nadaljevanju: subvencija za udeleZbo na

dejavnosti).

Upraviienci do sredstev sklada

4. tlen
Sredstva sklada so namenjena:

- posameznim udencem in skupini udencev,

- oddeldni skupnosti in Soli,

- upravidencem iz socialno manj vzpodbudnih okolij.

Pridobivanje sredstev za sklad

5. ilen
Sklad lahko pridobiva sredstva iz:

- prispevkov starSev,

- donacij in zapu5din,

- donacij v visini najved do 0,3%o posameznega rezidenta iz namenitve dela dohodnine za
posamezno leto

6. ilen
Sklad lahko pridobiva sredstva tudi iz:

- sponzorstev,

- prihodkov zbiralnih akcij udencev in star5ev. organiziranih v imenu sklada,

- prostovoljnih prispevkov za izdelke udencev na otroSkih bazarjih. dobrodelnih
prireditvah-,
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prihodkov sredelova.
prihodkov dela trZne dejavnosti 5ole. ki jih odobri Zupan.

prispevkov domatih in tujih fizidnih ter pravnih oseb.

namenskih sredstev obiine.
drugih virov, ki niso opredeljeni s temi pravili.

7. ilen
Sklad pridobiva sredstva za opravljanje svoje dejavnosti z obve5danjem javnosti, predvsem
slar5ev utencev. s sklepanjem donatorskih pogodb, z zaprosili rezidentov za odstop 0,3 dela
dohodnine ter drugimi oblikami in aktivnostmi.

Kriteriji in raba sredstev sklada

8. 6len
Upravidenost do izplaiila sredstev iz Solskega sklada za subvencioniranje udeleZbe na
dejavnostih izhaja iz kriterijev za subvencioniranja Solske malice, kar ureja:

- zakon o Solski prehrani in

- zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

A) Dejavnosti, ki niso sestavina izobraZevalnega programa in se ne linancirajo iz javnih
sredstev

f. ilen
Med te dejavnosti spada:

- prevoz, namestitev in drugi stroSki posameznikov ali skupin na raziskovalnih taborih,
nastopih, tekmovanjih, izletih, udeleZba na tekmovanjih, lutkovne in gledali5de
predstave, okrogle mize ipd.,

- stro5ki promocije Sole, nakup Solskih potreb5din.

B) Nakup nadstandardnih pripomoikov, naprav in opreme

10. tlen
Upo5teva se financiranje ali sofinanciranje:

- glasbil,

- akustidne in video pripomodkov,

- radunalni5ke tehnologije in robotike,

- orodij in pripomodkov za tehniko in naravoslovje,

- digitalizacije in senzorske tehnike,

- knjiZnih gradiv,

- diagnostidnihpripomodkov,

- nakupa pripomodkov za udence.

Za nabavo opreme mora Sola upoStevati doloiila zakona o javnem narodanju.

C) Zvi5evanje standarda pouka v Soli

11. 6len
Za zviianje standarda pouka se upo5teva financiranje ali sofinanciranje stroSkov:
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K vlogi za pridobitev sredstev za subvencijo za udeleZbo na dejavnosti mora vlagatelj priloZiti
odloibo. s katero mu je priznana pravica do za subvencioniranja 3olske malice.

D) Nadstandardne dejavnosti za uience

12. ilen
K zviSanju nadstandardnih dejavnosti za udence spadajo tudi dejavnosti, ki so pqvgzqlg z
izvajanjem javno veljavnega programa-nadstandarda, vendar se ne financirajo v celoti iz javnih
sredstev, kot so:

- Sola v naravi.

- redaii plavanja,

- dnevi dejavnosti. ki se izvajajo izven Sole,

- usposabljanja za voZnjo kolesa,

- tabori,

- raziskovalne dejavnosti ali projekti, ki se izvajajo izven Sole,

- obiski kultumih in Sportnih prireditev.

13. Ilen
Utencem iz socialno manj vzpodbudnih okolij, ki so udeleZenci dejavnosti iz prej Snje todke, se

dodelijo sredstva iz sklada za subvencijo za udeleZbo na dejavnosti, de jim je priznana pravica
do subvencije za malico v najviSjem deleZu od cene malice.

de sredstva, namenjena iz sklada, ne zado5dajo za kritje udeleZbe vseh moZnih upravidencev,

UO dodeli sredstva vsem upravidencem v enakem deleZu.

Izjernoma UO dodeli sredstva:

- le enemu upravidencu ali

- samo nekaterim moZnim upravidencem,
de oceni, da posebne okoliSdine, ki niso bile predmet odlodanja o pravici do subvencije za malico,
to opravidujejo.

Taka odloditev mora biti sprejeta soglasno.

E) Nagrade, pohvale in darila

14. ilen
Izpladila iz Solskega sklada so lahko tudi nagrade, pohvale in darila v denami obliki, namenjene
posameznim udencem in skupini udencev, ki se upoStevajo kot darila.

2. RAZPIS, VLOGE IN ODLOCANJE O RAZDELITVI SREDSTEV
SKLADA

Razpis in vloge

15. ilen
UO najmanj enkrat letno. lahko pa tudi vetkrat, obvesti starSe udencev oziroma njihove zakonite
zastopnike:
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predavanj, predstavitev, delavnic,

- za gostujode predavatelje, umetnike, in druge, ... .



O natinu in pogostosti obve5ianja odloda UO.

16. 6len
Vloge in predloge za pridobitev sredstev iz 5. in 6. todke teh pravil lahko vloZijo

- star5i udenca Sole.

- svetovalni delavec,

- utitelj i,

- Solski aktivi,
- svet starsev in

- ravnateljica.

Vloge in predloge za pridobitev razpisanih sredstev prosilci/predlagatelji vloZijo na nadin. v
rokih ter z dokazili, ki jih UO dolodi v obvestilu.

K vlogi za pridobitev sredstev za subvencijo za udeleZbo na dejavnosti mora vlagatelj priloZiti
odlodbo, s katero mu je pi.znana pravica do subvencije za malico v najvi5jem deleZu od cene
malice.

Obravnava vlog, odloianje in obvelianje

17. tlen
O dolodanju viSine sredstev za posamezne namene in o individualni pomodi udencem odloda UO
na svojih sejah.

Pri odlodanju o vi3ini sredstev za posamezne udence lahko UO zaprosi za mnenje Solsko
svetovalno sluZbo ali razrednika.

UO sklada je sklepden, de je na seji prisotna vedina dlanov odbora. Na sejah odloda z vedino
glasov vseh prisotnih dlanov. O predlogih sklepov glasuje praviloma javno, de se ne odlodi za

tajno glasovanje.

Na seje upravnega odboraje lahko vabljen tudi ravnatelj Sole ali pomodnik ravnatelja.

O svojih sejah UO vodi zapisnike.

O vsaki odobritvi dodeljenih sredstvih za namen iz 5.in6. todke teh pravil odlodi UO s sklepom.

18. ilen
(dopisna seja)

V izjemnih primerih, ko to terjajo nepredvidljive okoli5dine ali potrebe po takojSnjem sklicu seje,

se lahko seja UO izvede na dopisni nadin ali na daljavo.

Predsednik odbora oblikuje predlog odloditve tako, da lahko dlani s povratno informacijo (pisno
ali po elektronski poSti) sporodijo svoje strinjanje ali zavmitev predloga.

O mnenjih in glasovanju dlanov odbora na korespondendni nadin odlodanja se opravi uradni
zaznamek.

UO mora odloditve, ki so bile sprejete na dopisni seji, potrditi v zapisniku na prvi naslednji seji.
Stran l6

- o viSini razpoloZljivih sredstev za dolodeno obdobje.

- o namenu razdelitve razpoloZljivih sredstev v tem obdobju.

- o roku, do katerega lahko prosilci ali predlagatelji vloZijo vloge.



19. ilen
UO obvesti o viSini dodeljenih sredstev vlagatelje in prosilca s pisnim obvestilom. v katerem
navede:

o vi5ino dodeljene dename pomodi oziroma darila.
. namen dodeljene pomoti,
. naiin uporabe dodeljene dename pomodi in
. datum odobritve.

S poimenskim seznamom udencev, ki jim UO dodeli sredstva iz sklada, se ravna v skladu z
zakonodajo o varstvu osebnih podatkov. UO obvesti javnost tako, da iz obvestila ni moZno
prepoznati prejemnika sredstev.

Ce vlagatelji in predtagatelji, ki kandidirajo za sredstva iz sklada Sole, ne sogla5ajo z odloditvijo
UO, lahko svoje mnenje ali predlog posredujejo ravnatelju v presojo za nadaljnja odlodanja.

3. ORGANI UPRAVLJANJA IN PRISTOJNOSTI

Upravni odbor

20. ilen
Svet starSev imenuje 7-dlanski UO, ki upravlja sklad. UO ima predsednika in Sest 6lanov, od
katerih so najmanj trije predstavniki 5ole.

itani izmed sebe izvolijo predsednika UO in namestnika predsednika.

Vsi dlani upravnega odbora so zavezani k varovanju osebnih podatkov in podatkov, ki po naravt
predstavljajo poslovno skrirmost, tako v dasu trajanja mandata kot po njem.

21. ilen
(predlaganje in imenovanje)

Predstavnike Sole za kandidate UO predlagajo zaposleni Sole. Svet Sole na podlagi kandidatne
liste in soglasij kandidatov imenuje Stiri kandidate za predstavnike delavcev Sole v UO.

Predstavnike star5ev za kandidate UO predlagajo star5i na roditeljskih sestankih ali preko
predstavnikov sveta starSev. ilani sveta star5ev so lahko kandidati za predstavnike starSev UO.
H kandidatni listi morajo biti priloZena soglasja kandidatov.

Svet star5ev na podlagi kandidatnih list imenuje UO, ki ga sestavljajo:

- Stirje predstavniki delavcev Sole in

- trije predstavniki star5ev udencev Sole.

Kandidat je izbran oziroma izvoljen, de je zanj glasovala vedina prisotnih dlanov sveta zavoda
oziroma sveta starsev.

22. ilen
(konstituiranje)

UO sklada se konstituira na prvi seji. Do izvolitve novega predsednika jo sklide in vodi
predsednik sveta star5ev.

UO je konstituiran, ko je izvoljen novi predsednik, lahko tudi njegov namestnik.
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Mandat ilanov upravnega odboraje 4leta, vanj so lahko ponovno imenovani

23. ilen
(prenehanje ilanstva)

ilanu odbora lahko preneha funkcija pred potekom mandata na lastno Zeljo, predstavniku
starSev ob izteku statusa njegovemu otroku v zavodu. delavcu zavoda pa s prenehanjem izvajanja
dela v zavodu. V tem primeru se izvedejo nadomestne volitve.

Delo ilanov je prostovoljno.

Pristojnosti upravnega odbora in njegovega predsednika

24. ilen
Pristojnosti upravnega odbora sklada:

- sprejema Pravila sklada,
- voli in razre5uje predsednika, namestnika in tajnika upravnega odbora,
- sprejema letni program dela,
- pripravlja porodila o realizaciji letnega programa dela,
- doloda kriterije za financiranje ter sofinanciranje in dodeljevanje sredstev za dejavnosti,

ki niso sestavina izobraZevalnega programa in se ne financirajo izjavnih sredstev, nakup
nadstandardnih pripomodkov, naprav in opreme, zvi5evanje standarda pouka in za
udeleZbo na dejavnostih, ki so povezane z izvajanjem javno veljavnega progr.rma-
nadstandarda, vendar se ne financirajo v celoti izjavnih sredstev, nagrad, pohval in daril,

- 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 ali ravnatelj/ica poroda na sejah Sveta star5ev in Svetu

zavoda o delovanju Solskega sklada.

Upravni odbor :

- v soglasju s svetom star5ev sprejme letni program dela s finandnim nadrtom,

- pripravi porodilo o realizaciji letnega programa dela,

- obravnava mnenja in predloge sveta starSev, uditeljev ter starSev o pomodi in odloda o
njih,

- oblikuje in posreduje ponudbe za prostovoljno sodelovanje, sponzorstvo in donatorstvo
fizidnim in pravnim osebam,

- skrbi za promocijo sklada,

- odloda o razdelitvi sredstev Solskega sklada,

- sprejema pravila sklada ter njegove spremembe,

- opravlja druge pristojnosti po zakonu.

UO se lahko odlodi, da vsa razpoloZljiva sredstva nameni socialno ogroZenim udencem, de

razpolaga z zato ustreznimi dokazili.

25. (-llen
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Seje upravnega odbora sklicuje predsednik upravnega odbora oziroma namestnik predsednika
upravnega odbora.

elane upravnega odbora sklada se vabi na sejo s pisnim vabilom in/ali po elektronski po5ti.

Predsedujodi vodi sejo po dnevnem redu, ki so ga tlani prejeli z vabilom. Najprej ugotovi
prisotnost in sklepdnost. Upravni odbor sklada je sklepten, de je na seji prisotna vedina dlanov
odbora. ee odbor ni sklepien. predsedujodi preloZi sejo in dolodi nov datum sklica.

Upravni odbor na svojih sejah odloda z vedino glasov vseh dlanov, razen de je z zakonom ali temi
pravili za posamezne zadeve dolodeno drugade.

O svojih sejah upravni odbor vodi zapisnike. Zapisnik podpiSeta predsednik in zapisnikar.

Seja se lahko izvaja tudi dopisno preko elektronske poite. Izvede jo predsednik oz. sklicatelj.
Izvajalec o dopisni seji. v petih delovnih dneh po izteku roka. pripravi zapisnik, ki ga poilje
dlanom upravnega odbora po elektronski po5ti in ga predloZi v potrditev na prvi naslednji seji.

Predsednik upravnega odbora sklada v skladu s temi pravili inlali sklepi upravnega odbora
sklada:

- sklicuje in vodi seje upravnega odbora,
- podpisuje listine,
- pripravlja predlog letnega programa in porodilo o realizaciji letnega programa,
- upravlja druge naloge vezane na delovanje sklada.

V odsotnosti predsednika upravnega odbora vse njegova naloge opravlja njegov namestnik.

26. ilen
(delovna skupina in njene pristojnosti)

Predsednik UO lahko imenuje izmed 7 dlanov UO 3-dlansko delovno skupino za pripravo
predloga razdelitve sredstev iz Solskega sklada (v nadaljevanju: skupina) v okviru letnega nadrta.

V 3-dlanski delovni skupini morajo biti zastopani predstavniki starSev uaencev in delavcev 3ole.

Delovna skupina ima pristojnosti, ki jih dolodi predsednik UO.

ilani so dolZni varovati tajnost osebnih podatkov, s katerimi se seznanjeni, tudi po prenehanju
dlanstva v delovni skupini.

27. 6len

firristojnosti ravnatelja)
Ravnatelj Sole je v skladu s svojimi pristojnostmi poobla5den, da v imenu in za radun sklada
sklepa vse pogodbe in opravlja druge pravne posle, za katere ga pooblasti UO.

Ravnatelj lahko zadrZi izvr5itev odloditve UO, za katero meni, da ni v skladu s predpisi. O
zadrianju izvrSitve ter o razlogih zanjo mora obvestiti predsednika UO.

4. NADZOR NAD DELOVANJEM SKLADA

28. ilen
UO sklada najmanj enkrat letno (ob zakljudnem radunu sklada) in najkasneje do konca
posameznega Solskega leta o svojem delovanju obve5da svet star5ev in svet Sole terjavnost o:

o rezultatih sklada,

Stran | 9



Poroiilo o delu obiavi upravni odbor sklada v evalvaciji letnega delovnega nadrla Sole.

. svojem delovanju,

. sklepih sklada

29. ilen
Sola lahko prosilcu zavme dostop do zahtevane inlbrmacije v zvezi z razdelitvij o sredstev sklada
posameznim prosilcem. de se zahteva nanaia na osebni podatek. katerega razkritje bi pomenilo
kriitev varstva osebnih podatkov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

30. tlen
Poslovanje sklada zavoda in delo upravnega odbora sproti nadzoruje ravnatelj, na

podlagi porodil sklada zavoda pa tudi svet zavoda in svet star5ev zavoda.

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

s. PREHODNE in KONCNE DOLOCBE

Prehodne doloibe

31. ilen
Ne glede na dolodilo 25. dlena Zakona o dohodnini (Ur. 1. RS, St. 13/11 - UPB in spremembe ter
66119 - ZDoh-2) so vsa izpladila udencem iz Solskega sklada do spremembe tega zakona
dolodena kot davdna oprostitev.

Konine doloibe

32. ilen

Ta pravila pridnejo veljati po sprejetju na seji upravnega odbora in so objavljena na oglasni deski
Sole in na spletni strani Sole.

Z dnem veljavnosti teh pravil prenehajo veljati pravila, sprejeta dne 21.6.2021

Datum: 14. 2. 2022

Stevilka: go*'tlzozzlt

Sprejeto na 3. seji upravnega odbora dne 14. 2.2022.

Predsednik upravnega odbora
Helena Hribar
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