Na podlagi 135. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS,
št. 16/2007, 36/08, 58/09,64/09, 65/09, 20/11 in 40/12)
je
Svet Gimnazije Poljane, na svoji seji dne 16. 10. 2012 sprejel

SKLEP O USTANOVITVI
ŠOLSKEGA SKLADA GIMNAZIJE POLJANE

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem sklepom se določi namen ustanovitve in način delovanja sklada, sestavo in pristojnosti
organov sklada, način zagotavljanja in razpolaganja s sredstvi sklada in nadzor nad
delovanjem sklada.

II. NAMEN IN DEJAVNOST SKLADA
2. člen
Sklad se ustanovi za:
- financiranje dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne
financirajo iz javnih sredstev, nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda pouka
in druge zadeve, ki jih določi upravni odbor v skladu s 135. členom ZOFVI-ja,
- zagotavljanje boljših materialnih pogojev dela,
- financiranje dejavnosti posameznega oddelka, ki niso sestavina izobraževalnega
programa oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev,
- nakup nadstandardne opreme.
Sklad pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in iz drugih virov.
3. člen
V imenu upravnega odbora sklada ravnatelj vsako leto pripravi predlog programa dela, ki je
osnova za pridobivanje sredstev. Pridobljena sredstva morajo biti porabljena za predviden
namen oziroma oddelek, za katerega so bila zbrana.
Sredstva se vodijo tako, da je kadarkoli možen pregled vplačanih in porabljenih sredstev.
4. člen
Pri izbiri izvajalcev, nakupu blaga itd. sklad uporablja določila Zakona o javnih naročilih,
Pravilnika o naročilih male vrednosti in v smislu dobrega gospodarja.

III. PRISTOJNOSTI UPRAVNEGA ODBORA IN PREDSEDNIKA SKLADA
5. člen
Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov, od katerih so najmanj trije
predstavniki šole. Člane upravnega odbora imenuje Svet staršev. Predstavnike šole predlaga
Svet šole, pri čemer mora predlagati ravnatelja, ki je tudi predsednik upravnega odbora.
Mandat članov traja 4 leta. Upravni odbor se konstituira na svoji prvi seji.
6. člen
Upravni odbor sklada:
- v soglasju s Svetom šole sprejme letni načrt dela sklada,
- sprejme letno poročilo o realizaciji letnega načrta dela,
- oblikuje in posreduje pobude za sodelovanje, sponzorstvo in donatorstvo,
- skrbi za promocijo sklada,
- posreduje Svetu staršev informacije o delu sklada in sprejema njihove predloge in
pobude,
- skrbi za realizacijo načrta dela sklada.
7. člen
Upravni odbor odloča na sejah z večino glasov. Ravnatelj kot predsednik upravnega odbora
zastopa in predstavlja sklad ter je pooblaščen, da v imenu sklada sklepa vse pogodbe in
opravlja druge pravne posle.
8. člen
Za zakonitost poslovanja sklada je odgovoren ravnatelj šole. Administrativna in
računovodska dela za sklad opravlja šola.

IV. OBVEŠČANJE O DELOVANJU SKLADA
9. člen
Upravni odbor o svojem delovanju obvešča Svet staršev in Svet šole. Najmanj enkrat letno o
svojem delu obvesti vse starše.

V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČILA
10. člen
Sklep o ustanovitvi sklada začne veljati, ko ga sprejme Svet šole.

Ljubljana, dne _____________
Predsednica Sveta šole,
Natali Žlajpah

