
Osnovna šola Sveti Jurij T: 02 5571 003 

Sveti Jurij 13 F: 02 5588 480 

9262 Rogašovci T: 02 5588 488 (ravnatelj)  

  E: tajnistvo@ossvj.si 

 

Na podlagi 48. in 135. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 

izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – 

popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 

25/17 – ZVaj, 123/21 in 172/21; v nadaljevanju: ZOFVI ) je Svet zavoda Osnovne šole Sveti 

Jurij, na 2. korespondenčni seji, ki je trajala od 17. 12. 2021 do 21. 12. 2021 sprejel naslednji 

 
SKLEP O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI  

 SKLEPA O USTANOVITVI ŠOLSKEGA SKLADA 

Osnovne šole Sveti Jurij 

 
1. člen 

V Sklepu o ustanovitvi šolskega sklada Osnovne šole Sveti Jurij, ki je bil sprejet dne 27. 5. 

2008 in dopolnjen  dne 17. 3. 2014 se v prvem odstavku 2. točke v peti alineji pika nadomesti 

z vejico in doda nova šesta alineja, ki se glasi: 

» - zagotovitev sredstev za udeležbo učencev iz socialno manj vzpodbudnih okolij na 

dejavnostih, ki so povezane z izvajanjem javno veljavnega programa, vendar se ne financirajo 

v celoti iz javnih sredstev, če se na ta način zagotavljajo enake možnosti. Če sredstva 

namenjena iz šolskega sklada ne zadoščajo za kritje udeležbe vseh možnih upravičencev, 

upravni odbor sredstva dodeli vsem upravičencem v enakem deležu. Izjemoma upravni odbor 

sredstva dodeli le enemu ali samo nekaterim možnim upravičencem, če oceni, da posebne 

okoliščine, ki niso predmet odločanja o pravici do subvencije za malico, to opravičujejo. Taka 

odločitev mora biti sprejeta soglasno. 

 

Doda se nov drugi odstavek z naslednjim besedilom: »Sklad pridobiva sredstva iz prispevkov 

staršev učencev šole, donacij, zapuščin in iz drugih virov. Sklad si pridobiva sredstva tudi iz 

naslova donacij posameznega rezidenta iz namenitve dela dohodnine za posamezno leto, in 

sicer do največ 0,3 %, pri čemer se lahko sredstva iz tega naslova uporabijo zgolj za učence 

oziroma otroke iz socialno manj vzpodbudnih okolij. Učenci oz. otroci iz manj vzpodbudnih 

okolij so tisti, ki jih kot upravičence določa 135. člen ZOFVI.« 

 

2. člen 

V drugem odstavku 7. točke se črta beseda »lahko« in se stavek glasi: »Za svoje delo Upravni 

odbor sprejme pravila sklada.« 

 

3. člen 

Pravila o delovanju sklada sprejme upravni odbor, najpozneje do 31. 12. 2021. Ta sklep začne 

veljati naslednji dan po sprejemu na svetu šole. 

 

 

 

Predsednica Sveta zavoda OŠ Sv. Jurij: 

   Mateja Klement, prof. 

 

Datum: 22. 12. 2021 

 


