Na osnovi 135. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur.l. RS
št. 12/96) je Upravni odbor šolskega sklada Zavoda za usposabljanje Janeza Levca Ljubljana
sprejel naslednji

PRAVILNIK ŠOLSKEGA SKLADA
Zavoda za usposabljanje Janeza Levca

1.člen
Ta pravilnik ureja organizacijo in poslovanje šolskega sklada Zavoda za usposabljanje Janeza
Levca, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: šolski sklad).
2.člen
Šola ustanovi šolski sklad za financiranje dejavnosti in potreb posameznega razreda, ki niso
sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev.
Osnovni namen sklada je pomoč socialno šibkim učencem, sredstva pa se lahko uporabijo
tudi za izboljšanje materialnih pogojev pri delu z učenci. Upravni odbor glede na ugotovljene
potrebe odloča o subvencioniranju določenih aktivnosti in materialnih stroškov za učence
Zavoda Janeza Levca.
3.člen
Kriteriji za dodelitev sredstev šolskega sklada je socialno ekonomski status in potrebe, ki jih
ugotovi upravni odbor za posameznega učenca ali razred. Pri tem lahko upravni odbor
uporabi določila Pravilnika o podrobnejših kriterijih za dodelitev sredstev za subvencioniranje
šolske prehrane.
4.člen
Šolski sklad pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in iz drugih virov.
5.člen
Šolski sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov. Vsi člani so
predstavniki šole.
6.člen
Šolski sklad ima na transakcijskemu računu Zavoda Janeza Levca je odprt poseben konto, na
katerega se nakazujejo sredstva pridobljena za namene iz 2. člena tega pravilnika.
7.člen
Pridobljena sredstva morajo biti porabljena za namen iz 2. člena tega pravilnika oziroma za
razred ali oddelek, za katerega so bila zbrana, če je taka zahteva donatorja. Za koriščenje
sredstev iz šolskega sklada je potreben pisni zahtevek predsedniku sklada. Sredstva iz sklada

se lahko črpajo le na podlagi pisnega zahtevka, ki ga predsednik sklada, v soglasju z upravnim
odborom posreduje v računovodstvo zavoda.
8.člen
Predsednik upravnega odbora enkrat letno pripravi poročilo o porabljenih sredstvih šolskega
sklada, ki se predstavi ravnatelju Svetu staršev in Svetu zavoda.
9.člen
Ta pravilnik začne veljati s 01.10.2011.
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