
TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER MARIBOR 
SREDNJA STROJNA ŠOLA 
Zolajeva ulica 12, 2000 Maribor 
 
 
Na osnovi 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 in 
123/21) je Upravni odbor Šolskega sklada TŠC Maribor na seji 20. 12.  2021, sprejel  
 

PRAVILNIK  
ŠOLSKEGA SKLADA  

 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen  
 
Iz sredstev šolskega sklada se financirajo dejavnosti posameznega razreda ali razredov, ki 
niso sestavina izobraževalnega programa oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev. 
 

II. NAMEN IN DEJAVNOSTI SKLADA 
 

2. člen 
 
Iz sredstev šolskega sklada se financira nakup nadstandardne opreme. 
 

3. člen 
 
Sredstva šolskega sklada se uporabijo za zviševanje standarda pouka.  

4. člen 

Sredstva iz šolskega sklada se lahko namenijo tudi za udeležbo dijakov 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. Upravičenci do kritja stroškov udeležbe na posameznih dejavnostih iz prejšnjega 
stavka so lahko tisti dijaki, ki jim je priznana pravica do subvencije za malico v najvišjem 
deležu od cene malice. 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 bile predmet odločanja o 
pravici do subvencije za malico, to opravičujejo. 

5. člen 
 
Šolski sklad pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, donacij iz namenitve dela 
dohodnine, zapuščin in drugih virov. 
 
 
 
 



6. člen 
 
Za prispevek v šolski sklad se starši odločijo prostovoljno, prav tako sami odločijo o višini 
prispevka. Prispevek se plačuje za tekoče šolsko leto. Prispevek lahko starši plačujejo v 
izbranih mesečnih obrokih ali v enkratnem znesku.  
 
Starši pristopijo k šolskemu skladu s podpisom pristopne izjave. Znesek, ki ga želijo 
prispevati v šolski sklad, vpišejo na pristopno izjavo.  
 

7. člen 
 
Prispevek starši plačujejo na osnovi pristopne izjave na TRR TŠC Maribor pri UJP Slovenska 
Bistrica, številka: 0110 0600 0045 128. 
 

8. člen 
 
Tajnost podatkov o višini prispevka in identiteti vplačnikov je zajamčena. 
 
 

III. PRISTOJNOSTI UPRAVNEGA ODBORA IN PREDSEDNIKA SKLADA 
 

9. člen 
 
Šolski sklad upravlja upravni odbor, ki ga imenuje svet staršev in ima predsednika in šest 
članov. Upravni odbor sestavljajo:  

– štirje predstavniki zavoda (3 učitelji in 1 dijak), ki jih predlaga svet zavoda,  
– trije predstavniki staršev, ki jih imenuje svet staršev. 

 
10. člen 

 
Mandat predstavnikov zavoda iz vrst učiteljev je 4 leta in se lahko ponovi. Mandat 
predstavnika zavoda iz vrst dijakov je povezan s statusom dijaka. Mandat predstavnikov 
staršev v upravnem odboru je povezan s statusom dijaka. 
 

11. člen 
 
Upravni odbor sprejme vsako šolsko leto letni program dela in ga finančno ovrednoti. 
 

12. člen 
 

Upravni odbor odloča na sejah z večino glasov vseh članov. Upravni odbor o predlogih 
sklepov glasuje javno, izjemoma tudi tajno. O tem odloči večina vseh članov upravnega 
odbora. O svojih sejah upravni odbor vodi zapisnike. 
 

 
13. člen 

 
Predsednik upravnega odbora sklada zastopa in predstavlja sklad ter je sopodpisnik 
pogodb, ravnatelj šole pa je v skladu s sklepi upravnega odbora pooblaščen, da v imenu in 
za račun sklada sklepa vse pogodbe ter opravlja druge pravne posle. 



 
Strokovna upravna in računovodska opravila za šolski sklad zagotavljajo strokovne službe 
zavoda. 
 

 
IV. OBVEŠČANJE O DELOVANJU SKLADA 

 
Upravni odbor sklada o svojem delu najmanj enkrat letno poroča svetu staršev, svetu šole, 
učiteljskemu zboru in dijaški skupnosti, donatorjem in drugim. 
 
Člani upravnega odbora so pri svojem delovanju dolžni spoštovani določbe Zakona o 
varstvu osebnih podatkov. 
 
 
Številka: 007-1/2021/2 
 
Ravnatelj: Darko Kukovec 
 
Maribor, 20.  12.  2021     
 


	TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER MARIBOR
	PRAVILNIK
	ŠOLSKEGA SKLADA

