TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER MARIBOR
SREDNJA STROJNA ŠOLA
Zolajeva ulica 12, 2000 Maribor

Na osnovi 135. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je svet
zavoda dne 22. 10. 2009 ustanovil šolski sklad. Za delovanje šolskega sklada je direktor
zavoda Darko Kukovec 4. 9. 2015 sprejel

PRAVILNIK
ŠOLSKEGA SKLADA
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.
2. člen
Iz sredstev šolskega sklada se financira nakup nadstandardne opreme.
3. člen
Sredstva šolskega sklada se uporabijo za zviševanje standarda pouka.
4. člen
Šolski sklad pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in drugih virov.
5. člen
Šolski sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov. Upravni odbor
sestavljajo:
– trije predstavniki zavoda (2 učitelja in 1 dijak), ki jih imenuje svet zavoda,
– štirje predstavniki staršev, ki jih imenuje svet staršev.
6. 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.
7. člen
Upravni odbor sprejme vsako šolsko leto letni program dela in ga finančno ovrednoti.

8. člen
Upravni odbor redno spremlja realizacijo sprejetega programa ter najmanj enkrat letno
o tem poroča svetu staršev, učiteljskemu zboru, dijaški skupnosti, donatorjem in drugim.
9. člen
Strokovna upravna in računovodska opravila za šolski sklad zagotavljajo strokovne
službe zavoda.
10. 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.
11. člen
Prispevek starši plačujejo na osnovi pristopne izjave na TRR TŠC Maribor pri UJP
Slovenska Bistrica, številka: 0110 0600 0045 128.
12. člen
Tajnost podatkov o višini prispevka in identiteti vplačnikov je zajamčena.
13. člen
Sredstva šolskega sklada se lahko uporabijo izključno za izvedbo sprejetega programa in
so strogo namenska.
14. člen
Upravni odbor šolskega sklada lahko za delovanje sklada sprejme pravila.
15. člen
Zavod, starši, donatorji ter drugi, ki kakorkoli prispevajo sredstva v šolski sklad, rešujejo
morebitne spore sporazumno v sodelovanju z upravnim odborom. Če ni dosežena
sporazumna rešitev, rešuje spore pristojno sodišče v Mariboru.

Številka: 538-406-16/2015
Maribor, 4. 9. 2015

Ravnatelj
Darko Kukovec

