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Na podlagi 135. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 
16/07, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12-ZUJF,  57/12-ZPCP-2D, 47/15-ZOFVI-J, 46/16-ZOFVI-
L, 25/17 – ZVaj) je Upravni odbor Šolskega sklada Šolskega centra Rogaška Slatina sprejel naslednja  
 
 

PRAVILA DELOVANJA ŠOLSKEGA SKLADA       
ŠOLSKEGA CENTRA ROGAŠKA SLATINA 

 
 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
(vsebina pravil) 

S temi pravili se določijo:  

 namen ustanovitve Šolskega sklada ŠCRS (v nadaljevanju: ŠS ŠCRS),  

 imenovanje Upravnega odbora ŠS ŠCRS (v nadaljevanju: UO ŠS ŠCRS) in njegovo 
konstituiranje,  

 pristojnosti UO ŠS ŠCRS in njegovega predsednika,  

 način dela UO ŠS ŠCRS,  

 obveščanje o delovanju ŠS ŠCRS,  

 prehodne in končne določbe.  
 

 
II. NAMEN USTANOVITVE ŠOLSKEGA SKLADA 

 
2. člen 

(namen ustanovitve) 
ŠS ŠCRS se ustanovi z namenom pridobivanja sredstev iz prispevkov staršev, domačih in tujih fizičnih 
in pravnih oseb, donacij, zapuščin, daril, srečelov in drugih virov za financiranje dejavnosti, ki niso 
sestavina izobraževalnega programa oz. se ne financirajo iz javnih sredstev, kot npr.:  

 nakup nadstandardne opreme,  

 zviševanje standarda pouka,  

 financiranje in spodbujanje raziskovalnih, kulturnih, športnih in drugih dejavnosti na šoli,  

 izdajanje letopisa šole, 

 pomoč socialno šibkim dijakom,  

 sofinanciranje prevozov dijakov  

 in podobno.  

 

 
III. IMENOVANJE UPRAVNEGA ODBORA IN KONSTITUIRANJE UO  

 
3. člen 

(sestava UO) 
Šolski sklad upravlja UO ŠS ŠCRS, ki ima predsednika in 6 članov.  

UO ŠS ŠCRS imenuje Svet staršev Šolskega centra Rogaška Slatina.  
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UO ŠS ŠCRS sestavljajo:  

 štirje predstavniki zavoda, ki jih predlaga Svet šole ŠCRS,  

 dva predstavnika staršev, ki ju predlaga Svet staršev ŠCRS,  

 en predstavnik dijakov, ki ga predlaga Dijaška skupnost ŠCRS.  

 
4. člen 

(konstitutivna seja)  
Na konstitutivni seji UO ŠS ŠCRS člani odbora med seboj izvolijo predsednika UO, ki je praviloma 
izvoljen izmed predstavnikov zaposlenih, in namestnika predsednika, ki je praviloma izvoljen izmed 
predstavnikov staršev.  

Konstitutivno sejo skliče in do izvolitve predsednika UO ŠS ŠCRS vodi ravnatelj.  
 

5. člen 
(mandat članov UO) 

Mandat članov UO ŠS ŠCRS traja 4 leta. Člani so po preteku mandata lahko ponovno imenovani v UO.  

Članu UO ŠS ŠCRS lahko funkcija preneha pred potekom mandata:  

 iz osebnih razlogov,  

 zaradi zunanjih okoliščin (prenehanje zaposlitve, prenehanje statusa dijaka šole in staršev 
dijaka šole) ali  

 zaradi odpoklica.  

Predlog za odpoklic lahko poda predsednik UO, Svet staršev, Dijaška skupnost ali Svet zavoda. O 
odpoklicu odloča Svet staršev, ki nato v skladu s 5. členom teh Pravil imenuje novega oz. 
nadomestnega člana. Mandat novemu oz. nadomestnemu članu poteče istočasno z mandatom vseh 
ostalih članov UO, to je 4 leta od konstitutivne seje.   

6. člen 
(poziv za imenovanje UO) 

Najkasneje 30 dni pred potekom mandata predsednik UO ŠS ŠCRS Svet staršev pozove k imenovanju 
novega UO ŠS.  Do konstituiranja novega UO je za nemoten potek dela ŠS pristojen UO, ki se mu 
mandat izteka.  
 
 

IV. PRISTOJNOSTI UPRAVNEGA ODBORA IN PREDSEDNIKA 
 

7. člen 
(pristojnosti UO) 

Upravni odbor ŠS ŠCRS ima naslednje pristojnosti:  

 pripravi program dela za tekoče šol. leto,  

 sprejme poročilo o realizaciji programa dela za preteklo šol. leto,  

 določa merila za dodeljevanje sredstev za socialno pomoč,  

 oblikuje ponudbe za sodelovanje, sponzorstvo in donatorstvo in jih posreduje različnim 
fizičnim in pravnim osebam,  

 skrbi za promocijo ŠS,  

 odloča o izboru ponudnikov del in opreme na osnovi pridobljenih ponudb,  

 s sprejetjem teh Pravil pooblasti ravnatelja ŠCRS, da v imenu ŠS sklepa pogodbe ter opravlja 
druge pravne posle, 
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 predlaga spremembe pravil delovanja ŠS, 

 opravlja druge pristojnosti po zakonu.  
 

8. člen 
(pristojnosti predsednika UO ŠS ŠCRS) 

Predsednik UO ŠS ŠCRS zastopa in predstavlja ŠS in je sopodpisnik donatorskih in sponzorskih pogodb 
ter pogodb o nakupu opreme oz. izvedbi del. Nadzoruje pridobivanje in porabo sredstev na kontu ŠS. 
Sklicuje seje UO ŠS, pripravlja gradivo za seje in vodi arhiv o delu ŠS ŠCRS.  

 
9. člen 

(odgovornost) 
UO ŠS ŠCRS je za svoje delo odgovoren Svetu staršev ŠCRS in Svetu zavoda ŠCRS. Ravnatelj lahko 
zadrži izvršitev sklepa UO, kadar meni, da ta ni v skladu s predpisi. O zadržanju izvršitve sklepa ter o 
razlogih zanj mora takoj obvestiti predsednika UO.  
 
 

V. NAČIN DELA UPRAVNEGA ODBORA  
 

10. člen 
(način dela) 

UO ŠS ŠCRS dela na sejah. Seje sklicuje predsednik UO ali njegov namestnik. Člane UO ŠS se na sejo 
vabi s pisnim vabilom.  

O poteku sej in o sklepih se vodi zapisnik. Zapisnik podpišeta predsednik UO in zapisnikar. Na seje UO 
ŠS ŠCRS je vedno vabljen tudi ravnatelj šole.  

UO je sklepčen, če je na seji navzočih več kot polovica njegovih članov.  

UO sklepa z večino glasov vseh članov UO ŠS, v proceduralnih vprašanjih pa z večino navzočih članov 
in predsednika.  

Glasovanje o predlogih sklepov je praviloma javno, izjemoma pa tudi tajno (če tako odloči večina 
članov UO).  

UO lahko odloča tudi na dopisnih sejah, če gre za zadeve, o katerih je potrebno odločiti hitro, ali 
kadar razprava ni potrebna.  

11. člen 
(poročilo o delovanju in program dela) 

Poročilo o delovanju ŠS v preteklem letu v sodelovanju z ravnateljem pripravita predsednik UO ŠS 
ŠCRS in računovodja.  

Predloge za nabavo opreme in izvedbo dejavnosti, ki so poleg predlogov članov UO podlaga za 
pripravo programa dela ŠS, lahko predsedniku UO ŠS ŠCRS ali njegovemu namestniku podajo dijaki 
ŠCRS in njihovi starši ter zaposleni do konca junija tekočega leta. Program dela je osnova za 
pridobivanje in porabo sredstev v tekočem šol. letu. 

UO ŠS ŠCRS na svoji 1. seji v tekočem šol. letu v začetku septembra obravnava in sprejme:  

 poročilo o delovanju ŠS ŠCRS v preteklem šol. letu in  

 program dela ŠS ŠCRS za tekoče šol. leto.  
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S poročilom o delovanju ŠS ŠCRS in s programom dela UO ŠS ŠCRS seznani Svet staršev in Svet 
zavoda.  

Poročilo in program dela potrdi Svet Šolskega centra Rogaška Slatina skupaj s Poročilom o realizaciji 
LDN in LDN za tekoče šol. leto.  

12. člen 
(izbira ponudnikov del in opreme) 

Pred nakupom opreme ali izvedbo del iz 2. člena teh Pravil UO ŠS ŠCRS pridobi najmanj tri ponudbe.  

Pri izbiri izvajalcev storitev in nakupu blaga se upoštevajo naslednja določila:  

 izbere se najugodnejši ponudnik,  

 podana mora biti garancija za kakovost.  
 

13. člen 
(vloga za sredstva iz šolskega sklada) 

Ko je potrjen program dela za tekoče leto, lahko dijaki ŠCRS, starši ali razredniki zaprosijo za socialno 
pomoč za dijake, ki jo potrebujejo. Pisno vlogo oddajo predsedniku UO ŠS ŠCRS.  

Za sredstva iz ŠS lahko zaprosijo tudi mentorji različnih dejavnosti v okviru zneska, predvidenega s 
programom dela. UO ŠS ŠCRS večkrat letno  oz. po potrebi na svojih sejah obravnava prispele vloge in 
odloča o porabi.    

14. člen 
(računovodstvo) 

Pridobljena sredstva morajo biti porabljena za točno določen namen po sprejetem programu dela. 
Sredstva se vodijo na posebnem kontu Šolskega centra Rogaška Slatina. Kadar se pridobljena 
sredstva porabijo za nakup osnovnih sredstev, se vodijo v bilanci osnovnih sredstev zavoda.  

Računovodsko delo za ŠS opravlja računovodja šole.  

15. člen 
(zakonitost) 

Za zakonitost delovanja ŠS je odgovoren ravnatelj šole, zato mora biti pisno obveščen o vseh 
aktivnostih UO ŠS.  
 
 

VII. OBVEŠČANJE O DELOVANJU ŠOLSKEGA SKLADA  
16. člen 

(javnost delovanja) 
Za zagotavljanje javnosti dela ŠS je odgovoren predsednik UO.  

UO ŠS o svojem delovanju obvešča Svet staršev, Svet zavoda, ravnatelja in javnost. Svet staršev in 
Svet zavoda morata biti obveščena:  

 o rezultatih finančnega poslovanja sklada,  

 o ugotovitvah kontrolnih organov.  
 
Najmanj enkrat letno UO obvesti starše dijakov o svojem delovanju. 
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VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE  
19. člen 

(objava pravil) 
 
Pravila delovanja ŠS ŠCRS sprejme UO ŠS ŠCRS na svoji konstitutivni seji. Veljati začnejo z dnem 

sprejema na konstitutivni seji. Objavijo se na oglasni deski v zbornici zavoda in na spletni strani šole.  

 

V Rogaški Slatini, 9. 1. 2019  

 

Predsednik UO ŠS ŠCRS 

Mateja Jagodič, prof.  


