
  Srednja šola tehniških strok Šiška 

 

 
V skladu s sklepi Sveta staršev in Sveta zavoda ter Sklepom o ustanovitvi in Pravili šolskega 
sklada Srednje šole tehniških strok Šiška, objavljamo 

 

RAZPIS 
 

ŠOLSKEGA SKLADA SŠTS ŠIŠKA 
za šolsko leto 2022/2023 

 
Osnovni namen, način dela in upravljanja šolskega sklada so opredeljeni s Sklepom o ustanovitvi 
in Pravili šolskega sklada. Oba akta lahko na kratko povzamemo: 

1.  Osnovni namen sklada je financiranje ali sofinanciranje nalog interesnih dejavnosti in nad- 
standardnih izobraževalnih oblik dela dijakov, za katere se odločita upravni odbor sklada in svet 
staršev. Namen teh dejavnosti je povečanje kakovosti pouka in življenja dijakov na šoli, sredstva 
za take aktivnosti pa v rednem financiranju šole niso predvidena. 

2.  Sredstva šolskega sklada so strogo namenska. Z njimi upravlja upravni odbor sklada, v katerem 
so štirje predstavniki sveta staršev in trije učitelji, računovodstvo pa jih vodi prek posebnega 
stroškovnega mesta. Realizacijo dogovorjenih nalog vodijo učitelji mentorji, upravni odbor pa 
spremlja realizacijo nalog in porabo namenskih sredstev skladno z dogovori. 

3.  Sredstva sklada so sredstva, ki jih prispevajo starši, šola (iz izrednih virov), sponzorji in donatorji.
  

Na razpis sklada se lahko prijavijo strokovni delavci, strokovni aktivi, programski učiteljski 
zbori, mentorji interesnih dejavnosti ter dijaška skupnost in dijaki naše šole. Iz prispelih predlogov 
bo naloge izbral upravni odbor sklada. Prijava na razpis mora obvezno vsebovati: 

1. Kdo se prijavlja na razpis, s kakšnim namenom in kratek opis naloge, 
2. Opis projekta (namen, potrebni material in oprema,…) 
3. Pridobitev za dijake, starše in šolo v pedagoškem in tehnološkem … smislu, 
4. Način in terminski plan realizacije ter vlogo in pomen sodelovanja dijakov pri realizaciji in 

uporabi, 
5. Predvidene stroške in predvidene vire za kritje stroškov. 
6. Podrobne informacije o načinu delovanja šolskega sklada, o obveznostih predlagatelja in poteku 

realizacije odobrenih nalog so razvidne iz Pravil šolskega sklada SŠTS Šiška, objavljenih na spletnih 
straneh šole. 

 
Predloge pošljete v ovojnici z napisom »Šolski sklad 2022/2023« na naslov: 
Srednja šola tehniških strok Šiška, Litostrojska cesta 51, 1000 Ljubljana  

ali oddate osebno v tajništvu šole do petka, 09. 12. 2022. 
 
 
V Ljubljani, 07. 11. 2022  

 
 
             Klaudio Štemberger  
             Predsednik UOŠS SŠTS Šiška 

  
          Darinka Martinčič Zalokar 
          Ravnateljica SŠTS Šiška 

 


