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S P O R A Z U M 
 
o pristopu staršev v Šolski sklad Šolskega centra Kranj v šolskem letu  2021/2022 
 
 
     1. 
 
Starši se prostovoljno odločajo, da prispevajo del sredstev za financiranje 
dejavnosti, ki niso sestavine izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo 
iz javnih sredstev, za nakup nadstandardne opreme in za zviševanje standarda 
pouka in drugih aktivnosti, ki so opredeljene v programu dela Šolskega sklada ŠC 
Kranj za šolsko leto 2021/22. 
 
     2. 
 
Dogovorjena  višina zneska je 21,00 EUR letno, lahko pa se prostovoljno odločijo 
za drugačno višino prispevka. Minimalni znesek je 5, oo EUR. Znesek se plača na 
TRR  Šolskega centra Kranj, številka 01100-6000041636 pri Banki Slovenije.  
 
     3. 
 
Za zbrana sredstva skrbi Upravni odbor šolskega sklada, ki ima predsednika in 
šest članov. 
 
     4. 
 
Upravni odbor šolskega sklada starše obvešča o svojem delovanju in porabi 
sredstev preko Sveta staršev vsaj enkrat letno.      
                                                                 
                                                                5. 
 
Šola in starši bodo morebitne spore reševali sporazumno v sodelovanju z 
Upravnim odborom šolskega sklada. V primeru, da ne bi prišlo do sporazumne 
rešitve, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Kranju. 
 
 
 
Jože Drenovec, univ. dipl. org. inf.,  
direktor 
Kranj, 1. 9. 2021                                                                                                   
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PROGRAM DELA ŠOLSKEGA SKLADA  

 
 
Osnovni namen šolskega sklada je vsem udeležencem v šoli z zbranimi sredstvi 
omogočiti boljše pogoje za delo. 

 
Starši in dijaki v šolski sklad prispevajo donacije v skladu s sklepom Upravnega 
odbora šolskega sklada, Sveta staršev in Sveta zavoda po 21 EUR. Starši se na 
prostovoljni osnovi lahko odločijo za višji ali nižji prispevek. Minimalni prispevek je 
5 EUR. Pridobljena sredstva morajo biti porabljena  za namen za katerega so bila 
zbrana. Sredstva se vodijo na posebnem evidenčnem računu šole. 
 
 
Izboljšanje materialnih pogojev dela 
 
Financiranje dejavnosti, ki niso del izobraževalnega programa: 
 
 
Spodbujanje ustvarjalnosti dijakov 
 
Potrebno je razviti trajnejše oblike dela z nadarjenimi in ustvarjalnimi dijaki. 
Pomembno je ustvariti pogoje, ki spodbujajo dijake k razvoju njihovih potencialnih 
sposobnosti, talentov in nagnjenj. S sredstvi sklada bomo podpirali: 
 

• izjemne dosežke na različnih predmetnih področjih (raziskovalne in projektne 
naloge); 

• naročanje dodatne strokovne periodike; 

• prireditve na šoli, namenjene dijakom (prireditev dijaki dijakom, praznovanje 
pomladnega dne, nastopi šolskih glasbenih, plesnih, igralskih in pevskih 
skupin); 

• dijake, ki so uspešni na državnih tekmovanjih; 

• literarno ustvarjalnost dijakov (šolski časopis); 

• likovne, kiparske, slikarske, fotografske in druge ustvarjalnosti dijakov 
(razstave dijakov, priprava kulturnih programov); 

• športno dejavnost (športna tekmovanja); 

• druge dejavnosti, ki podpirajo ustvarjalnost dijakov. 
 
 
 
Irena Jerala, prof.            Jože Drenovec, univ. dipl. org.,  
Skrbnica Šolskega sklada STŠ             Direktor ŠC Kranj 
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