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POROČILO O DELU ŠOLSKEGA SKLADA  
od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 

 
PRIPRAVILA PREDSEDNICA UO ŠS: BRANKA KOVAČIČ 

 
UVODNA UGOTOVITEV 
Stanje sredstev Šolskega sklada ŠCRS na dan 31. 8. 2016 (ob koncu šol. leta 2015/16):  

 17.796,79 €.   
 
PRIHODKI 

Načrtovani prihodki 2016/17 Realizirani prihodki 2016/17 

Prenos sredstev iz šol. leta 
2015/2016 

17.796,79 Prenos sredstev iz šol. leta 
2015/2016 

17.796,79 

Prispevki donatorjev, občin 6.200,00 Občina Rogaška Slatina 2.500,00 

Občina Podčetrtek 3.000,00 

Občina Rogatec 300,00 

Občina Šmarje pri Jelšah 300,00 

Prispevki staršev po 25 € (150 
dijakov) 

3.750,00 Prispevki staršev po 25 € (114 
dijakov) 

      2.850,00 

Prispevki zaposlenih 500,00 Prispevki zaposlenih 1.025,00 

Prispevki donatorjev, poslovnih 
partnerjev … 

1.000,00 Prispevki donatorjev, poslovnih 
partnerjev … 

/ 

Prispevki muzikala Briljantina 12.000,00 Prispevki muzikala Briljantina 15.184,81 

Dobrodelni srečelov ob Pomladnih 
sanjarjenjih 

500,00 Dobrodelni srečelov ob Pomladnih 
sanjarjenjih 

600,00 

Prispevki od prostovoljnih 
prispevkov – dobrodelni koncert DS 
ŠCRS 

900,00 Prispevki od prostovoljnih 
prispevkov – dobrodelni koncert DS 
ŠCRS 

846,76 

Skupaj načrtovani prihodki  42.646,79 € 
 

Skupaj realizirani prihodki 44.403,36 

 
V šol. letu 2016/17 smo načrtovali v Šolski sklad z donacijami, prispevki staršev, zaposlenih in muzikala pridobiti 
24.850,00 €, kar vključno s sredstvi, prenesenimi iz leta 2015/16 (v višini 17.796,79 €) znese 42.646,79 €. Kot je 
razvidno iz preglednice, smo načrtovane prihodke v celoti realizirali oz. jih celo presegli za 1.756,57 €.  
 
Zahvaljujemo se vsem staršem, ki so prispevali po 25 €, vendar načrta nismo povsem dosegli. Od načrtovanih 
150 staršev je v šolski sklad prispevalo 114 staršev, kar znaša 44 % glede na število vseh dijakov na šoli. Opazne 
so precejšnje razlike med razredi: v nekaterih oddelkih skoraj vsi starši poravnajo prispevek za šolski sklad, v 
drugih pa je ta delež izjemno nizek. V prihodnje bo UO ŠS ŠCRS poskušal apelirati na razrednike in predstavnike 
staršev v Svetu staršev, da še oni povabijo starše v matičnih oddelkih k vplačilu. Z višino prispevka zaposlenih 
smo zadovoljni, posebne donacije poslovnih partnerjev pa so bile izrecno namenjene Briljantini in so vključene 
v prihodke muzikala. Za donacijo se zahvaljujemo se tudi občinam Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in 
Šmarje pri Jelšah.  
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ODHODKI 

Načrtovani odhodki 2016/17 Realizirani odhodki 2016/17 

Sofinanciranje prevoza dijakov 3.900,00 Sofinanciranje prevoza dijakov 
(linijski prevoz Kozje–Rogaška 
Slatina)   

3.900,00 

Pevski zbor 2.000,00 Pevski zbor (tedenski prevozi v smeri 
Bistrica ob Sotli, plačilo prevoza na 
intenzivne pevske vaje) 

2.000,00 

Sofinanciranje delovanja dijaške 
skupnosti 

  500,00 Stroški, povezani z realizacijo 
koncerta DS (najem dvorane, 
ozvočenja)  

479,40 
 

Pomoč socialno šibkim dijakom 2.000,00 Pomoč dijakinji pri udeležbi na 
maturantskem plesu  

48,00 

Pomoč dijakom pri plačilu ekskurzij 1.156,50 

Krožki    1.000,00 Stroški povezani z realizacijo 
koncerta Pomladna sanjarjenja 
(najem ozvočenja, strošek 
korepetitorja) 

377,05 

Kulinarični krožek  426,02 

Nakup nadstandardne opreme za 
ureditev knjižnice in namenskih 
prostorov za druženje dijakov  

  9.000,00 Nakup v tem šol. letu ni bil izveden / 

Ureditev parka pred šolo, plačilo 2. 
obroka PZI 

3.324,50 Ureditev parka pred šolo, plačilo 2. 
obroka PZI 

3.324,50 

Plačilo položnice Tacer (namenski 
prispevek Občine Kozje) 

50,00 Plačilo položnice Tacer (namenski 
prispevek Občine Kozje) 

50,00 

Stroški muzikala Briljantina 9.000,00 Stroški muzikala Briljantina 18.465,62 

Skupaj načrtovani odhodki 30.774,50 € Skupaj realizirani odhodki 30.227,09 € 

 
Kot je razvidno iz preglednice, se realizirani odhodki na postavkah sofinanciranje prevoza dijakov in pevski zbor 
ujemajo z načrtovanimi odhodki. V okviru načrtovanega so tudi zneski, ki smo jih namenili za Dijaško skupnost, 
pomoč socialno šibkim dijakom in delovanje krožkov. Z organizacijo muzikala Briljantina so nastali bistveno višji 
stroški od načrtovanih, saj smo nastopajočim omogočili profesionalno pomoč zunanjih sodelavcev, ekipa 
nastopajočih in tehnične podpore je štela preko 40 članov, visoki so bili stroški ozvočenja in plačila avtorskih 
pravic. Vložili smo tudi v opremo scene in kostumografijo, vse z namenom, da smo lahko zahtevni projekt 
muzikala kakovostno izpeljali. Načrtovani nakup opreme za ureditev knjižnice in namenskih prostorov za 
druženje dijakov v tem šol. letu še ni bil realiziran. Glede na zaključen javni razpis statične sanacije stavbe 
(avgust 2017) in stopnjo pripravljenosti dokumentacije za ureditev celotnega pritličja, smemo upravičeno 
načrtovati nakup v šol. letu 2017/18. Glede ureditve prireditvenega prostora v parku pred šolo je letos narejen 
korak naprej: izdelana dokumentacija je na stopnji PZI, kar nam omogoča prijavo na morebitne razpise v 
prihodnosti.  
 
ZAKLJUČNA UGOTOVITEV 
Stanje sredstev na računu Šolskega sklada ŠCRS na dan 31. 8. 2017 (ob koncu šol. leta 2016/17):  

 14.176,27 €.  
 
UO ŠS ŠCRS je na svoji seji dne 8. 9. 2017 sprejel sklep, da se sredstva na računu Šolskega sklada na dan 31. 8. 
2017 v višini 14.176,27 € prenesejo v novo šol. leto 2017/18.  


