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Člani UO ŠS smo prepričani, da se vsi, tako zaposleni na šoli, dijaki in njihovi starši, kakor tudi drugi občani in predstavniki 

lokalnih skupnosti, zavedajo pomembnosti Šolskega centra Rogaška Slatina in njegovega poslanstva v kraju in okolici, zato 

bo(m)do pripravljeni pokazati svojo solidarnost in po svojih močeh prispevati v sklad finančna sredstva, s katerimi bo UO 

ŠS financiral tiste dejavnosti, ki jih iz drugih virov ni mogoče, a so za dijake in za njihove pogoje dela nujno potrebne. 

 

OPIS DEL UO ŠS 

 Pridobivanje sredstev iz prispevkov staršev, domačih in tujih fizičnih in pravnih oseb, donacij, zapuščin, daril, 
srečelovov in drugih virov za financiranje dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa oz. se ne 
financirajo iz javnih sredstev, kot npr.:  

o nakup nadstandardne opreme,  
o zviševanje standarda pouka,  
o financiranje in spodbujanje raziskovalnih, kulturnih, športnih in drugih dejavnosti na šoli,  
o izdajanje letopisa šole, 
o pomoč socialno šibkim dijakom,  
o sofinanciranje prevozov dijakov  
o in podobno.  

 Posvetovanje in oblikovanje skupnih kriterijev in meril za dodeljevanje sredstev. 

 Zagotavljanje javnosti dela ŠS in UO ŠS. 

 Sodelovanje z razredniki in vodstvom šole pri uresničevanju programa. 

UVODNA UGOTOVITEV 
Stanje sredstev Šolskega sklada na dan 31. 8. 2018 (ob koncu šol. leta 2017/18):  

 15.415,35 €. 
Ta sredstva se po sklepu UO ŠS ŠCRS, ki je bil sprejet na seji dne 18. 9. 2018, prenesejo v šolsko leto 2018/19.  
 

Načrt prihodkov v šol. letu 2018/19 
Načrtovani prihodki 2018/19 2018/19 

Prenos sredstev iz šol. leta 2017/2018 15.415,35 €    

Prispevki občin 6.000,00 € 

Prispevki staršev po 25 € (150 dijakov) 3.750,00 € 

Prispevki zaposlenih 500,00 € 

Prispevki  donatorjev, poslovnih partnerjev … 1.000,00 € 

Dobrodelni srečelov ob Pomladnih sanjarjenjih                 400,00 € 

Prispevki dobrodelnega koncerta DS                  500,00 € 

Prodaja izdelkov dijakov ŠCRS                  500,00 € 

Skupaj načrtovani prihodki  28.065,35 € 

 

  



Načrt odhodkov v šol. letu 2018/19 
Načrtovani odhodki 2018/19 

Sofinanciranje prevoza dijakov 3.900,00 € 

Pevski zbor 2.000,00 € 

Sofinanciranje delovanja Dijaške in Domske skupnosti   1.000,00 € 

Ureditev dnevne sobe v dijaškem domu (nakup sedežne garniture in dodatnega televizorja) 1.100,00 € 

Pomoč socialno šibkim dijakom 2.000,00 € 

Krožki    1.000,00 € 

Sofinanciranje izdaje letopisa 3.500,00 € 

Izgradnja brezžičnega omrežja po šoli in dijaškem domu* 11.000,00 € 

Skupaj načrtovani odhodki 25.400,00 € 

*Projekt izgradnje WLAN je ocenjen na 23.735,32 €, od tega se 12.825,76 € zagotovi iz projekta SIO 2020.  
 

Načrt dela 

Mesec Dejavnost 

September 2018 Seja UO ŠS ŠCRS (poročilo o delu 2017/18, načrt dela za leto 2018/19) 

November 2018 Prva seja novega UO ŠS ŠCRS, izstavitev položnic staršem in pošiljanje prošenj občinam za 

donacijo 

Med letom Obravnava prispelih vlog za dodelitev sredstev socialno šibkim dijakom 

Marec 2019 Ureditev pogodbenih razmerij z občinami 

Marec, april 2019 Priprava srečelova ob koncertu Pomladna sanjarjenja 

Junij 2019 Priprava zaključnega računa za šol. leto 2018/19 

 
V septembru in oktobru 2018 je treba izvesti vse dejavnosti po Poslovniku ŠS ŠCRS za imenovanje novega UO ŠS, 
saj trenutnemu UO mandat poteče 4. 11. 2018.  

 


