Poročilo o stroških, ki jih dijaki pokrivajo z enkratnim zneskom ob začetku pouka za leto 2019/20 in
potrjen predlog za šolksko leto 2020/21

Načrtovani stroški in izdane položnice v oktobru 2019:
PREDLOG ZA POKRIVANJE STROŠKOV, KI JIH DIJAKI
MORAJO POKRITI SAMI 2019/20
Pokrivanje vseh stroškov v zvezi s fotokopiranjem gradiv
(80% najema OPTIPRINTA, papir za tiskanje za dijake, vsa
tiskana učna gradiva vključno s testi) in izdaje potrdil …
uporaba eAsistenta za starše (1/2)

ODHODKI
4.426
1.100

Sofinanciranje vodne postaje za pitje vode v jedilnici

300
SKUPAJ

5.826
PRIHODKI
letni
strošek/dijaka
25
22

GIMNAZIJA (173 dijakov)
EKONOMSKI TEHNIK (35 dijakov)
Ostanek sredstev iz preteklega šolskega leta 2018/19

Znesek €
4.800
1122
731

SKUPAJ
PRIH.

6.653

REALIZACIJA 2019/20
namen
fotokopiranje vseh gradiv
Uporaba e-asistenta za starše (1/2)
Sofinanciranje vodne postaje
STROŠKI SKUPAJ

PRIHODKI od dijakov
SKUPAJ preostanek sredstev

NAČRT
19/20

REALIZACIJA
19/20
indeks
4426
3514 0,794
1100
1098 0,998
300
305 1,017
5826

4917

0,844

6.653

6.584

0,990

1667

Svetu staršev sem predlagal, da prenesemo višek sredstev iz tega naslova v naslednje šolsko
leto, kar sta oba organa potrdila, tako je v LDN 2020/21 objavljen potrjen naslednji predlog, ki je
tudi osnova za obračun dijakom oz. staršem:

Poročilo o stroških, ki jih dijaki pokrivajo z enkratnim zneskom ob začetku pouka za leto 2019/20 in
potrjen predlog za šolksko leto 2020/21

PREDLOG ZA POKRIVANJE STROŠKOV, KI JIH DIJAKI MORAJO POKRITI SAMI 2020/21
ODHODKI
Pokrivanje vseh stroškov v zvezi s fotokopiranjem
gradiv (80% najema OPTIPRINTA, papir za tiskanje
za dijake, vsa tiskana učna gradiva vključno s testi)
in izdaje potrdil …
uporaba eAsistenta za starše (1/2)
Sofinanciranje vodne postaje za pitje vode v
jedilnici
SKUPAJ

5.140
1.100
310
6.550

To se zbere na začetku šolskega leta ob izdaji prve položnice za
obračun stroškov:
Predviden letni
strošek/dijaka
GIMNAZIJA (203 dijakov)
20
EKONOMSKI TEHNIK (58 dijakov)
15
ROK PLAČILA, 16.10.2020
Ostanek sredstev iz preteklega šolskega leta

PRIHODKI
Znesek €

SKUPAJ PRIH.

4.060
870
1.667
6.597

Če se ob koncu pouka izkaže, da smo strošek presegli, ali ni bil dosežen,
se dijakom pri junijskih stroških obračuna razlika. Lahko pa se višek sredstev prenese v
naslednje šolsko leto in ustrezno zmanjša prispevek dijakov.
V šolskem letu se kot strošek dijakov posebej obračunavajo tudi potni nalogi (dnevnice)
učiteljev spremljevalcev na ekskurzijah in povečan obseg dela učiteljev spremljevalcev v
šoli v naravi (162,54 €) in na maturantskih in drugih 5 ali večdnevnih ekskurzijah (174,15 €).

Pri gimnazijcih smo tako strošek glede na lansko šolsko leto letos znižali s 25 na 20
EUR, torej za 20% in pri ekonomistih (imajo več razpoložljivega elektronskega gradiva
in narava pouka je taka, da strokovne predmete večinoma delajo na računalnikih, v
posebnih računovodskih programih...) pa od 22 na 15 EUR ali ta 31,8 %.
Ivančna Gorica, 30. 9. 2020

Ravnatelj:
Milan Jevnikar

