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OBVESTILO RAČUNOVODSTVA 
 
 

Spoštovani starši in skrbniki, 
 
radi bi vam predstavili različne načine, kako lahko poravnavate obveznosti do Šolskega centra 
Kranj, ki bodo nastali zaradi različnih aktivnosti (malica, ekskurzije, športni dnevi, ipd.). 
Obračune stroškov bomo opravljali tekoče za vsak mesec, zato bodo nekateri zneski računov 
lahko tudi nizki. Lahko se odločite za naslednje načine poravnave svojih obveznosti: 

 

1. Plačevanje položnic na podlagi izdanih računov. To obliko smo uporabljali že do sedaj. 
Če račune plačujete preko spletne banke in prepišete vsebino položnice, vas prosimo, da 
natančno prepišete številke sklica. 
 

2. Plačevanje obveznosti preko odprtega trajnika pri banki poteka tako, da dijak prejme 
obračun obveznosti, ki so direktno bremenile osebni račun plačnika. V ta namen 
prejmete v računovodstvu šole poseben obrazec. Izpolnjen obrazec vrnete v  
računovodstvo. Na podlagi tega dokumenta se odpre trajnik za poravnavanje 
obveznosti. Obrazec lahko tudi dobite na spletni stani ŠC Kranj. Pri takem načinu so 
bančni stroški nižji kot pri neposrednem plačevanju položnic.  
 

3. Tretja možnost je, na željo številnih staršev, možnost preplačila. Preplačilo naredite 
tako, da pri plačilu prvega računa nakažete večji znesek, kot je izpisan na položnici. 
Lahko tudi dvignete novo položnico v računovodstvu.   Vsak se sam odloči, kakšen 
znesek bo vplačal vnaprej. Preplačilo bo evidentirano na kartici dijaka in se bo 
zmanjševalo pri vsakem obračunu. Ko bodo porabljena vsa sredstva avansa, bo zopet 
izpisana položnica z zneskom za plačilo. Takrat postopek preprosto ponovite. Za vse 
obračunane obveznosti bodo dijaki prejeli račune, iz katerih bo razvidno, kako so bila 
sredstva porabljena. Za dodatne informacije lahko pokličete v računovodstvo na tel. 04 
280 40 29 / 25 ali nam vaša vprašanja sporočite na elektronski naslov: 
racunovodstvo@sckr.si.  
 

4. Z letošnjim šolskim letom bomo uvedli nov način plačevanja preko elektronskih računov. 
Prijavo za prejemanje elektronskih računov morate narediti na banki, pri kateri imate 
odprt osebni račun. Računovodstvo ŠC Kranj le obvestite, da ste se prijavili v sistem 
prejemanja elektronskih računov, nadaljnje postopke bomo uredili mi v medbančnem 
poslovanju. 
 

Ob tej priložnosti bi vas radi še obvestili, da na ŠC Kranj vodimo izterjavo neplačanih obveznosti 
preko odvetniške pisarne ali preko elektronske izvršbe. Zato  vas ponovno prosimo, da s plačili 
ne zamujate, saj bo vsak opomin iz odvetniške pisarne vaš dolg povečal. Stroški izterjatve preko 
e-izvršbe so običajno visoki. 

  

Zavedamo se, da kljub najboljšim namenom včasih ni mogoče poravnavati obveznosti v rokih, 
zato vam predlagamo, da se v takem primeru obrnete na šolo takoj, ko obveznosti zapadejo v 
plačilo in se dogovorite za drugačno rešitev ter se s tem izognete nadaljnjim stroškom. 

 

Obračune za  pretekli mesec bomo naredili najkasneje do 10. v mesecu. Glede na vašo izbiro, 
vam bomo račun poslali na vaš elektronski naslov, ali ga bo v papirni obliki prejel dijak od 
svojega razrednika. 
 
Pripravila:  
Dragica Zugwitz l. r., računovodkinja  

 
Jože Drenovec l. r., direktor ŠC Kranj 
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