
OSNOVNA ŠOLA GRADEC

Bevkova ulica 3, 1270 LITIJA

ŠOLSKI SKLAD v šolskem letu 2017/18

Začetno stanje 1. 9. 2017:  7.571,38 €

Zap.št. Vir
Planirana višina 

v EUR Realizirano 17/18

1. Prostovoljni prispevki staršev in občanov             400.00 € 705.00 €

2. Donacije          1,000.00 € 227.12 €

3. Zbiralne akcije učencev - papir          2,400.00 € 3,106.16 €

4. Prodaja izdelkov učencev          3,900.00 € 3,069.86 €

5. Drugo               50.00 € 289.50 €

Skupaj          7,750.00 € 7,397.64 €

Planirana višina
Realizirano Opomba

v EUR šol.l.-2017/18

1.
Pomoč socialno šibkim učencem pri plačilu 

šol.obveznosti
v celoti              3,100.00 € 1,607.75 €    

Pomoč učencem pri nakupu šolskih potrebščin 378.00 €       

2.
Pomoč nadarjenim učencem po posameznih 

področjih
v celoti                         -   € 257.90 €       

Dodatna pojasnila

Petim učencem smo pomagali pri plačilu 

šolskih dejavnosti v skupnem znesku 145,70 

€;  enajstim učencem smo pomagali pri 

plačilu CŠOD in ZŠVN.

Pri nakupu šolskih potrebščin smo pomagali 

trem družinam z več otroki: devetim otrokom 

z po 42 € na otroka.

Obisk Muzeja iluzij,  vožnja z ladjico po 

Ljubljanici, vlak Ljubljana - 17 učencev.

Vače - družabni večer, prostovoljni prispevki učencev zbrano 99 €; počitniško 

varstvo  139,30 €; izkupiček od prodaja šolskega časopisa Oka 51,20 €

Prihodki:

Poraba:

Opomba

Odziv na akcijo: 4 starši so v sklad prispevali mesečno, skupaj 210 €, 19 

staršev je prispevalo enkratne donacije, skupaj 495 €.

Prispevek fotografa - provizija od fotografij.

Zbrano 4.329,53 € - na TRR položen znesek z odštetimi stroški 1.259,67 €.

Zap. Št. Namen

Delež 

financiranja iz 

ŠS  (v celoti / 

delno)



Dejavnosti, ki niso del izobraževalnega 

programa in se ne financirajo iz javnih sredstev

- prijavnine in prevozi na tekmovanja 1,091.14 €    prijavnine

2,050.83 €    prevozi

4. Projekti šole

 material za božično novoletne izdelke v celoti              1,750.00 € 
1,259.67 €        

-  obnova travnatega igrišča na matični šoli delno              3,000.00 € 359.66 €       

-  (so)financiranje prevozov učencev 

podružničnih šol na dogodke na matični šoli
delno              1,000.00 € 1,363.82 €    

-  financiranje prevoza učencev na pevski 

vikend
v celoti                 400.00 € 306.60 €       

5.
Oprema in pripomočki za zviševanje standarda 

pouka
-  €             

-          jutranje varstvo na matični šoli v celoti                   70.00 € 137.98 €       

6. Drugo

Defiblirator 1/3 cene 462.00 €       

Nakup stojal za kolesa v celoti 527.70 €       

-          sofinanciranje jutranjega 

prevoza otrok iz vasi Gore pri Pečah 
delno                 125.00 € 250.00 €       

Skupaj z Vrtcem Litija in Gimnazijo Litija smo 

kupili defiblirator, ki je nameščen ob vhodu v 

Gimnazijo Litija.

Učenci so se udeležili 20 različnih tekmovanj 

iz različnih znanj , skupno 1019 prijavnin 

(posamezni učenci so se udeležili več 

tekmovanj). 236 učencev se je udeležilo 

tekmovanj na  15  športnih področjih.

V kolikor je mogoče združimo prevoze na 

tekmovanja z okoliškimi šolami in si delimo 

stroške prevoza.

Za stroške v višini  1.259,67 € smo zmanjšali 

polog izkupička.

Plačali smo prevoze otrok na kros 49,83 €;  

Rastem s knjigo 60,22 €; Pevska generalka 

136,88 €;  Prevoz iz POŠ na pevsko 

generalko 432,52 €; Prevoz-zakljulček bralne 

značke iz POŠ 563,92: Prevoz na generalko- 

9.razredi iz Vač 120,45 €.

             2,800.00 € 3. v celoti



 Razno: dodatni prevozi in drugo v celoti 935.84 €       

Nagrade učencem: v celoti 204.67 €       

Material za lik pouk 157.80 €       

Skupaj:            12,245.00 € 10,091.69 €  

Končno stanje na dan 31. 08. 2018: 4.877,33 €.

Pripravila: Bernarda Kanduč

Litija, 21.08.2018

Prevozi: karneval 65,70 €; gledališki festival 

164,25 €; čisti zobki 219 €; otroški festival - 

prijavnina 200 €;butan plin-delno prevoz 

45,99 €; dramski krožek 240,90 €.

Nagrada najboljšim razredom za zbiranje 

papirja 126,88 €; pevcem pevskega zbora 

77,79 €.

Nabavili iz sredstev od zbranega papirja.


