
ŠOLSKI SKLAD OŠ GRADEC

1. Seja Sveta staršev 
OŠ Gradec in njenih podružnic 

v šolskem letu 2018/2019

20. 9. 2018
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Realizacija letnega programa v šol. letu 2017/2018

ZBIRANJE SREDSTEV  = 7.397,64 eur 

Namen Količina / aktivnost Vrednost

Prostovoljni prispevki 
staršev

23 staršev 705,00 eur

Donacije (*brez namenskih 
donacij)

Prispevek fotografa 227,12 eur

Akcije zbiranje starega 
papirja

2 x letno 3.106,16 eur

Prodaja izdelkov 
učencev 

božično-novoletni sejem 3.069,86 eur

Drugo -Vače – družabni večer –
prostovoljni prispevki učencev
-prostovoljni prispevki staršev 
otrok, ki so obiskovali počitniško 
varstvo
-Šolski časopis Oka

289,50 eur
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Realizacija letnega programa v šol. letu 2017/2018

NAMENSKE DONACIJE = 14.888,24 eur

 Podjeta in podjetniki, donacija sindikata SVIZ OŠ 
Gradec, Občina Litija. Kacija Objem topline

• POŠ KRESNICE (košarkarski koš, 2 gola za nogomet, 
stojalo za odbojko, peskovnik) 1.566,64 eur

• POŠ JEVNICA (igrala + namestitev)

• Matična šola (igrala + peskovnik + namestitev)
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Realizacija letnega programa v šol. letu 2017/2018

PORABA SREDSTEV  = 10.091,69 eur 
Namen Količina / aktivnost Vrednost

Pomoč socialno šibkim 
učencem

- ekskurzije,… - 5 učencev
-CŠOD in ZŠVN – 11 
učencev
-Šolske potrebščine – 9 
učencev

1.985,75 eur

Pomoč nadarjenim 
učencem

Obisk Muzeja iluzij, vožnja z 
ladjico po Ljubljanici,…

257,90 eur

Prijavnine in prevozi na 
tekmovanja

-20 različnih tekmovanj –
1019 prijavnin
- 15 področij športa – 236 
učencev

3.141,97 eur



ŠOLSKI SKLAD OŠ GRADEC

Realizacija letnega programa v šol. letu 2017/2018

PORABA SREDSTEV  = 10.091,69 eur 

Namen Količina / aktivnost Vrednost

P
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 -Material za novoletne izdelke

-Prevoz učencev podružničnih šol na 
dogodke na matični šoli
-Prevoz učencev na pevski vikend
-Travnato igrišče na matični šoli

0,00 eur *
1.363,82 eur

306,60 eur
359,66 eur

Zvišanje 
standarda
pouka

Jutranje varstvo na matični šoli 137,98 eur

Drugo -Defibrilator
-Stojala za kolesa
-Jutranji prevoz otok iz vasi Gore pri Pečah
-Dodatni prevozi (karneval, dramski krožek, …)
-Nagrade učencem
-Material za likovni pouk

462,00 eur
527,70 eur
250,00 eur
935,84 eur
204,67 eur
157,80 eur
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PRILIVI:   7.397,64 eur        

ODLIVI:  10.091,69 eur

- 2.694,05 eur

Stanje 1. 9. 2017 = 7.571,38 eur

Stanje 1. 9. 2018 = 4.877,33 eur

Podrobnosti v 

- Poročilo o realizaciji programa za šol. leto 2017/208

- Finančno poročilo za šol.leto 2017/2018 s prilogo

 Objavljeno na spletni strani (rubrika: šolski sklad)



ANKETA O ŠOLSKEM SKLADU

• Anketa je bila aktivna od 1. do 15. junija. V celoti jo je rešilo 140 staršev. 
• 96 odstotkov vprašanih je šolski sklad že poznalo. Večinoma so zanj 

zvedeli, ali od razrednika ali s spleta, manj pa od otrok.
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29%

71%

Pomemben vir sredstev so tudi
prispevki staršev. Ali ste že kdaj
prispevali v ŠS po položnici za 

malico/kosilo? 

Da Ne

• Večina staršev (88 %) tudi ve, da so vsakoletne akcije zbiranja starega 
papirja namenjene zbiranju sredstev za ŠS. Zelo veliko pa jih ne ve, da 
lahko v ŠS prispevajo tudi s položnico za šolsko prehrano. 

• Zelo verjetno je to razlog, da kar 71 % tega ni še nikoli storilo, samo 15 % 
staršev, ki so rešili anketo, pa že prispeva določen znesek v ŠS.

15%

85%

Ali v okviru svojih zmožnosti morda 
že redno prispevate določen znesek v 

ŠS? 

Da Ne



Diapozitiv 8

AC1 Morda je smiselno ob tem povedati, da se to stori preprosto z mailom/klicem v računovodstvo
Alenka Cebular; 18.9.2018



• Pomanjkanje informacij (32 %) oz. pomanjkljive informacije (20 %) o ŠS 
se je izkazalo za precej močan razlog, zakaj več staršev ne prispeva v ŠS. 
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Nisem vedel Moji dohodki mi tega ne
omogočajo

Država/Občina/Šola bi
morala sama poskrbeti za
socialno ogrožene družine

Drugo

Kakšni so vaši zadržki?



• Nekaj anketirancev je izkoristilo 
možnost odprtega odgovora. Tudi 
med temi odgovori najbolj 
izstopa izražena potreba po več 
informacijah o delovanju 
sklada, pa tudi želja po več 
povratnih informacijah, za kaj 
so bila sredstva porabljena oz. 
kaj je bilo namenjeno posamezni 
šoli. 

• To potrjujejo tudi odgovori na vprašanje, 
ali bi prispevali 3 evre prek položnice za prehrano, če bi vedeli, za kaj
bodo sredstva porabljena. 

72%

28%

Ali bi bili pripravljeni prispevati 3 € 
mesečno/otroka …?

Da Ne
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GLEDE NA REZULTATE ANKETE TER REALIZACIJO LANSKEGA 
PROGRAMA DELA, SMO ZA LETOŠNJE ŠOLSKO LETO UVEDLI 
NASLEDNJE “NOVOSTI”

-Zbiranje sredstev:

 2 x letno položnica staršem v vrednosti 10 eur  → prostovoljni prispevek !                  

Povabilo učiteljem k prostovoljnim prispevkom

Doniranje dohodnine 

-Poraba sredstev:

Delitev zbranih sredstev:

1. Prostovoljni prispevki staršev, učiteljev, donacije, zbiralne akcije starega 
papirja, dohodnina → za pomoč socialno šibkim učencem, šolska 
tekmovanja, jutranji prevoz otrok iz vasi Gore pri Pečah, prevoz iz 
podružničnih šol na prireditve na matični šoli, projekti šole…

2. Namenske donacije in božično – novoletni sejem → za projekt, ki si ga 
izbere posamezna šola

►matična šola: sofinanciranje obnove učne kuhinje

► podružnične šole ???
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Otroci vam sporočajo:

“Hvala, da nam vsem omogočate 

enake možnosti” 


