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Poročilo o realizaciji letnega programa dela za šolsko leto 2015/2016                          
 
 

1. Uvod 
 
Skladno z določili 17. člena Pravil o delovanju šolskega sklada je v pristojnost Upravnega odbora 
šolskega sklada OŠ Gradec, da pripravi poročilo o realizaciji letnega programa dela (v nadaljevanju: 
Poročilo).  
 
Poročilo se nanaša na Letni program dela šolskega sklada Osnovne šole Gradec s finančnim načrtom 
za šolsko leto 2015/2016 (v nadaljevanju: Program). Podane so informacije o opravljenih načrtovanih 
nalogah ter podatki o finančnem stanju. Struktura Poročila sledi strukturi Programa. V zaključku so 
podane tudi usmeritve za načrtovanje dela v naslednjem šolskem letu. 
 
S Poročilom o delu se seznani Svet staršev ter Svet zavoda. 
 
Upravni odbor je Poročilo obravnaval na 7. redni seji dne 20. 10. 2016 in sprejel na 3. dopisni  seji dne 
15. 11. 2016 
 
 
2. Poročilo o delu 
 
Upravni odbor se je sestal na 2 rednih in 1 dopisni seji. Zapisniki sej so objavljeni na spletu. 
 
Aktivnosti, ki so bile izvajane v okviru delovanja Šolskega sklada: 
 
2.1. Pridobivanje sredstev 
Izvedene so bile naslednje aktivnosti namenjene zbiranju sredstev v šolski sklad:  

- Prostovoljni prispevki staršev in občanov: 

 Preko elektronske pošte (e-Asistent) je bil vsem staršem poslan dopis s krajšo predstavtvijo 
sklada (njegova dejavnost, namen, delovanje ter dosedanje delo in rezultati) ter prošnjo za 
prostovoljni prispevek (enkraten znesek, mesečni prispevki).   

 Predstavitev delovanja in namena šolskega sklada na Svetu staršev (na seji dne 28. 9. 2015) 
in Svetu zavoda (seja dne 30. 9. 2015) 

 V glasilu Občan je bil v rubriki OŠ Gradec objavljen prispevek o šolskem skladu 

 Na prireditvi OŠ Gradec poje so se zbirali prostovoljni prispevki obiskovalcev  
- Donacije: 

 Preko elektronske pošte (e-Asistent) je bil vsem staršem poslan dois s prošnjo za doniranje 
potencialnim donatorjem  

- Zbiralne akcije učencev 

 Izvedeni sta bili dve zbiralni akciji starega papirja. Zbiralne akcije so potekala na matični šoli in 
vseh podružnicah 

- Prodaja izdelkov učencev 

 Organiziran je bil božično-novoletni sejem, na katerem so učenci prodajali svoje izdelke 
 
2.2. Poraba sredstev 
Sredstva so bila porabljena za naslednje namene: 

- Pomoč socialno šibkim učencem: 

 udeležba na ekskurzijah, šoli v naravi, taborih, nakup delovnih zvezkov,..): pomoč 17 učencem 
- Financiranje dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa oz. se ne financirajo iz javnih 
sredstev 

 Plačana je bila prijavnina in prevozi na šolska tekmovanja za 766 učencev (nekateri učenci so 
se udeležili več tekmovanj) 

 pomoč nadarjenim učencem za udeležbo na taborih za nadarjene 
- sofinanciranje potrjenih projektov po letnem delovnem načrtu šole 

 financianje materiala za božično- novoletni sejem 
- sofinanciranje nakupa opreme, učnih pripomočkov in drugih zadev s katerimi se zvišuje standard 

pouka 

 sofinanciranje nakupa košarkarkarskih košev za PŠ Jevnica 
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V šolski sklad so starši v tem šolskem letu prispevali 355 € : dva starša sta se odločila za celoletni-
mesečni prispevek po 5 €,  15 staršev je prispevalo v šolski sklad enkratni znesek. 

 
2.3. Promocija sklada 
Opravljene so bile naslednje načrtovane aktivnosti: 

- na šolski spletni strani se se ažurno objavljali in dodajali aktualni dokumenti Šolskega sklada: sprejeti 
Program dela za šolsko leto 2015/2016, Letno poročilo o opravljenem delu s finančnim poročilom za 
šolsko leto 2014/2015, zapisniki sej upravnega odbora, izjava staršev za prostovoljni prispevek in 
drugi dokumenti.  

- Izvedene so bile manjše promocijske akcije (krajši predstavitveni zapis v Šolskem rokovniku, krajša 
predstavitev na roditeljskih sestankih, Svetu staršev in Svetu zavoda, objava članka v glasilu Občan, 
»stojnica« na šolskih prireditvah) 
 
 

3. Poročilo o finančnem stanju 
 
Ob začetku šolskega leta 2015/2016, to je na dan 1. 9. 2015, je bilo stanje finančnih sredstev 
10.047,40 eur. Do 31. 8. 2016 je bilo beležnih skupaj prilivov v višini 7.548,51 eur ter odlivov v višini 
8.154,76 eur. Negativna razlika med prilivi in odlivi znaša 606,25 eur. Finančna sredstva šolskega 
sklada tako znašajo na dan 1.9.2016 9.441,15 eur. 
 
Velika verjetnost za višjo porabo sredstev od načrtovane, je bila v Programu dela navedena, pri čemer 
pa višja poraba od načrtovane ni v večji porabi sredstev za pomoč socialno šibkim učencem. kot je 
bilo navedeno. Bistveno večja od načrtovane je bila poraba za namen financiranja udeležbe na šolskih 
tekmovanjih – prevozi na šolska tekmovanja. 
 
Primerjava načrtovanih in realiziranih prilivov in odlivov (povzeto iz sprejetega Programa dela in 
Finančnega poročila za šolsko leto 2015/2016)  
 
PRILIVI (v eur) 

Namen Program dela 2015/2016 Realizacija Indeks 

Prostovoljni  prispevki staršev in občanov 1.000,00 355,00 35,5 

Donacije 1.000,00 1.386,50 138,65 

Zbiralne akcije učencev 2.000,00 2.030,10 101,5 

Prodaja izdelkov učencev 2.000,00 3.776,91 188,8 

Drugo 0,00 0,00 - 

    

Skupaj 6.000 7.548,51 125,8 

 
 
ODLIVI (v eur) 

Namen Program dela 
2015/2016 

Realizacija  Indeks 

Pomoč socialno šibkim učencem 2.000,00 2.087,57 104,4 

Pomoč nadarjenim učencem po posameznih področjih 0,00 930,75 
 

930,7 

Dejavnosti, ki niso del izobraževalnega programa in se 
ne financirajo iz javnih sredstev 

- prijavnine na tekmovanja 

 
 

2.200,00 

 
 

3.126,25* 

 
 

142.1 

Projekti šole    

- material za novoletne izdelke 600,00 1710,19 285,0 

- Rastem s knjigo 60,00 0,0 - 

- S tačko v roki dogodivščinam naproti 120,00 0,0 - 

- Generacije generacijam 165,00 0,0 - 

- Eko vrt v Jevnici 300,00 0,0 - 

Oprema in pripomočki za zviševanje standarda pouka   - 
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- košarkarski koši z PŠ Jevnica 420,00 300,00 71,4 

- nakup hitrorastočih dreves za senco na igrišču 150,00 0,0 - 

    

Skupaj 6.015,00 8.154,76 135,6 

* od tega prijavnine na šolska tekmovanja: 1.222,71 in prevozi na šolska tekmovanja:  1.903,54  
 
Podrobnosti prilivov in odlivov v Šolski sklad v šolskem letu 2015/2016 so razvidna iz Finančnega 
poročila, ki ga je potrdil Upravni odbor šolskega sklada na 7. seji dne 20. 10. 2016. Finančno poročilo 
je objavljeno tudi na spletni strani OŠ Gradec. 
 
 

4. Zaključek 
 
Večina nalog opredeljenih v programu dela je bila izvedena.  S finančnega vidika načrtovana 
realizacija ni bila dosežena pri pridobivanju sredstev s strani prostovoljnih prispevkov staršev in 
občanov, presežena pa je bila pri pridobivanju sredstev iz donacij ter prodaje izdelkov učencev. Pri 
odlivih je bila precej višja od načrtovane poraba sredstev za namen prijavnin na tekmovanja vključno s 
prevozi na tekmovanja, za pomoč nadarjenim učencem po posameznih področjih (sofinanciranje 
udeležbe na vikendu za nadarjene) ter za nakup materiala za izdelavo izdelkov za božnično –
novoletni sejem. 
 
Projekti šole, ki so bili predvideni za financiranje, so bili izvedeni, vendar so se financirali iz drugih 
virov oziroma se je črpanje sredtev preneslo v naslednje šolsko leto, to je v šolsko leto 2016/2017- 
 
Še vedno ostaja prioriteta financiranja iz šolskega sklada za namen pomoči socialno šibkim učencem  
ter prijavnine na šolska tekmovanja. Glede na  visok porast stroškov vezanih na porabo za financiranje 
udeležbe učencev na šolskih tekmovanjih, se bo preverilo še druge možnosti financiranja prijavnin (iz 
virov šole)  ter čim večjega zmanšanja stroškov za prevoze (kombiniranje prevozov skupaj z  OŠ Litija 
in OŠ Šmartno).  
 
Za namen povečanja prihodkov s strani prostovoljnih prispevkov se bo v novem šolskem letu 
organizirala na matični šoli v okviru božično – novoletnega sejma tombola ter peka palačink, na 
podružničnih šolah pa manjša prireditev oz. posebna predstavitev šolskega sklada v okviru  2. 
skupnega roditeljskega sestanka v mesecu marcu 2017.   
 
Oblika božično – novoletnega sejma kot je bila organizirana v šolskem letu 2015/2016 , to je da se je 
sejem organiziral  posebej in ločeno po posameznih razredih, se je izkazala kot  »uspešna« in se bo 
ponovila tudi v novem šoslekm letu. 
 
Upravni odbor šolskega sklada se iskreno zahvaljuje staršem in vsem ostalim donatorjem za njihove 
prispevke ter učencem, učiteljem in ostalim sodelujočim za uspešno izpeljane projekte (prodaja 
novoletnih izdelkov, zbiranje starega papirja) 
 
Otroci vam sporočajo: »Hvala, da nam vsem omogočate enake možnosti«. 
 
 
 
V Litiji, 15. 11. 2016 
     


