
POROČILO O REALIZACIJI LETNEGA PROGRAMA DELA ŠOLSKEGA SKLADA OŠ 
MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU za leto 2016 
 
Šolski sklad OŠ Miklavž na Dravskem polju deluje deveto leto. Njegov namen je tudi v letu 
2016 ostal nespremenjen, to je pridobivanje sredstev za pomoč socialno šibkim otrokom in 
vzdrževati ter financirati nadstandardno dejavnost in opremo. Za ta namen zbiramo 
prostovoljne prispevke. Sredstva zbiramo tudi z najrazličnejšimi akcijami (šolske prireditve, 
novoletni bazar idr.), v katerih sodelujejo tako učenci kot tudi učitelji naše šole. 
 
V letu 2016 se je šolski sklad sestal trinajstkrat, od tega smo imeli eno redno konstitutivno 
sejo in dvanajst korespondenčnih sej. Konec šolskega leta 2015/2016 je namreč potekel 
dvoletni mandat obstoječim članom UO šolskega sklada in na redni seji UO dne 14.09.2016 
se je sestal UO v novi sestavi. Nov dvoletni mandat je UO začel v naslednji sestavi: 

 Nevenka Gselman kot predstavnica OŠ 

 Darja Majhenič kot predstavnica OŠ 

 Leonida Gavez Šerbinek kot predstavnica OŠ 

 Marjana Gutman kot predstavnica staršev 

 Aljoša Stojič kot predstavnik staršev 

 Katja Rojko kot predstavnica staršev 

 Maja Zupan kot predstavnica staršev. 
 

Izmed članov UO je bila na redni konstitutivni seji za predsednico izvoljena Maja Zupan, za 

njenega namestnika Aljoša Stojič in za zapisnikarja Nevenka Gselman. Nova članica UO je 

v tem mandatu postala Leonida Gavez Šerbinek, ki je zamenjala Alenko Primec. Na redni 

seji UO smo pregledali realizacijo dela šolskega sklada za šolsko leto 2015/2016, 

obravnavali merila in kriterije za dodeljevanje zbranih sredstev, obravnavali pravila 

delovanja šolskega sklada in razpravljali o planu dela za šolsko leto 2016/2017. Člani UO 

so se soglasno odločili, da tako merila in kriteriji, kot tudi pravilnik delovanja šolskega sklada 

ostaneta nespremenjena.  

Na korespondenčnih sejah smo potrdili poročilo poslovanja za leto 2015 in plan poslovanja 

za šolsko leto 2016/2017. 

Vse vloge, ki so bile v letu 2016 naslovljene na sklad, smo obravnavali preko 
korespondenčnih sej. Člani šolskega sklada so sprejeli 18 sklepov o dodelitvi finančne 
pomoči socialno šibkim otrokom. Vsi sklepi UO šolskega sklada so odloženi v ustreznem 
redniku v tajništvo OŠ. 
 
Šolski sklad je v letu 2016 obravnaval vloge za dodelitev spodaj navedenih sredstev za : 

 plačilo stroškov dneva dejavnosti ob pouku, kjer smo obravnavali vloge 
triinsedemdesetih otrok v skupnem znesku 3.924,56€, 

 plačilo stroškov šole v naravi , kjer smo obravnavali vloge dvanajstih otrok v skupnem 
znesku 1.180,00€, 

 denarno pomoč pri plačilu neporavnanih šolskih obveznosti, kjer smo obravnavali 
petnajst vlog v skupnem znesku 582,30€,  

 plačilo stroškov tekmovanj, prevozov in drugih stroškov za v vlogi navedena 
tekmovanja v skupnem znesku 1.000,00€, 

 plačilo stroškov prevoza otrok, ki so se udeležili intenzivnih pevskih vaj v višini 
288,00€, 



 plačilo stroškov udeležbe na intenzivnih pevskih vajah, kjer smo obravnavali vlogo 
dveh otrok v skupnem znesku 62,06€, 

 plačilo prevoza nadarjenih učencev na tabor v višini 240,00€, 

 plačilo nagradne ekskurzije  za učence sedmih, osmih in devetih razredov v višini 
500,00€, 

 plačilo stroškov nadstandarne dejavnosti, kjer smo obravnavali vlogo za tri otroke v 
skupni višini 108,00€ 

 
Skupno smo obravnavali 109  vlog, pri čemer so bile prav vse vloge tudi odobrene. 
V mesecu novembru 2016  smo v glasilu Izviri objavili poziv občankam in občanom za 
prostovoljne prispevke v šolski sklad in pa poziv za zbiranje starega papirja, kjer se sredstva 
prav tako stečejo v šolski sklad. 
 
V mesecu decembru 2016 smo vseh učencem OŠ skupaj s spremnim dopisom razposlali 
položnice brez zneska, s katerimi smo starše otrok pozvali k prostovoljnim prispevkom 
 
Preko korespondenčne seje dne 20.09.2016 je bil sprejet predlog programa Šolskega 
sklada OŠ Miklavž na Dravskem polju za leto 2016/2017 
 
Preko korespondenčne seje dne 05.02.2016 je bil sprejet sklep o potrditvi Poročila o 
realizaciji letnega programa dela Šolskega sklada OŠ Miklavž na Dravskem polju za leto 
2015. 
 
Preko korespondenčne seje dne 20.09.2016 je bil sprejet sklep o potrditvi Poročila o 
realizaciji programa dela Šolskega sklada OŠ Miklavž na Dravskem polju za šolsko leto 
2015/2016. 
 
 
Šolski sklad je v leto 2016 iz leta 2015 prenesel sredstva v višini 9.702,99€. V letu 2016 je 
promet v dobro znašal 4.551,14€ in promet v breme 6.312,41€.  Stanje na računu šolskega 
sklada na dan 31.12.2016 znaša 7.941,72€. Neporabljena sredstva se prenesejo v leto 
2017.(vir: kartica konta Šolski sklad).  
 
Viri denarnih sredstev v letu 2016 so bili naslednji: 

 Zbiranje papirja                                                    519,40 € 

 Donacija Rdeči križ                                               300,00 € 

 Darilni bazar ob Miklavževanju                          1.994,66 € 

 Donacija upokojencev                                           150,00 € 

 Prilivi na ŽR                                                        1.617,07 € 

 Vračilo napačnega nakazila                                   - 29,99 € 

  

SKUPAJ                                                                            4.551,14 € 

 
 

Predsednica Upravnega odbora šolskega sklada 

Maja ZUPAN 


