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POROČILO O REALIZACIJI LETNEGA PROGRAMA DELA ŠOLSKEGA SKLADA 

OŠ  MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU za šolsko leto 2016/2017 

 

Šolski sklad OŠ Miklavž na Dravskem polju deluje že deveto šolsko leto. V šolskem 

letu 2016/2017 je šolski sklad nadaljeval z uresničevanjem nalog opredeljenih v 

Pravilih o delovanju Šolskega sklada OŠ Miklavž. UO predmetnih pravil v šolskem letu 

2016/2017 ni spreminjal  oziroma dopolnjeval. Osnovna naloga šolskega sklada je bila 

tudi v tem šolskem letu pridobivanje sredstev z namenom nudenja finančne pomoči: 

 socialno šibkim učencem; 

 nadarjenim učencem pri izvedbi nadstandardnega programa; 

 pri financiranju vseh oblik izobraževanja, ki se ne financirajo iz javnih sredstev. 

Gre za pomoč pri financiranju izletov, taborov, udeležb na tekmovanjih …, vse z 

namenom, da bi bili ti dostopni čim večjemu številu učencev. 

Konec šolskega leta 2015/2016 je 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 ponovno 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 pravila 

delovanja šolskega sklada ostanejo nespremenjena.  

Odbor šolskega sklada je imel v šolskem letu 2016/2017 skupaj 14 sej, od tega  eno 

redno sejo in  13 korespondenčnih sej.   

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

za šolsko leto 2016/2017 in poročilo poslovanja za leto 2016. 

Vse vloge, ki so bile v šolskem letu 2016/2017 naslovljene na sklad, smo obravnavali 
preko korespondenčnih sej. Člani šolskega sklada so sprejeli 20 sklepov o dodelitvi 
finančne pomoči. Vsi sklepi UO šolskega sklada so odloženi v ustreznem redniku v 
tajništvo OŠ. 
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UO šolskega sklada je v šolskem letu 2016/2017 obravnaval vloge za dodelitev spodaj 

navedenih sredstev za :  

 plačilo stroškov dneva dejavnosti ob pouku v skupni višini  4.028,01€; 

 plačilo stroškov šole v naravi za sedme razrede v skupni višini  232,16€; 

 plačilo stroškov šole v naravi za pete razrede v skupni višini  619,31€; 

 denarno pomoč pri plačilu neporavnanih šolskih obveznosti v skupni višini 

179,05€; 

 plačilo stroškov tekmovanj, prevozov in drugih stroškov  za v  vlogi navedena 

tekmovanja v skupni višini  2.000,00€;  

 plačilo stroškov prevoza, nastanitve in izvedbe intenzivnih pevsk8ih vaj v skupni 

višini  350,06€; 

 plačilo prevozov nadarjenih učencev na tabor za nadarjene v skupni višini  

378,00€; 

 plačilo stroškov nadstandardne dejavnosti kot so jutranje varstvo in športni 

oddelki v skupni višini 264,00€ 

 pomoč pri izvedbi kulturnega programa ob zaključni prireditvi devetošolcev v 

višini 200,00€ 

 
Skupno smo obravnavali 20 vlog v skupnem znesku 8.250,48€, pri čemer so bile prav 
vse vloge tudi odobrene. Ker se vsi učenci, katerim so bila sredstva dodeljena iz takšnih 
ali drugačnih razlogov niso udeležili vseh dejavnosti, je bilo porabljenih nekoliko manj 
sredstev, kot jih je bilo odobrenih. 
 
Da bi v šolski sklad zbrali kar največ sredstev, smo v mesecu novembru 2016 v glasilu 
»IZVIRI« objavili poziv občankam in občanom za prostovoljne prispevke v šolski sklad in 
poziv za zbiranje starega papirja, kjer se sredstva od prodaje prav tako stečejo v šolski 
sklad. Za isti namen smo v mesecu decembru 2016 vsem učencem OŠ skupaj s 
spremnim dopisom posredovali položnice natisnjene brez zneska, s katerimi smo starše 
otrok pozvali k prostovoljnim prispevkom. 
 
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 in Programa dela Šolskega sklada OŠ Miklavž na Dravskem polju za leto 
2016/2017. 
 
Preko korespondenčne seje dne 15.02.2017 je bil sprejet sklep o potrditvi Poročila o 
realizaciji letnega programa dela Šolskega sklada OŠ Miklavž na Dravskem polju za leto 
2016. 
 
 
Šolski sklad je v šolsko leto 2016/2017 prenesel sredstva v višini 5.240,14€. V šolskem 
letu 2016/2017 je promet v dobro znašal 5.189,83€ in promet v breme 7.920,54€. Stanje 
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na računu šolskega sklada na dan 31.08.2017 znaša 2.509,49€. Neporabljena sredstva 
se prenesejo v šolsko leto 2017/2018.(vir: kartica konta Šolski sklad).  
 
Viri denarnih sredstev v šolskem letu 2016/2017 so bili naslednji: 
 

 Zbiranje papirja                                  623,10 €, kar je 45,4% več kot leto poprej 

 Donacija Rdeči križ                            300,00 €, kar je 50,0% več kot leto poprej 
 Darilni bazar ob Miklavževanju       1.994,66 €, kar je   5,5% več kot leto poprej 

 Donacija upokojencev                        280,00 €, kar je 86,7% več kot leto poprej 
 Prilivi na ŽR                                    1.617,07 €, kar je 30,8% manj kot leto poprej 
__________________________________________________________________ 

SKUPAJ                                                5.289,83€, kar je  6,4% manj kot leto poprej. 

 
 
 
 

predsednica Upravnega odbora šolskega sklada 

Maja ZUPAN 

 

 


