
POROČILO O REALIZACIJI LETNEGA PROGRAMA DELA ŠOLSKEGA SKLADA OŠ 
MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU za šolsko leto 2014/2015 
 
Šolski sklad OŠ Miklavž na Dravskem polju deluje sedmo šolsko leto. Njegov namen je 
pridobivati sredstva za pomoč socialno šibkim otrokom in vzdrževati ter financirati 
nadstandardno dejavnost in opremo. To skladu uspeva s prostovoljnimi prispevki 
posameznikov, ter z najrazličnejšimi akcijami (šolske prireditve, novoletni bazar idr.), v 
katerih sodelujejo učenci in učitelji naše šole. 
 
V šolskem letu 2014/2015 je imel šolski sklad eno - konstutitivno sejo, na kateri  so se 
poslovili člani šolskega sklada, ki jim je potekel mandat in predali delo šolskemu skladu v 
novi sestavi. Konstitutivno sejo  je vodila mag. Petra Bogadi. S to sejo se je formalno 
zaključilo delo šolskega sklada v stari sestavi. Na seji so se člani starega in novega šolskega 
sklada seznanili  s: 

 Pregledom prisotnosti 

 Pregledom zapisnika zadnje seje 

 Poročilo o realizaciji letnega programa dela šolskega sklada OŠ Miklavž na 
Dravskem polju za šolsko leto 2013/2014 

 Izvolitev predsednice, njene namestnice in zapisničarke 

 Obravnava prve vloge v šolskem letu 2014/2015. 

 Razno 
 
Vse preostale vloge,ki so bile v šolskem letu 2014/2015 naslovljene na šolski sklad, smo 
obravnavali preko korespondenčnih sej. Le-teh je bilo v šolskem letu 2014/2015 deset. Člani 
šolskega sklada smo sprejeli 13 sklepov. Preko korespondenčne seje je bil 29.09.2014 
sprejet tudi programdela šolskega sklada z OŠ miklavž za  leto 2014/2015 

 
Sredstva šolskega sklada v šolskem letu 2014/2015 so bila po sklepih korespondenčnih 

sej (sklepi z navedenimi zneski so odloženi v ustreznem fasciklu) porabljena za: 

 

 Plačilo stroškov dneva dejavnosti ob pouku. Pomagali smo 41 otrokom v skupnem 
znesku  

 Plačilo stroškov šole v naravi za učenko tretjega razreda v skupnem znesku  

 Denarno pomoč pri plačilu šolske prehrane za mesec september za dve učenki v 
skupnem znesku  

 Denarno pomoč pri plačilu  stroškov pri izbirnem predmetu za devetošolko v skupnem 
znesku   

 Denarno pomoč pri plačilu šolskega kosila  za dve učenki, kjer je družina v mesecu 
marcu minimalno presegla cenzus subvencije šolskega kosila iz javnih sredstev  

 Plačilo stroškov tekmovanj, prevozov in drugih stroškov za v vlogi navedena 
tekmovanja v skupnem znesku  

 
Preko korespondenčne seje dne 29.09.2014 je bil sprejet tudi predlog programa Šolskega 
sklada OŠ Miklavž na Dravskem polju za leto 2014/2015 
 
Preko korespondenčne seje dne 16.02.2015 je bil sprejet sklep o potrditvi Poročila o 
realizaciji letnega programa dela Šolskega sklada OŠ Miklavž na Dravskem polju za leto 
2014. 
 



1.9.2014 je Šolski sklad za šolsko leto 2014/2015 pričel z  7.240,60 EUR sredstev na računu. 
Stanje sredstev na dan 31/12/2014 je znašalo 8.427,05€. in se prenesejo v  leto 2015. Saldo 
Šolskega sklada na dan 30.6.2015  6.598,12 EUR, medtem ko na dan  31.08.2015 znaša  
saldo šolskega sklada 6.683,52 EUR (vir: kartica konta Šolski sklad). Neporabljena zbrana 
sredstva se bodo prenesla v naslednje šolsko leto. 
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