
POROČILO O REALIZACIJI LETNEGA PROGRAMA DELA ŠOLSKEGA SKLADA 

OŠ  MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU za šolsko leto 2015/2016 

 

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

2015/2016 je šolski sklad nadaljeval z uresničevanjem nalog opredeljenih v Pravilih o 

delovanju Šolskega sklada OŠ Miklavž. 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 nakupu nadstandardne opreme, kot so didaktična sredstva in pripomočki 

 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 so ti dostopni čim večjemu številu učencev. 

Sestava šolskega sklada se je v začetku šolskega leta 2015/2016 spremenila. Simono 

WOCHL je zamenjala Katja ROJKO. Prav tako je z začetkom šolskega leta prišlo do 

zamenjave podpredsednika. Simono WOCHL je zamenjal Aljoša STOJIČ. 

Odbor šolskega sklada je imel v šolskem letu 2015/2016 skupaj 11 sej, od tega  eno 

redno sejo in  deset korespondenčnih sej.   

Na redni seji, ki je bila 07/10/2015 je bilo: 

1. potrjeno poročilo šolskega sklada za 2014/2015,  

2. sprejet plan dela za 2015/2016,  

3. izvoljen nov podpredsednik upravnega odbora šolskega sklada in 

4. dopolnjena merila in kriteriji za razdeljevanje in dodeljevanje zbranih sredstev iz 

šolskega sklada za socialno šibke učence.  

Glede na to, da vsako leto sredstva šolskega sklada ostanejo nerazporejena in glede na 

to, da tudi družine z mesečnim dohodkom nad 36% neto povprečne mesečne plače vseh 

zaposlenih v RS težko zagotavljajo sredstva za vse šolske in obšolske dejavnosti, so 

člani UO šolskega sklada, na predlog pedagoginje, ponovno proučili  trenutno veljavna  

merila in kriterije za dodelitev sredstev iz šolskega sklada za socialno šibke učence. 

Merila in kriterije smo dopolnili tako, da so učenci upravičeni do subvencioniranja 

stroškov v višini 50% stroškov v primeru, da iz njihove odločbe o otroškem dodatku 

izhaja, da mesečni dohodek na družinskega člana na podlagi 20. člena ZUPJS presega 

36% neto povprečne mesečne plače na zaposlenega, a hkrati ne presega 50% neto 

povprečne plače vseh zaposlenih v RS. Prav tako smo merila in kriterije dopolnili z 

drugimi dejstvi in okoliščinami, ki odražajo dejanski socialni in materialni položaj učenca. 

Tako so do subvencioniranja stroškov upravičeni tudi učenci, kjer imata v istem šolskem 

letu šolo v naravi dva ali več učencev iste družine. 



Na korespondenčnih sejah je odbor šolskega sklada obravnaval predvsem prispele 

vloge za denarno pomoč. Obravnavali smo sledeče vloge: 

 vlogo za pokrivanje sredstev za prevoze na tekmovanja in nastope  v višini 

1.000€ 

 vlogo za denarno pomoč pri plačilu neporavnanih šolskih obveznosti za devet 

učencev/učenk  v skupni višini  444,65€ 

 vlogo za  denarno pomoč pri izvedbi izleta za najuspešnejše učence/učenke od 

sedmega do devetega razreda  v višini  500,00€ 

 sedem vlog za subvencioniranje dnevov dejavnosti ob pouku za  

sedeminpetdeset učencev/učenk v skupni višini 2.959,00€ 

 dve vlogi za subvencioniranje oziroma pomoč pri plačilu  šole v naravi za  14 

učencev/učenk v  skupnem znesku 1.255,00€ 

 vlogo za denarno pomoč pri pokrivanju stroškov prevoza na  tabor za nadarjene 

učence/učenke v višini 240€ 

 vlogo za subvencioniranje tabora za dva  nadarjena učenca/učenki  v skupnem 

znesku 104,00€ 

 vlogo za pomoč pri financiranju izdaje Zbornika ob 40.letnici OŠ Miklavž v višini 

1.000,00€ 

 vlogo za denarno pomoč pri plačilu intenzivnih pevskih vaj za tri učenke/učence  

v skupni višini 114,00€ 

 

Skupaj smo tako obravnavali 16 vlog v skupni višini 7.616,65 €. Odobrene so bile vse 

prispele vloge. Sredstva so bila porabljena v nekoliko nižjem znesku, saj so se črpala na 

osnovi dejanske udeležbe učenca/učenke na dnevih dejavnosti, taborih, šoli v naravi ... 

V mesecu novembru 2015 smo skupaj s spremnim dopisom razposlali položnice, s 

katerim smo starše pozvali k prostovoljnim prispevkom v šolski sklad. Tudi tokrat  je  bila 

višina prispevka odločitev vsakega posameznika. 

Preko korespondenčne seje  je bilo dne  05.02.2016  potrjeno Poročilo šolskega sklada 

za leto 2015. 

Šolski sklad je iz šolskega leta 2014/2015  v šolsko leto  2015/2016  prenesel sredstva 

v višini  6.683,52€. Stanje sredstev na dan 31/12/2015 je znašalo  9.702,99 €  in se je 

preneslo v leto 2016. Stanje sredstev na računu šolskega sklada je na dan 30/06/2016 

znašalo 6.151,74€, medtem, ko je stanje na računu šolskega sklada dne 31.08.2016 

znašalo 5.151,74€  (vir: kartica konta šolski sklad). Neporabljena sredstva se prenesejo 

v novo šolsko leto 2016/2017.  

Viri prilivov denarnih sredstev na račun šolskega sklada v šolskem letu 2015/2016 so bili 

naslednji: 



 zbiranje starega papirja                                                 428,40€ 

 vplačila sredstev s strani pravnih oseb                      1.100,00€   

 donacija RK Miklavž                                                      200,00€ 

 darilni bazar                                                                1.890,67€ 

 donacija upokojencev                                                    150,00€ 

 prilivi na ŽR                                                                 1.778,00€ 

Skupaj se je na TRR šolskega sklada v šolskem letu 2015/2016 steklo sredstev v  višini  

5.547,07€, kar je manj kot v predhodnem šolskem letu. Na drugi strani je so dejanski 

odlivi po odobrenih vlogah znašali skupno   7.078,85 €. 

 

predsednica Upravnega odbora šolskega sklada 

Maja ZUPAN 

 

 


