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POROČILO O REALIZACIJI LETNEGA PROGRAMA DELA ŠOLSKEGA SKLADA OŠ  
MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU za šolsko leto 2020/2021 
 
Šolski sklad OŠ Miklavž na Dravskem polju je v šolskem letu 2020/2021 praznoval že svojo 13 
obletnico in nadaljeval z uresničevanjem nalog opredeljenih v Pravilih o delovanju Šolskega 
sklada OŠ Miklavž.  Njegov namen je tudi v šolskem letu 2020/2021 ostal nespremenjen, to je 
pridobivanje sredstev za pomoč socialno šibkim otrokom in vzdrževati ter financirati 
nadstandardne dejavnosti in opremo. To skladu uspeva s prostovoljnimi prispevki posameznikov 
in podjetij iz okolja ter z najrazličnejšimi akcijami (šolske prireditve, novoletni bazar, zbiranje 
starega papirja idr.), v katerih sodelujejo učenci in učitelji osnovne šole. 
UO je na 3. korespondenčni seji, ki je potekala 17.11.2020 dopolnil Pravila šolskega sklada in 
posodobil kriterije za dodelitev sredstev. Spremenjen pravilnik je začel veljati v šolskem letu 
2020/2021 in velja tudi za naslednja šolska leta oz. do spremembe. 
 
Vsa sredstva so bila porabljena v skladu z dogovori in sklepi upravnega odbora šolskega sklada 
sprejetih na rednih ali dopisnih sejah.  
 
Upravni odbor šolskega sklada je imel v šolskem letu 2020/2021 skupaj 6 sej, od tega eno redno 
sejo in 5 dopisnih sej. To so 4 seje manj sej kot v šolskem letu 2019/2020, kar še lahko delno 
pripišemo stanju s COVID-19, saj je bila šola še tudi v šolskem letu 2020/2021 delno zaprta, 
posledično smo prejeli manj vlog. Vse vloge, ki so bile v šolskem letu 2020/201 naslovljene na 
sklad, so bile obravnavane preko dopisnih sej. Člani šolskega sklada smo sprejeli 10 sklepov. Vsi 
sklepi UO šolskega sklada so odloženi v ustreznem redniku v tajništvo OŠ.  
 
UO šolskega sklada je v šolskem letu 2020/2021 obravnaval vloge za dodelitev spodaj navedenih 
sredstev iz predmetnih vlog:  

• Vloga za odobritev sredstev za nadstandardno obliko dela z učenci – športne oddelke od 1. 
do 3. razreda v višini 1.620,00 EUR 

• Vloga za kritje stroškov prevoza učencev na tabor za nadarjene v vrednosti 398,72 EUR 

• Vloga za denarno pomoč za dneve dejavnosti v vrednosti 1.762,50 EUR 

• Vloga za odobritev sredstev za nastop Ditka in Feri lainšček v vrednosti 823,75 EUR 

• Vloga za denarno pomoč Z glavo na zabavo v vrednosti 100,00 EUR 

• Vloga za denarno pomoč pri plačilu šolske prehrane v vrednosti 221,30 EUR 

• Vloga za dodelitev sredstev za ozvočenje v vrednosti 200,00 EUR 
 
Vse vloge so bile odobrene. 
 
Skupno je upravni odbor šolskega sklada v šolskem letu 2020/2021 odobril sredstva v višini 
5.126,27 EUR. 
 
Na 1. redni seji 30.09.2020 je bil sprejet sklep o potrditvi Poročila o realizaciji letnega programa 
dela šolskega sklada OŠ Miklavž na Dravskem polju za šolsko leto 2019/2020 in Programa dela 
Šolskega sklada OŠ Miklavž na Dravskem polju za leto 2020/2021.  
 
Šolski sklad je v šolsko leto 2020/2021 prenesel sredstva v višini 10.257,59 EUR. V šolskem letu 
2020/2021 je promet v dobro znašal 8.303,50 EUR in promet v breme 3.926,18  EUR. Stanje na 
računu šolskega sklada na dan 31.08.2021 je znašalo 14.634,91 EUR. Neporabljena sredstva se 
prenesejo v šolsko leto 2021/2022.(vir: kartica konta Šolski sklad). 
 
Viri denarnih sredstev v šolskem letu 2020/2021 so bili naslednji:  

• Zbiranje papirja    343,50 EUR, kar je 32,38 % manj kot leto prej  

• Donacija Rdeči križ     400,00 EUR, kar je 64,59 % manj kot leto prej  

• Darilni bazar ob Miklavževanju  0,00 EUR, kar je 100 % manj kot leto prej (COVID – 19)  

• Donacija upokojencev   150,00  EUR, kar je 50 % več kot leto prej 

• Prilivi na ŽR    690,00 EUR, kar je 3,5 % manj kot leto prej  

• Donacije gospodarskih subjektov  6.720,00 EUR, kar je 180 % več kot leto prej 
______________________________________________________________________  

• SKUPAJ     8.303,50 EUR, kar je 6,06 % več kot leto prej. 
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Program dela šolskega sklada za 2020/2021 je bil v celoti realiziran.  
 
 
Predsednik Upravnega odbora šolskega sklad 
 
Tadej Rojko, l. r. 
 
 
 
 
 
 


