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Poročilo o delovanju šolskega sklada in finančno poročilo za leto 2019 

 

 

Delovanje šolskega sklada je v letu 2019 potekalo po ustaljenih tirnicah. Tako kot vsa leta 

doslej gre za delo v dveh različnih šolskih letih 2018/2019 ter 2019/2020.  

 

Oktobra 2019 je bil sestanek upravnega odbora šolskega sklada. Pregledali smo delo v 

preteklem šolskem letu, sprejeli finančno poročilo za leto 2018/2019 in sprejeli plan dela za 

šolsko leto 2019/2020.  

 

Upravni odbor vedno pripravi širok in pester nabor aktivnosti, ki obogatijo otroški vsakdan. 

Pozorni smo na pomoč socialno šibkejšim učencem v šoli v naravi, dnevih dejavnosti in na 

nabavo učil oz. didaktičnega materiala za pouk ter opreme. Vsak učitelj mora narediti seznam 

učil, ki jih nujno potrebuje in pridobiti dve ponudbi. 

 

V sodelovanju s Skladom 05 v programu Naložbe 0,5 % smo v letu 2014 pričeli z zbiranjem izjav 

za namenitev 0,5 % dohodnine šolskemu skladu. Oktobra 2019 smo tako dobili novo nakazilo 

1.114,75 evrov. Denar smo razdelili med matično in podružnično šolo. Z naslavljanjem 

zavezancem lahko nadaljujemo tudi v prihajajočih mesecih, saj vztrajno zbiranje izjav skozi 

celotno leto prinese številčnost izjav. 

 

V letu 2019 smo največ denarja zbrali s papirnimi akcijami, kar je skoraj  7.000 €. Odkar 

tehtamo papir, so papirne akcije zelo uspešne. Učenci, ki doma nimajo veliko papirja, le tega 

zbirajo v večstanovanjskih blokih, tudi na področju Radovljice. V letu 2019/2020 bomo 

razredno  skupnost, ki bo  na učenca v vsem letu zbrala največ papirja, peljali v kino.  

  

 

 



Seznam stvari, ki jih v letu 2019 ne bi imeli, če ne bi bilo šolskega sklada: 

 

- didaktične igre; 

- prenosnik za v avlo (za prireditve – izbirni  predmet multimedia); 

- stojalo za skiroje; 

- material za valeto in plačilo najema Linhartove dvorane; 

- nakup učbenikov »za na klop«, matematika 6. razred -  projekt  lažje šolske torbice; 

- nova šoba za 3D tiskalnik – za lesen filament; 

- brezžične slušalke; 

- visoka greda ; 

- in še in še. 

 

 

 

SREDSTVA ŠOLSKEGA SKLADA OŠ F. S. FINŽGARJA LESCE  

  
MATIČNA ŠOLA 

 

PRENOS IZ LETA 2018: 9.279,04€ 
  
PRIHODKI 2019 

Kdaj? Kaj? Koliko? 

18.03.2019 papirna akcija ŠS - Lesce (RN 105-19)        1.281,12€ 

04.06.2019 papirna akcija ŠS - Lesce (RN 239-19)        1.217,20€ 

16.10.2019 donacija - dohodnina sklad 0,5                947,75€ 

27.09.2019 papirna akcija ŠS - Lesce (RN 289-19)  1.942,00€ 

16.12.2019 papirna akcija ŠS - Lesce (RN 386-19)  838,93€ 

  SKUPAJ 6.227,00€ 
 

 

ODHODKI/STROŠKI 2019 

Kdaj? Kaj? Koliko? 

20.01.19 material za vzdrževanje - MERKUR D.O.O.  56,85€ 

31.03.19 regresiranje ŠVN 5                       125,00€ 

30.04.19 premazna šoba - GRIFON                   202,67€ 

30.04.19 regresiranje ŠVN5                        109,00€ 

15.05.19 šolska ekskurzija - ARRIVA ALPETOUR      26,00€ 

21.05.19 kartuša - Mimovrste D.O.O.               66,60€ 

27.05.19 zlati pladnji - valeta                   10,74€ 

30.05.19 spominska kartica - valeta               30,40€ 

31.05.19 regresiranje ŠVN 5                       89,00€ 

04.06.19 zlati pladnji, valeta - KREK D.O.O.      9,76€ 

08.06.19 družabne igre  - MULLER                  226,20€ 

30.06.19 ŠVN - regresiranje ŠS                    27,00 

01.07.19 uporaba dvorane - valeta - TURIZEM IN KU 330,62 



22.10.19 brezžične slušalke - MIMOVRSTE           229,00 

28.10.19 šolski sklad, učbeniki - DZS             572,20 

28.10.19 biomapa - DZS                            185,97 

26.11.19 škatle - JYSK                            107,00 

09.12.19 prenosnik Lenovo - MIMOVRSTE             1.063,50 

23.12.19 stojalo za skiro - JANEZ KOŠIR S.P.      428,59 

24.12.19 najem podesta - NEJC PRETNAR S.P.        146,40 

  SKUPAJ 4.042,50 € 
 

 

PODRUŽNIČNA ŠOLA BEGUNJE 

 

PRIHODKI 2019 

Kdaj? Kaj? Koliko? 

14.01.2019 donacija ŠS; Turistično društvo Begunje  155,00€ 

14.01.2019 donacija ŠS; Turistično društvo Begunje  30,00€ 

05.04.2019 papirna akcija ŠS - Begunje (RN 153-19)  838,94€ 

28.06.2019 papirna akcija ŠS Begunje (RN 266)   369,34€ 

25.09.2019 papirna akcija ŠS Begunje  (RN 290)   441,90€ 

16.10.2019 plačilo 0,5 dohodnine                    167,00€ 

  SKUPAJ 2.002,18€ 
 

  
ODHODKI/STROŠKI 2019 

Kdaj? Kaj? Koliko? 

30.04.2019 regresiranje ŠVN5                        25,00€ 

31.05.2019 regresiranje ŠVN 5                       25,00€ 

13.06.2019 visoka greda Begunje - HUMKO             721,19€ 

30.06.2019 ŠVN - regresiranje ŠS                    34,00€ 

18.09.2019 didaktični material - A&M                143,90€ 

31.12.2019 prevozi - LUKA PGT                       295,65€ 

  SKUPAJ 1.244,74€ 

 

 

Prenos v leto 2020 12.220,98€ 

 

 

 

 

Predsednica UO: 

Neda Golmajer, prof. biol. 

 

 

 

 

 


