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Poročilo o delovanju šolskega sklada in finančno poročilo za leto 2018 

 

 

Delovanje šolskega sklada je v letu 2018 potekalo po ustaljenih tirnicah. Tako kot vsa leta 

doslej gre za delo v dveh različnih šolskih letih 2017/2018 ter 2018/2019.  

 

Oktobra 2018 je bil sestanek upravnega odbora šolskega sklada. Pregledali smo delo v 

preteklem šolskem letu, sprejeli finančno poročilo za leto 2017/2018 in sprejeli plan dela za 

šolsko leto 2018/2019.  

 

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 2018 smo tako dobili novo nakazilo 

1.132,79 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 2018 smo največ denarja zbrali s papirnimi akcijami, kar je več kot 10.000 €. 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 začetku junija in konec decembra smo na matični šoli organizirali  dve dobrodelni prireditvi 

in z njima zbrali 1.243,50 evrov. 

 



Seznam stvari, ki jih v letu 2018 ne bi imeli, če ne bi bilo šolskega sklada: 

 

- didaktični material za delavnice; 

- blazine za ravnotežje (za aktivno sedenje); 

- dehidratorja za sadje; 

- material za valeto in fotografije devetošolcev; 

- glasbila in deli za glasbila; 

- kolesarnica in stojala za kolesa; 

- odsesovalna naprava za tehnično vzgojo; 

- fotoaparati; 

- družabne igre, slušalke in tiskalnik za računalnico 

- in še in še. 

 

 

 

SREDSTVA ŠOLSKEGA SKLADA OŠ F. S. FINŽGARJA LESCE  

  
PRENOS IZ LETA 2017: 5.407,14€ 

 

 

MATIČNA ŠOLA 

 

PRIHODKI 2018 

Kdaj? Kaj? Koliko? 

25.01.2018 donacija Servis Orehek                   410,00 € 

31.01.2018 vračilo šolskemu skladu                  18,75 € 

31.05.2018 papirna akcija ŠS - Lesce (RN 89)         1.648,50 € 

31.05.2018 papirna akcija ŠS - Lesce (RN 199)        617,40 € 

31.05.2018 papirna akcija ŠS - Lesce (RN 206)        1.037,40 € 

31.05.2018  papirna akcija ŠS - Lesce (366-2017)  1.307,28 € 

06.06.2018 dobrodelna prireditev - junij 650,50 € 

10.10.2018 donacija - dohodnina sklad 0,5                1.019,51 € 

31.12.2018 papirna akcija ŠS - Lesce (RN 256)        2.895,16 € 

31.12.2018 papirna akcija ŠS - Lesce (RN 302)        57,24 € 

31.12.2018 papirna akcija ŠS - Lesce (RN 407)        715,50 € 

21.12.2018 dobrodelna prireditev - december 593,00 € 

  SKUPAJ 10.970,24 € 
 

 

 

 

 



ODHODKI/STROŠKI 2018 

Kdaj? Kaj? Koliko? 

11.06.2018 kolesarnica        3.843,00 € 

31.03.2018 sofinanciranje ŠVN 20,00 € 

30.04.2018 sofinanciranje ŠVN 20,00 € 

15.05.2018 lopatke za peskovnik - OPB 54,75 € 

06.02.2018 material za pouk športne vzgoje          92,00 € 

27.01.2018 družabne igre  131,45 € 

24.05.2018 printer za fotografije  143,20 € 

30.05.2018 kartuša s fotopapirjem 66,60 € 

31.05.2018 sofinanciranje ŠVN 20,00 € 

16.06.2018 najem projektorja in platna za valeto 201,30 € 

30.06.2018 vabila za valeto 1,68 € 

30.08.2018 stojali za kolesa             244,98 € 

30.06.2018 sofinanciranje ŠVN 24,00 € 

30.09.18 sofinanciranje ŠVN 34,00 € 

19.10.2018 slušalke za računalnico 173,70 € 

31.12.2018 odsesovalna naprava za tehnično vzgojo 463,60 € 

15.11.2018 prozorne škatle za shranjevanje 89,25 € 

25.10.2018 fotoaparat             559,00 € 

19.11.2018 tiskalnik HP              314,08 € 

22.10.2018 dehidrator               525,31 € 

07.12.2018 PVC predali za omarice (1-5 razred)    518,50 € 

   SKUPAJ 7.540,40 € 
 

 

 

 

PODRUŽNIČNA ŠOLA BEGUNJE 

 

PRIHODKI 2018 

Kdaj? Kaj? Koliko? 

05.01.2018 donacija Turistično društvo Begunje      30,00 € 

16.01.2018 donacija Turistično društvo Begunje      90,00 € 

31.05.2018 papirna akcija ŠS Begunje (RN 132)        882,00 € 

31.07.2018 papirna akcija ŠS Begunje (RN 219)        247,00 € 

10.10.2018 donacija - dohodnina sklad 0,5                113,28 € 

16.11.2018 turistično društvo Begunje - Donacija ŠS 95,00 € 

11.12.2018 papirna akcija ŠS Begunje (RN 247)        811,10 € 

  SKUPAJ 2.268,38 € 
 

  
 



ODHODKI/STROŠKI 2018 

Kdaj? Kaj? Koliko? 

04.01.2018 blazine za aktivno sedenje 219,01€ 

27.01.2018 družabne igre za učence 131,45€ 

03.04.2018 fotoaparat za Begunje 154,05€ 

03.08.2018 glasbila       603,72€ 

22.10.2018 dehidrator             525,31€ 

30.11.2018 material za delavnice 66,79€ 

03.12.2018 material za delavnice in okrasitev 25,35€ 

31.12.2018 material za delavnice in okrasitev 68,60€ 

01.12.2018 material za delavnice in okrasitev 15,93€ 

03.01.2019 material za delavnice in okrasitev 16,11€ 

  SKUPAJ 1.826,32 € 
 

  
  

 

 

 Prenos v leto 2019 9.279,04€ 

 

 

 

 

 

Predsednica UO: 

Neda Golmajer, prof. biol. 

 

 

 

 

 


