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Poročilo o delovanju šolskega sklada in finančno poročilo za leto 2021 

 

 

Delovanje šolskega sklada je v prvi polovici leta 2021 potekalo v znamenju korona virusa, 

zaprtja šol in dela na daljavo, v drugi polovici leta pa po bolj ustaljenih tirnicah. Tako kot vsa 

leta doslej gre za delo v dveh različnih šolskih letih 2020/2021 ter 2021/2022.  

 

V sredo, 13. 10. 2021, je bil sestanek upravnega odbora šolskega sklada. Zaradi poslabšanja 

epidemiološke situacije smo ga opravili v obliki videokonference, saj smo te oblike srečanj 

vajeni  tako učitelji kot  starši. 

Ponovno smo se seznanili s pravili šolskega sklada, po katerih delujemo. Člani UO so že kar 

nekaj let isti, vendar vsak oktober obnovimo pravila delovanja. Tako se prepričamo, da  delamo 

v skladu z njimi. Na sestanku smo se seznanili tudi s prihajajočim razpisom volitev za nov 4-

letni mandat (za šolska leta od 2022/2023 do vključno 2025/2026).  

Postopek: meseca maja Svet šole predlaga 4 delavce šole (135. člen ZOFVI), konec septembra 

Svet staršev izbere 3 člane in potrdi celotni odbor. Na 1. seji UO šolskega sklada v oktobru člani 

izmed sebe izvolijo predsednika.  

 

Pregledali smo delo v preteklem šolskem letu, sprejeli finančno poročilo za leto 2020/2021 in 

sprejeli plan dela za šolsko leto 2021/2022. V času pouka na daljavo smo kupovali predvsem 

tablične in prenosne računalnike za delo na daljavo ter urejali šolski atrij, da so bili lahko učenci 

čim več na svežem zraku izven klasičnih učilnic. 

  

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 in opreme za pouk. Vsak učitelj pripravi seznam učil, ki 

jih potrebuje za delo pri pouku.   



V letu 2020 je  ugasnil Sklad 05 v programu Naložbe 0,5 %, tako da v letu 2021 nismo več dobili 

nakazila od namenitve dela dohodnine s strani zavezancev. Sodelovanje s Skladom 05 v 

programu Naložbe 0,5 % smo pričeli leta 2014 in do oktobra 2020 smo vsako leto zbrali preko  

tisoč evrov, ki smo jih  razdelili med matično in podružnično šolo.  

 
V decembru smo dopolnili pravilnik o delovanju šolskega sklada, da smo na podlagi 
spremenjene zakonodaje lahko upravičenci do največ 0,3 % donacije posameznikov iz 
namenitve dela dohodnine. Predlog spremenjenega pravilnika smo obravnavali in sprejeli na 
2. seji UO šolskega sklada v ponedeljek, 20. 12. 2021. Sklenili smo, da bomo aktivno pristopili 
k zbiranju izjav upravičencev za 0,3 % dohodnine, zato je februarja  na roditeljskih sestankih 
treba ponovno nagovoriti starše, da še enkrat izpolnijo (obnovijo, ker stare ne veljajo več) 
izjave o dohodnini oz. da jih izpolnijo, če so še neopredeljeni. 

 
V letu 2021 smo največ denarja zbrali s papirnimi akcijami, ki pa so bile izvedene v skladu s 

priporočili NIJZ. Tako smo zbrali nekaj manj denarja kot ponavadi, še vedno pa je to zavidljivih  

5.564,52 evrov (matična šola 4.240,28 evra, podružnična pa 1.324 evra). Odkar tehtamo papir, 

so papirne akcije zelo uspešne. Učenci, ki doma nimajo veliko papirja, le tega lahko zbirajo v 

večstanovanjskih blokih, tudi na področju Radovljice. Zaradi epidemije še vedno nismo izvedli 

nagradnega obiska Kina Radovljica za najboljši razred. Obisk prestavimo v šolsko leto 

2021/2022.  S prispevki staršev na dobrodelni prireditvi pa smo  zbrali dodatnih 294,00 evrov, 

z donacijo Turističnega društva Begunje pa 70 evrov. 

 

Seznam stvari, ki jih v letu 2021 ne bi imeli, če ne bi bilo šolskega sklada: 

 

- deset tabličnih računalnikov za učence, ki so jih nujno  potrebovali za pouk na daljavo, 

sedaj pa jih uporabljamo  pri pouku v razredu; 

- ureditev šolskega atrija z zasajenimi premičnimi koriti, fotelji in stolčki; 

- videoprenos valete (zaradi epidemije); 

- kalkulatorji za na klop; 

- servisirali smo prvih pet LCD-projektorjev in dokazali, da  ni  potrebno  vedno  kupovati 

novih stvari; 

- stojala za skiroje; 

- pripomočki za kolesarski izpit 

- in še in še. 

 

 

 

 

Predsednica UO: 

Neda Golmajer, prof. biol. 

 



Prenos iz leta 2020 8.763,91 € 

    
PRIHODKI 2021 ŠS Lesce 

Kdaj? Kaj? Koliko? 

25.05.2021 papirna akcija - marec 2020 IR 19 1.151,32 €  

4.05.2021 9.a - pologa za majice 168,00 €  

30.06.2021 
papirna akcija - junij 2021 IR 68-2021 - plačilo 
02.09.2021 

                                              
658,56 €  

23.09.2021 prispevki staršev - srečelov 294,00 €  

20.10.2021 
papirna akcija - september 2021 IR 122 - 2021, 
plačilo 28.12.2021 

                                         
2.004,80 €  

28.10.2021 
papirna akcija - september 2021 IR 145 - 2021, 
plačilo 03.01.2022 

                                              
425,60 €  

 SKUPAJ 4.702,28 € 
   

ODHODKI/STROŠKI 2021 ŠS Lesce 

Kdaj? Kaj? Koliko? 

22.03.2021 tablice za učence - 10x - Big Bang PR227.2021 1.460,00 € 

7.04.2021 
Rubikova kocka za učence - Ideo plus 

PR292.2021 38,18 € 

29.03.2021 
Miselna igra Pyraminx - PIKAPOOKA 

PR243.2021 30,58 € 

11.05.2021 korita za atrij -Bevec RN 403.2021 1.290,39 € 

22.04.2021 rastline za atrij - Bambusarija 489,00 € 

19.04.2021 majice 9.a - Epigram PR250.2021 168,00 € 

10.05.2021 fotelji, stolčki za atrij -  Ikea, RN 390.2021 479,76 € 

16.05.2021 zemlja, pripravki, zastirka - atrij - Merkur delno 169,53 € 

18.05.2021 Dostava Ikea 34,99 € 

2.06.2021 kartuša za fotografije valeta - Mimovrste 65,74 € 

8.11.2021 
video prenos valeta - FOTO -  Janez Kolman s. 

p. 219,60 € 

25.10.2021 kalkulatorji za pouk - Mimovrste RN 914/21 252,80 € 

4.11.2021 kalkulatorji za pouk - Mimovrste RN 954/21 128,88 € 

25.11.2021 servis projektorjev- Teksel RN 1047.2021 1.229,52 € 

20.12.2021 PVC škatle  za razrede- JYSK 254,00 € 

  SKUPAJ 6.310,97 € 

   
PRIHODKI 2021 ŠS Begunje 

Kdaj? Kaj? Koliko? 

15.01.2021 Donacija za učence - TD Begunje 30,00 € 

8.06.2021 papirna akcija - marec 2021 552,72 € 

7. 9. 2021 
papirna akcija - junij 2021 IR 69-2021 plačilo 
07.09. 248,92 € 

6. 10. 2021 papirna akcija - sept. 2021 IR 114-2021 522,60 € 

27.12.2021 donacija Turistično društvo Begunje 40,00 € 

  SKUPAJ 1.394,24 



ODHODKI/STROŠKI 2021 ŠS Begunje 

   
Kdaj? Kaj? Koliko? 

4. 6. 2021 stojala za skiroje - Proizvodnja Košir 780,31 € 

3. 11. 2021 didaktični material - Kojono d.o.o. 397,99 € 

2. 11. 2021 ovira - za kolesarski izpit - Elci Preddvor RN 943 115,90 € 

  SKUPAJ 1.294,20 
  

 
  

 

 Prenos 8.763,91 

 Prihodki 2021 - skupaj 6.096,52 

 Odhodki 2021 - skupaj 7.605,17 

 Stanje na kontu šolskega sklada 31.12.2021 7.255,26 

    
Prenos v leto 2022 7.255,26 

 

 

 

Predsednica UO: 

Neda Golmajer, prof. biol. 

 


