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Lesce, 11. 2. 2021

Poročilo o delovanju šolskega sklada in finančno poročilo za leto 2020

Delovanje šolskega sklada je v letu 2020 potekalo po ustaljenih tirnicah. Tako kot vsa leta
doslej gre za delo v dveh različnih šolskih letih 2019/2020 ter 2020/2021.
15. 10. 2020 je bil sestanek upravnega odbora šolskega sklada. Opravili smo ga v obliki zoom
konference. Pregledali smo delo v preteklem šolskem letu, sprejeli finančno poročilo za leto
2019/2020 in sprejeli plan dela za šolsko leto 2020/2021.
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 2020 smo tako dobili novo nakazilo
1.199,00 evrov. Denar smo razdelili med matično in podružnično šolo.
Z naslavljanjem zavezancem smo imeli veliko težav, Sklad 0,5 – ustanova za družbene naložbe
ni bil umeščen, nanj pa niso bila umeščena niti socialna podjetja – Impact so. p. Sklad 05 ureja
pridobitev statusa za leto 2021 in naprej, od česar je odvisno nadaljnje izvajanje programa
Naložbe 0,5%.

V letu 2020 smo največ denarja zbrali s papirnimi akcijami, ki pa so zaradi korone bile izvedene
v omejenem številu. Tako smo zbrali za tretjino manj denarja kot ponavadi, še vedno pa je to
zavidljivih 3.720,63 evra. Odkar tehtamo papir, so papirne akcije zelo uspešne. Učenci, ki doma

nimajo veliko papirja, le tega zbirajo v večstanovanjskih blokih, tudi na področju Radovljice.
Zaradi epidemije nismo izvedli nagradnega obiska Kina Radovljica za najboljši razred. Obisk
prestavimo v šolsko leto 2020/2021.
Seznam stvari, ki jih v letu 2020 ne bi imeli, če ne bi bilo šolskega sklada:
-

zabojnik za slikanice v šolski knjižnici;
idejna zasnova šolskega atrija;
videoprenos valete (zaradi epidemije);
nakup učbenikov »za na klop«, matematika 7. razred - projekt lažje šolske torbice;
10 tabličnih računalnikov - priprava na šolanje na daljavo;
6 prenosnih računalnikov za učitelje;
ležalniki za v atrij - pričetek urejanja po idejni zasnovi;
in še in še.

SREDSTVA ŠOLSKEGA SKLADA OŠ F. S. FINŽGARJA LESCE
Prenos iz leta 2019

11.382,05 €

PRIHODKI 2020
Kdaj?
21.02.2020
7.01.2020
26.05.2020
18.08.2020
19.06.2020
15.12.2020
14.10.2020

Kaj?
papirna akcija december
prispevki staršev - prireditev + srečelov
pap. akcija marec 2020
pap. akcija junij 2020
Donacija Glavač Matjaž - papirna akcija
papirna akcija - september 2020
Dohodnina 0,5 % za leto 2019
SKUPAJ

ODHODKI/STROŠKI
Kdaj?
Kaj?
11.03.2020 zabojnik za slikanice za v šolsko knjižnico
24.03.2020 idejna zasnova atrija - Opa rešitve
12.03.2020 termometer
28.05.2020 učbeniki za na klop - DZS
9.07.2020 kartuša za fotografije valeta
26.06.2020 video prenos valeta

Koliko?
838,93 €
1.096,90 €
547,20 €
787,20 €
20,00 €
1.527,30 €
923,00 €
5.740,53 €

Koliko?
183,00 €
427,00 €
47,74 €
599,45 €
68,14 €
200,00 €

16.07.2020
4.09.2020
23.10.2020
10.11.2020
27.11.2020

Tablični računalniki za učence
ležalniki za ureditev atrija
1 x računalnik
stojalo za kamero
2 x računalnik
SKUPAJ

1.490,00 €
1.383,48 €
804,72 €
21,90 €
1.754,36 €
6.979,79 €

PODRUŽNIČNA ŠOLA BEGUNJE
PRIHODKI 2020
Kdaj?
Kaj?
9. 1. 2020 donacija za učence - TD Begunje
9. 1. 2020 donacija za učence - TD Begunje
3. 9. 2020 papirna akcija - junij 2020
8. 12. 2020 papirna akcija - september 2020
14. 10. 2020 Dohodnina 0,5 % za leto 2019

Koliko?
280,00 €
30,00 €
542,40 €
349,50 €
276,00 €
1.477,90

SKUPAJ
ODHODKI/STROŠKI 2020
Kdaj?
29. 9. 2020
21. 11.
2020
17. 12.
2020

Kaj?
pvc škatle
2 x prenosni računalnik

Koliko?
90,00 €
1.706,78 €

1x prenosni računalnik

1.060,00 €

SKUPAJ

2.856,78 €

Prenos v leto 2021

8.763,91 €

Predsednica UO:
Neda Golmajer, prof. biol.

