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PORABA NAMENSKIH SREDSTEV

DATUM PORABE, NAMEN PoRABE. zNEsEK poRABEo)t
22.6.20L8 pomoč družini - plačilo položnice za elektriko, vodo, šola 100,ss1
1.2.7.20L8 niku na bavi 293,402
16.8.201,8 54 otrokomna ku u šolskih 3.240,003
1"9.9.2018 družini_ oložnice za elektri stanarino4 L02,79
29.9.2018 družini- poloŽnice za vodo in elektriko5 15,73
9.L1,.20L8 pomoč družini- plačilo položnice za elektriko6 44,27
9.3.L.201,8 pomoč družini- pl' položnice za elektriko, vodo, D777 1.39,71,

26.11,.20t8B pomoč družini- plačilo položnice za elektriko in vodo 1.44,21,
3.!2.203.89 pomoč družini - nenadna smrt 300,00
3.r2.20t810 pomoč ob obisku starejših in bolnih za božič 37s,00
1.8-12.20L8,t1 pomoč ob obisku starejših in bolnih za božič 163,54
1.8.12.201.812 pomoč družini pri nabavi kurilnega olja 299,88
1,8.1,2.201,813 pomoč otr' in osebam s posebnimi potrebami-Miklavž 294,90

L4 20.L2.201,8 pomoč družini _ plačiIo položnice za elektriko 1.74,41
15 28.12'Ż0L8 pomoč ob obisku starejših in bolnih za božič L.246,29

SKUPAJ PORABUENO 6.994,74
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OPOMBE:
L vpiše se znesek, ki je bil prejet V tekočem letu, s strani občine Vodice
2 vpiše se datum plačila računa, .'.
3 sredstva se lahko porabijo izkĺjučno Ża tiste namene, za katere so bila pridobljena
4 Vpiše se znesek, ki je bil nakazan na ta datum

IMERU DA JE ZNESEK PORABUENIH SREDSTEV MA OD PREJETIH SREDSTEVJE POTREBNO PODATI POJASNILO,VPR
ZAKAJ PRIHAJA DO RAZLIKE

DITVE,



SLOVENIJ

OBCINA VODICE
Kopitarjev trg 1

1217 VODICE

:t.

r'!. :,'.1 -., :r 1i--,i

OBCIľ,JSKÁ L] ľ iĺ.Ą!.'l'

,to

Fĺi|.:

PoDRUŽNlcA UUBUANA
UKC Dermatovenerološka klinika

Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana
info. ljublja na @d rustvo-psorĺatĺkov.si
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Ljubljana, 15.11.20L8
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DRušTvo
PSORIATIKOV

Vľed.

Zadeva: Zahtevek za povrnitev stroškov in poročilo o izvedbi prĺjavljenega programa na
podlagi pogodbe o sofinanciranju humanitarnih dejavnostiv letu 2018

Uvod:

Društvo psoriatĺkov Slovenije, podruŽnica Ljubljana, vlaga zahtevek za povrnitev stroškov
in podaja poročilo o ĺzvedbi prijavljenega programa na podlagĺ pogodbe o sofinanciranju
humanitarnih dejavnosti v občini Vodice letu 2018' V skladu s 4. členom omenjene
pogodbe dajemo ta zahtevek in poročilo o izvedbi programa' Društvo psoriatikov Sloven'lje
in podruŽnica Ljubljana uresničujeta V skladu s programom dela svoje humanitarno
poslanstvo in pomagata obolelim za psoriazo (luskavico)' ki so članidruštva.

Društvo psoriatĺkov Slovenije, podruŽnica Ljubljana, podaja v nadaljevanju delno poročilo
o delu za obdobje od 1.1 .2A18 do 15.10. 2A18.

V Društvo psoriatikov Slovenije (DPS)' podruŽnica Ljubljana, so včlanjeni bolnikĺ z
luskavico iz občín, ki sestavljajo osrednjeslovensko regijo in njeno dejavnost večinoma
financirajo občine omenjene regije. Ta sredstva so sorazmerno skromna in nam ne
pokrivajo vseh stroškov pri uresničevanju našega program, so pa zelo dobrodošla' Velik
del dejavnosti se namreč sofinancira iz članarĺne, prispevkov in doplačil članov našega
društva.

Administrativne in druge naloge (redna dejavnost):

PodruŽnica Ljubljana deluje v skladu s pravĺli DPS zato enkrat letno sklĺče oběni zbor, ki
je bil 28.3.2018 v dvoľani farmacevtskga podjetja Novartis' UdeleŽilo se ga je 52 članov
podruŽnice in povabljeni gosti'

Dne í7.3.20í8 je organiziralo Društvo psoriatikov Slovenije redno letno skupščino in
sicer se je udeleŽilo iz naše podružnice devet članov.

Vodja podruŽnice se redno udeleŽuje sej predsedstva društva, ki so običajno na sedeŽu
društva v Mariboru. Tudi letos smo se teh sestankov redno udeleŽevali.

Vsa administrativna dela za delovanje podruŽnice oprav'ljo člani društva prostovoljno,
krijejo se le materialni stroški, ki se nanašajo predvsem na poštne stroške, pisarniški
material. Stroškitelefonov se ne plačujejo in so leti strošek posameznega člana.

ffift
Pro8ľame in deloVanje sofinancira FlHo'
Stališča organizacije ne izražajo stališč FlHo.

Društvo psoriatikov Sĺovenije, Engelsova ulica 6, 2000 Maribor; www.drustvo-psoriatikov.si; tel.: o2 4Ż0 2Ż 12

info@drustvo-psoriatikov'si; TRR:045L5-00ot2!4948; Davčna številka: 82086796
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načľt 2018ľealĺzacija 201!-PRIHODKI:
2.500,00754,00
2.500,00Ż.I42,00člaĺraľine

1

drŽavni
4.0001.434,44občine

L45.64Ż,14i:zLetaŻ0L5
1 49.972,58SKUPAJ

nčno poľočilo za leto 201s - do 30.9.2018:

obrazložitev:

Finančno poľoěilo je sestavljeno na podlagi devet mesečnega obračuna za obdobje od januarja

do konca septembra leta 2018.

Pľi pľihođkih je ľazviden prispevek uđeleŽencev zaizlet, ki je bil organiziľan na Kľas.

Podatka o plačani ě1anaľini izkazujĄa 6a % odplačanih članarin, saj dajemo 40 o/o od ělanaľin

za delovanje đľuštva.

Priliv dotacij občin je bil nekoliko manjši, po podatkih o razpisih, na kateľe :ľo se pľijavili,

bodo prisp"rrki u ok ri'o načrtovane .ĺ,'iši''" za letošnje leto, bodo pa nakazila izvedena po

dostavi pĺvih poročil in zahtevkov v mesecu oktobľu in novembru.

Večina odhodkov je pod višino načľtovanih izđatkov, izjema so nekateri stroški, ki smo jih

zaje|iv materialne *t'osL" (poštni stľoški) so iz leta v leto višji. Soľazmeľno visoki stľoški

pľedstavljajo tudi soťrnanciľanję ľačunovodskih del'

ODHODKI:
1.054,00občni zbor izleti

354Ż45Psoľiađa
400,00e

1.0001.125,00za oR_ 45 članom 40 čl.
1688,55
5.188,14

1.397,78
redna dejavnost (mateľialni stľoški,

idr
1.000 0070r,33stľoški ľačunovodstva

500,00463,65ľačunalniški seľvis
1.500,00535,03na đomu stvo

800,00395,16stroški
!4.642,14ó.599SKUPAJ


