
ODHODKI.-~-------------.-----.-------.-------------- -----.-~.-----.--
_fL~čila~~!~evJ?.2_!.?čunih za storitv~_=j~a~?JL ._§_·332._,5?
E.lačilo~~uno'!..~§_ za!<Jj.izlet 9.r. J_i?~RQ_
Plačani računi za porabljen nadstand.material
učencev pri pouku in podaljš.bivanju - iz donacij,
prispevkov ~taršev in odp~~pirj§ . ._2__.8_2_1~,_14--1
Plačani računi - Dedek Mraz 2013 480,00
--------------- --- -------t---------'----
1'J.9_Č_8 r:'l!.ačuni - Dedek Mraz ~.__01__4__ . t 2__.6__QQ!..QQ
S_K_UP_AJODHODKI 13.848,6~
SREDSTVA V SKLADU 3.721,67 eur------------~-----~~

PLAN ŠOLSKEGA SKLADA 2015 Plan Realizacija
PRIHODKI 2015 2014
Donacije pravnih oseb 1.400,00 1.988,00
Donacija Občine Bloke .za Dedka Mraza 2.600,00 2.600,00
~.2p_adni2~Pir,_kart.l:l.~~____ _ ~50, OQ J 72.2 79_
Prispevki staršev 550,00 551,00
_Prispevki staršev ob aJsEilLučencev (Drobtinice) 400,OO ~2146_
Donacije za g.r - zaključni izlet 1.500,00 1.614,94
Plačila staršev po rač.za storitve - tranzit v 1.2015 po I
kontih _ 0,00 6.343,78 J
PLANIRANI PRIHODKI 6.800,00 13.961,97

~l!ti9Q-ISL-------_---- _ 2015 201~
.flačila_siar.~~y~o računih za sto):.- tranzit.20 kC20..~' __ '_,- OJ)~__J1:00~Q9_!
Plačani računi za porabJjen nadstand.material _ 3.000,00 t- __ ~.oog..!OO_
Plačani računi za Dedka Mraza - donacija Občine bloke 2.600,00 2.600,00
PLANIRANI ODHODKI 5.600,00 16.600,00

Od junija 2014 ni več postavke "Plačila staršev po računih - tranzit" ker račune knjižimo
na redne konte. Na kontu šolskega sklada se knjiži samo račune, ki se pokrivajo z
donacijami.

Zbiranje sredstev, za šolski sklad je potekalo v letu 2014 enako kot doslej:
- dopisi pravnim osebam so bili poslani 15.10.2014 - 24 prošenj po pošti, prejeli smo
2.479,46 eur (Lekarna je ob otvoritvi poslovnih prostorov v Novi vasi nakazala
11.07.2014 1.000,00 eur, Rdeči Križ Slovenije ob akciji »Drobtinica« znesek 491,46 eur
dne 28.11.2014);
- od staršev smo prejeli 551,00 eur prispevkov v letu 2014;
Prošnjo za donacije smo objavili tudi na internetni strani šole in v Bloškem koraku.
- Občina Bloke je za Dedka Mraza nakazala 2.600,00 eur dne 14.11.2014, kar smo v
celoti porabili za darila otrokom in za igrico »Dobri Snežak«;
- Zbirali smo tudi odpadni papir in kartuše - izkupiček je bil 372,79 eur.

Ga. Milena Mišič je med drugim povedala, se zaenkrat sredstva iz šolskega sklada
koristijo le za nadstandardne materiale; za šole v naravi za socialno šibke učence
sredstva pridobimo od Občine Bloke; če bo nastala potreba za financiranje iz šolskega
sklada, pa se bomo o tem še odločali.


