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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.

