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PROŠNJA ZA POMOČ PRI ZBIRANJU IZDELKOV ZA SREČELOV IN 
PROSTOVOLJNIH PRISPEVKOV V KORIST ŠOLSKEGA SKLADA 

 
Spoštovani! 
 
 
Šolski sklad Osnovne šole Vižmarje Brod vsako leto organizira tradicionalni Festival na 
gaju, kjer za otroke naše šole ter starše pripravimo celodnevno športno, glasbeno in 
zabavno prireditev, na kateri so organizirana tekmovanja v košarki, nogometu, odbojki, 
igre brez meja, ustvarjalne delavnice, predavanja in glasbeni nastopi ter zaključni koncert 
glasbenih skupin. Prireditev je postala tradicionalna tudi za vse krajane, ki se množično 
udeležijo našega festivala.  
 
Sredstva, zbrana na Festivalu, namenimo uresničevanju nadstandarda, ki našim učiteljem 
in učencem omogočijo bolj kvalitetno delo in učenje. Pomagamo tudi socialo šibkim 
družinam, da se njihovi otroci lahko udeležujejo tudi različnih taborov, letovanj in šol v 
naravi.  
 
Na vas se obračamo s prošnjo za pomoč pri zbiranju izdelkov za slečelov in prispevkov v 
korist šolskega sklada za letošni, že sedmi Festival na gaju, ki bo v soboto, 21. 5. 2016. 
Ker velik del sredstev pridobimo s srečelovom, vas prosimo za donacijo v obliki 
izdelkov/daril za srečelov ali  prostovoljni prispevek v korist šolskega sklada. 
 

ZA POMOČ SE VSEM ISKRENO ZAHVALJUJEMO! 
 
V upanju na uspešno sodelovanje v korist otrok! 
 
S spoštovanjem! 

 

Ravnateljica OŠ Vižmarje Brod 

Nevenka Lamut 

Predsednica Sklada OŠ Vižmarje Brod 

Lidija Kobal 
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VAŠA DOBROTA BO NAGRAJENA 
 
V znak zahvale, hvaležnosti bomo vse dobrotnike navedli/izpostavili z objavo logotipa 
podjetja in direktno povezavo na spletno stran vašega podjetja v junijskem elektronskem 
mesečniku, s katerim starše redno obveščamo o aktivnostih šolskega sklada (primer 
mesečnih obvestil najdete na levi strani). Analizo ogledov mesečnih obvestil za obdobje 
preteklih treh mesecev najdete spodaj. 

 

 

 

Poleg navedenega bo logotip vašega podjetja objavljen na panoju, kateri bo izobešen na 
centralnem odru dogodka. 

 

 

 

ZA POMOČ SE VSEM ISKRENO ZAHVALJUJEMO! 
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O šolskem skladu Osnovne šole Vižmarje Brod 

Šolski sklad je ustanovljen z namenom zbiranja materialnih in finančnih sredstev za izboljšanje delovnih pogojev šole, za 
boljše kreativno delovanje učencev in učiteljev ter nudenjem pomoči nadarjenim in socialno šibkim otrokom, da se tudi ti 
lahko udeležujejo različnih dejavnosti in projektov, ki se jih sicer zaradi slabših finančnih razmer ne bi mogli. 

V šolskem letu 2014/15 je šolski sklad s pomočjo prispevkov staršev, organizacijo raznoraznih aktivnosti in prispevkov 
posameznih podjetji: 

• 37 učencem omogočil bivanje v šoli v naravi, na taboru, ekskurziji,… 

• 4 učencem plačal šolsko prehrano 

• 4 učencem nudil finančno pomoč 

• 600 EUR namenil nakupu knjig za šolsko knjižnico 

 

Poleg navedenega je šolski sklad z zbranimi sredstvi od začetka svojega delovanja leta 2008 omogočil nakup naslednje 
opreme: 

 

• različni didaktični pripomočki za pouk angleščine, geografije 

• peč za glino za pouk likovne vzgoje 

• vrtalni stroj in motorna žaga za pouk tehnike 

• košarkaški športni dresi za šolska tekmovanja 

• oprema za šolski radio  

• nakup klavianove 

• nakup mikrofonov za šolske prireditve 

• nakup fotoaparata in stojala 

• nakup kitar in bobnov za malo šolo Rock “N” Rola 

• nakup igrač za OPB 

 

Pridobljena sredstva Šolskega sklada se uporabijo izključno na osnovi Sklepa Upravnega odbora šolskega sklada, in sicer 
le za namen, za katerega so bila zbrana.  
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ZBIRANJE PROSTOVOLJNIH PRISPEVKOV 

Starši se marsičemu osebno odrečemo za lažjo življenjsko pot svojih otrok. Zavedamo se, da to velikokrat ni enostavno. Kljub 
vsemu pa nam ob spremljanju vzgojno-izobraževalnega napredka naših otrok, za vložena sredstva ali dodatno prispevan denar ni 
nikoli žal. Pomembnost kakovostnega izobraževanja in ukvarjanja mladih z zdravimi izven šolskimi dejavnostmi je v sedanjem 
času, ko na oblikovanje njihovih osebnosti preži veliko negativnih dejavnikov, toliko večja. Zato so naložbe v oblikovanje zdravih 
mladih osebnosti, naložbe v prihodnost naše družbe. 

Poleg vsakoletnih aktivnosti, denar zbiramo tudi preko prostovoljnih prispevkov. Veseli bomo, če se boste odločili prispevati v 
ŠOLSKI SKLAD po svojih zmožnostih in s tem otrokom potrebnim pomoči omogočili prijetnejše in kakovostnejše bivanje v šoli 
in izven nje. 

Verjamemo, da bi nam z vašo naklonjenostjo za podporo našemu poslanstvu, ki ga opravljamo za zdravo prihodnost otrok, lahko 
bilo nekoliko lažje. Iskrena hvala! 

 

- - - - - spodaj najdete vzorec Univerzalnega Plačinega Naloga (UPN) - - - - - 
 

 

 

 

NAJ SE VAM ZA POMOČ ŠE ENKRAT ZAHVALIMO IN 

SE VIDIMO NA GAJU! 




