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MARIBOR, 10. 11. 2019 

ZADEVA: PROŠNJA ZA DONACIJO V OKVIRU ŠOLSKEGA SKLADA OSNOVNE  ŠOLE LEONA ŠTUKLJA 
MARIBOR 

Spoštovani! 

Na naši šoli uspešno deluje Šolski sklad OŠ Leona Štuklja, ki dobiva sredstva za delovanje iz zbiralnih akcij 
starega papirja, zbiralnih akcij izrabljenih tonerjev, donacij staršev in podjetij, novoletnega sejma s 
srečelovom.  

Namen sklada je financiranje dejavnosti in potreb šole, ki niso neposredno del izobraževalnega 
programa in jih ne financira ustanovitelj. 

Socialna stiska družin postaja vse večja. Veliko je družin, ki se znajdejo v hudi finančni stiski in svojim 
otrokom ne morejo omogočiti enakopravnega sodelovanja pri izvedbi različnih aktivnosti vzgojno – 
izobraževalnega programa.                                                                                                                                     
Zato vas še posebej prosimo za pomoč! 

V šolskem letu 2019/20 se bodo zbrana sredstva Šolskega sklada porabila za: 

- Plačilo tekmovanj iz športa za  vse učence iz  1., 2. in 3. triade. 
- Plačilo prevozov na tekmovanja iz znanja in športa za  vse učence iz 1. ,2. in 3. triade. 
- 1. triada: Plačilo avtobusnega prevoza za lutkovno predstavo in kino   ter  vstopnine za  kino. 
- 2. triada: Plačilo avtobusnega prevoza in vstopnine za kino.  
- 3. triada: Plačilo vstopnin na projektnem dnevu. 
- Material za novoletni sejem.  
- Plačilo dejavnosti iz programa za nadarjene in dejavnosti za UNESCO po programu. 
- Pomoč socialno šibkim učencem  ( za delno kritje stroškov šol v naravi ). 
- Po potrebi pomoč socialno ogroženim pri nakupu potrebščin.                                                   

Veseli bomo vsake donacije.                                                                                                                         
Da ne bomo po nepotrebnem tiskali in pošiljali položnic vsem, Vas prosimo, da izpolnite izjavo o 
donaciji v Šolski sklad, na osnovi katere Vam bomo izstavili položnico s podatki o plačilu ter 
potrdilo o vplačilu.                                                                                                                                                                
Denar lahko nakažete na transakcijski račun:                                                                                                           
 
TRR: SI56 01270-6030669010 UJP SLOV.BISTRICA   Sklic: 00 299003  
Zahvaljujemo  se Vam za sodelovanje in Vam želimo veliko osebnih in poslovnih uspehov! 
 
Predsednica upravnega odbora Šolskega sklada:                                            Ravnateljica: 
Danica Reisman                                                                                                      Melita Bizjak Radeljić 


