
 

CERKLJE OB KRKI  

Cerklje ob Krki, 1. september 2015 

 

 

Spoštovani!  

 

Šolski sklad smo ustanovili leta 2014 z namenom pomagati učencem in otrokom v 

vrtcu in šoli pri izvajanju dodatnih programov, dejavnosti in aktivnosti. Pomagati 

želimo tudi otrokom manj premožnih družin.  

 

Zbrani denar v skladu s pravilnikom namenjamo otrokom za nakup šolskih 

potrebščin in sofinanciranja šol v naravi, didaktičnih pripomočkov za pouk, novih 

knjig v knjižnici, opreme za šport,  sodelovanj na tekmovanjih, naravoslovnih 

vikendov ter strokovnih taborov. 

 

V letu 2014 je sklad z donacijami staršev, koncerti, zbiranji odpadnih kartuš in 

dobrodelnim božičnim bazarjem zbral 2453€. S temi sredstvi smo  v šolskem letu 

2014/2015 sofinancirali naravoslovni vikend dvema deklicama,  šolo v naravi eni 

deklici,  končni izlet učencem devetega razreda, dvanajstim učencem strokovni 

tabor v Vesoljskem centru v Turčiji in štirim učencem nakup šolskih potrebščin. 

 

Pri zbiranju sredstev sklada potrebujemo tudi vašo pomoč in vsak vaš prispevek je 

dobrodošel. Z vami bi želeli vzpostaviti sodelovanje v obliki donatorstva. Bolj kot 

višina prispevka nam je pomembno dolgotrajno sodelovanje z vami. Podjetja 

vabimo s predlogom, da postanete: 

 

 Zlati donator – prispevek najmanj 50€ letos in v naslednjih dveh letih.  

Ob koncu koledarskega leta prejmete plaketo z najboljšo sliko učenca. 

 Srebrni donator - prispevek najmanj 30€ letos in v naslednjih dveh letih. 

Ob koncu koledarskega leta prejmete plaketo z drugo najboljšo sliko 

učenca. 

 Bronasti donator - prispevek najmanj 20€ letos in v naslednjih dveh letih. 

Ob koncu koledarskega leta prejmete plaketo s tretjo najboljšo sliko 

učenca. 

 

Vaše donatorstvo bomo zapisali tako, da boste našteti na spisku zlatih, srebrnih in 

bronastih donatorjev. Spiski donatorjev bodo objavljeni na spletni strani šole, ter 

na poročilih in prireditvah sklada. 

 

V upanju, da bomo slišani, vas lepo pozdravljamo. 

 

Ravnateljica: 

   dr. Stanka Preskar 

Šolski sklad  
OŠ Cerklje ob Krki 

 

Sedež: 

 OSNOVNA ŠOLA CERKLJE OB KRKI  

CERKLJE OB KRKI 3 

8263 CERKLJE OB KRKI 

 

Številka podračuna sklada:  

01209-6030645421 

Sklic: 00-9999 

 

Predsednica šolskega sklada:                 

Andreja Ninković, tel.: 07 49 69 612 

andreja.ninkovic1@gmail.com 

 

Podpredsednik šolskega sklada: 

Franc Škaler, tel.:031 319 016 

franc.skaler@nek.si 

 


