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PROŠNJA ZA SPONZORSTVO oz. DOTACIJO 

Spoštovani,  

v OŠ Gradec deluje Šolski sklad OŠ Gradec. Šolski sklad zbira sredstva za pomoč otrokom iz 

socialno šibkejših družin, za financiranje dejavnosti in potreb posameznega razreda, ki niso 

sestavni del rednega izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, 

za nakup nadstandardne opreme, za zviševanje standarda pouka in podobno. Iz sklada se 

financirajo tudi prijavnine in prevozi učencev na različna šolska tekmovanja. 

V preteklem šolskem letu smo pomagali 46 učencem, da so se lahko udeležili zimske šole v 

naravi ter taborov in pomagali njihovim družinam pri nakupu delovnih zvezkov ter ostalih 

šolskih potrebščin. Iz sklada je bilo plačanih 890 prijavnin na različna šolska tekmovanja 

(nekateri učenci so sodelovali na več tekmovanjih), financirani so bili tudi prevozi učencev na 

regijska in državna tekmovanja. Učencem podružničnih šol je bil iz šolskega sklada plačan 

prevoz na matično šolo, kjer so se udeležili različnih dogodkov kot npr. zaključek bralne 

značke in izvedba športnega dne v šolski telovadnici. 

Šolskemu skladu pomagajo zbirati sredstva učenci in njihovi starši (zbiranje starega papirja, 

prodaja izdelkov na novoletnem bazarju, prostovoljni prispevki …), sredstva pa se zbirajo 

tudi z dotacijami podjetij in samostojnih podjetnikov. 

Tudi Vas prosimo, da po svojih močeh pomagate šolskemu skladu. Veseli bomo denarnih 

sredstev, prav tako pa tudi donacij v obliki različnih izdelkov za dobitke pri novoletnem 

srečolovu.   

Sredstva lahko nakažete na transakcijski račun OŠ Gradec SI56 0126 0603 0660 770 – s 

pripisom Za Šolski sklad OŠ Gradec. Če imate kakršnakoli vprašanja, jih prosim naslovite na 

ravnatelja šole, g. Damjana Štrusa (damjan.strus@osgradec.si), lahko pa se obrnete tudi na 

tajništvo (01/89 73 300) oziroma računovodstvo (01/89 73 304) OŠ Gradec.  

V skladu z Vašimi željami lahko podatke o Vašem podjetju in  prispevkih objavimo na spletni 

strani šolskega sklada in v njegovih poročilih.  

 

  

Otroci vam sporočajo: »Hvala, da nam vsem omogočate enake možnosti.« 

V Litiji, 6. 9. 2017                                            Upravni odbor Šolskega sklada OŠ Gradec 
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