
Z ROKO v roki
       Kajuhovci smo 

   Z ROKO V ROKI
   kul.

 Dragi starši!
 
  Na šoli imamo Šolski sklad, ki zbira sredstva za:
∫  pomoč socialno šibkim učencem, 
∫  sofinanciranje dejavnosti, ki se ne financirajo iz javnih sredstev (izleti, tabori, udeležba na 

tekmovanjih, predstave, krožki, delavnice, raziskovalne dejavnosti…),
∫  podporo razvoju nadarjenih učencev, 

  V šolskem letu 2018/19 bomo:
∫  Vsakemu učencu sofinancirali udeležbo pri dejavnostih po razredih v višini 4 evrov
∫  Pomagali zagotavljati socialno šibkim učencem enake možnosti
∫  Financirali tabor za nadarjene in prizadevne učence
∫  Sofinancirali izvedbo projekta Naučimo se smučati za učence 5. razredov
∫  Kupili zobne ščetke za učence 6. razredov, ki jih imajo za želiranje v šoli do konca OŠ
∫  Odvisno od razpoložljivih sredstev podprli druge projekte, kjer se bo izkazala potreba

  KAKO ZBIRAMO SREDSTVA?
  Največ sredstev se zbere na tradicionalnem božično-

novoletnem bazarju. Organizirali smo tudi več dobrodelnih 
prireditev, zbiralnih akcij, srečelovov, prodajo majic in 
voščilnic,… Sredstva donirajo tudi podjetja in posamezniki. 

  Vabimo vas, da sodelujete tudi vi! 



1. NAMENITE DEL DOHODNINE, NOBENIH SREDSTEV.
 Namenite 0,5 % svoje dohodnine, ki sicer ostane v državni blagajni, za financiranje dobrodelnih in 

drugih splošno-koristnih namenov. To storite z izpolnitvijo Zahteve za namenitev dela dohodnine za 
donacije različnim nevladnim organizacijam, ki jim je država priznala status, da je njihova dejavnost 
v javnem interesu ali dobrodelna. Tak status ima Društvo Za boljši svet, s katerim sodeluje šolski 
sklad OŠ Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj. 

 Kako sodelujete starši in vsi drugi davčni zavezanci?
∫ Sami odločite, za kaj naj se porabi 0,5-odstotni delež vaše dohodnine, ki sicer ostane v državnem 

proračunu. 
∫ Izpolnite Zahtevo za namenitev dela vaše dohodnine Društvu Za boljši svet. 
∫ Podpisan obrazec oddajte v razredu ali tajništvu šole. 

 Vsi izpolnjeni obrazci, ki jih bomo zbrali na šoli, se bodo sešteli. Zbrana sredstva bodo razdeljena po 
naslednjem ključu:

1. V sorazmernem deležu 40% zbranih sredstev bodo vaši/naši otroci imeli brezplačne
 gledališke predstave ali/in delavnice na izbrano, želeno temo, ki jih bo izvedlo Društvo Za boljši svet. 
2. 30% zbranih sredstev bo Fundacija Za boljši svet donirala šolskemu skladu OŠ KDK Šoštanj.
3. 30% bo porabljeno za kritje rednih stroškov Društva za boljši svet in Fundacije.

 Predstavitev partnerskih organizacij
 Društvo za boljši svet je društvo v javnem interesu, podprto od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.  Je ena 

vodilnih nevladnih organizacij na področju vzgoje in izobraževanja, preventivnih programov proti nasilju, odvisnosti ter 
programov na teme otroškega parlamenta, ekologije in medsebojnih odnosov. S strokovnim delom sodeluje v veliko 
izobraževalnih institucijah v Sloveniji in tudi v tujini. Več na www.forbetterworld.si. Fundacija za boljši svet deluje 

predvsem na področju humanitarne pomoči revnim otrokom.

2. DOBRODELNI PRISPEVEK LAHKO NAKAŽETE NEPOSREDNO NA 
PODRAČUN ŠOLSKEGA SKLADA:

 Številka transakcijski račun: 01326-6000000395
 Namen: Šolski sklad 

3. K USPEŠNEMU DELOVANJU ŠOLSKEGA SKLADA LAHKO 
PRISPEVATE TUDI Z INFORMACIJAMI O POTREBAH PO POMOČI.

INFORMACIJE in OBRAZCI:
Šolski sklad Osnovne šole Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj
https://www.os-sostanj.si/osoli/solski-sklad/

https://www.os-sostanj.si/osoli/solski-sklad/boljsisvet/

T: 03 898 66 00, Tajništvo šole (Šolski sklad) \\ E:  os-sostanj@guest.arnes.si

Osnovna šola Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj \\  Koroška cesta 7 \\  3325 Šoštanj

ZA ENAKE MOŽNOSTI VSEH UČENCEV PRI SODELOVANJU NA DNEVIH DEJAVNOSTI

ZA SPODBUJANJE IN RAZVOJ PRIZADEVNIH UČENK IN UČENCEV

Hvala!

Uršula Menih Dokl 

Predsednica Upravnega odbora Šolskega sklada 


