
Grosuplje, 6. decembra 2022 

 

»Izobrazba je najmočnejše orožje, ki ga lahko uporabiš za spremembo sveta.« 

Nelson Mandela 

 

Spoštovani starši! 

Na OŠ Louisa Adamiča Grosuplje že več let uspešno deluje šolski sklad.  Njegov namen je sofinanciranje 

nakupa nadstandardne opreme in nadstandardnih dejavnosti šole v obliki učnih pripomočkov, avdio-

video opreme, dni dejavnosti in ekskurzij, zviševanje kvalitete pouka z nakupi športne in druge opreme 

in didaktičnih sredstev ter v različnih oblikah pomoč socialno ogroženim učencem.  

Ker starši učenk in učencev šole v največji meri prispevamo finančna sredstva v sklad, se na Vas 

obračamo s prošnjo za prostovoljne prispevke, ki jih lahko prispevate mesečno ali v enkratnem znesku, 

poleg tega lahko skladu do 31. decembra 2022 po novem namenite tudi del (do 0.3%) svoje dohodnine. 

To lahko storite na dva načina, in sicer: prek natisnjenega in izpolnjenega obrazca, ki ga odnesete ali 

pošljete na svoj pristojni finančni urad ali prek sistema e-Davki 

https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/openportal/CommonPages/Opdynp/PageD.aspx?category=name

nitev_dela_dohodnine_fo . 

Šolski sklad vodi upravni odbor, sestavljen iz predstavnikov staršev in učiteljev, ki skrbi za smotrno in 

transparentno porabo zbranega denarja. Novice o njegovem delu in porabi denarja boste  lahko 

spremljali na spletišču šole na tej povezavi https://www.oslag.si/organi-sole/solski-sklad/ . 

Vsem, ki boste namenili prostovoljne prispevke ali del dohodnine šolskemu skladu OŠ Louisa Adamiča, 

se najlepše zahvaljujemo.  

Želimo vam vesel praznični december in srečno, zdravo ter uspešno leto 2023! 

 

Upravni odbor šolskega sklada OŠ LA Grosuplje 

 

__________________________________________________________________________________ 

Soglasje za prostovoljni prispevek v Šolski sklad OŠ LA Grosuplje 

Spodaj podpisani ____________________ , starš učenke/ca _____________________, razred ______, 

enota OŠ LA ___________________, bom (obkrožite)  v šolskem letu 2022/23 oz. do preklica vsak 

mesec pri plačilu položnice v šolski sklad prispeval  (obkrožite)  1 EUR, 5 EUR, 10 EUR, _________ EUR  

oziroma želim donacijo opraviti v enkratnem znesku ________ EUR. 

 

Kraj in datum:                                                                                                          Podpis starša:  

_________________________                                                                             _________________________ 

Prosimo, da podpisana soglasja učenci in učenke oddajo svojim razrednikom, ki naj jih posredujejo 

Upravnemu odboru šolskega sklada OŠ LA Grosuplje.   
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