
                                                                                          
SPOŠTOVANI DONATORJI V ŠOLSKI SKLAD 

 Benjamin Franklin je nekoč dejal: »Pazite na majhne izdatke. Majhna luknja lahko potone veliko 

ladjo.« 

Majhen izdatek je lahko za nekoga velika luknja. Na OŠ Cirkulane-Zavrč,  nam ni pomembno ali bi 

taka luknja potonila veliko ladjo ali pa čisto majhen čolniček. Z našim šolskim skladom bomo 

poskušali kakšno od teh lukenj zakrpati. 

Poleg šole želimo našim otrokom dati še nekaj več, nekaj, kar jim bo v življenju naprej enako 

pomembno kot znanje, če ne še več. To so najprej lepe in pozitivne izkušnje, ki jih brez pomoči 

sklada morda ne bi mogli doživeti. Hkrati pa želimo doseči, da otroci, ki izstopijo iz naše šole, 

ponotranjijo solidarnost kot eno svojih vrednot in s pogumom zakorakajo v svojo prihodnost! 

Z Vašo pomočjo smo uspeli osrečiti kar nekaj naših učencev. 

Program šolskega sklada: 

   
 

  
 

Posamezniki lahko namenite svojo donacijo  za določeno lokacijo in namen: 

 šola Cirkulane 

 vrtec  Cirkulane 

 šola Zavrč 

 vrtec Zavrč 

 splošno 

 

Ker pa se koledarsko leto bliža koncu, se na Vas obračamo z isto prošnjo kot lani-

da nam pomagate prižgati kakšno dodatno iskrico veselja v očeh naših učencev. 

 Za čim kvalitetnejši razvoj v času šolanja potrebujemo tudi mi dodatna sredstva, 

zato z zaupanjem pričakujemo Vaš odziv in solidarnost. 

Za kakršnokoli pomoč se Vam v naprej zahvaljujemo.  

Ob tej priložnosti Vas vabimo na naš tradicionalni Božično – novoletni koncert, ki bo v 

četrtek, 14.12.2017 ob 17.00 uri v Večnamensko turistično prireditveni dvorani v 

Cirkulanah. 



                                                                                          

Koda namena: OTHR, Namen: Prispevek za šolski sklad 

Transakcijski račun št.: SI56 01396 6000000069  

BIC: BSLJSI2X 

Sklic za šolo v Cirkulanah: 01-01 

Sklic za vrtec v Cirkulanah: 01-03 

Sklic za šolo v Zavrču: 01-02 

Sklic za vrtec Zavrč: 01-04 

Sklic za splošno: 01-05 

Ime in naslov: Osnovna šola Cirkulane-Zavrč, Cirkulane 57, 2282 Cirkulane 

 

Predsednica šolskega sklada 

Nastja Pančič Čurin 


