
 

 

 

 

 

OŠ prof. dr. Josipa Plemlja 
Seliška cesta 3 
4260 BLED 

 

tel:  04 5780 620 
fax: 04 5780 640 
 

e-naslov: www.os-bled.si 
e-pošta: os-bled@guest.arnes.si 

 

 
 

 

 

                                                  Bled, 21.11.2016 

Spoštovani starši! 

 

 

Smo Šolski sklad OŠ Bled.  

Skrbimo za to, da je čim manj socialnih razlik med našimi otroki. Pomagamo pa tudi pri 

izboljšanju kvalitete pouka. Trudimo se zbrati čim več sredstev, ki se bodo porabila v korist 

učencev. Ponudila se nam je še ena priložnost za zbiranje sredstev. 

 

Odločili smo se, da bomo kot šola  sodelovali v projektu »Skupaj ustvarjamo boljši svet«. 

Društvo Za boljši svet je nevladna organizacija. Deluje na področju vzgoje in izobraževanja, 

preventivnih programov proti nasilju, odvisnosti ter programov na teme otroškega parlamenta, 

ekologije in medsebojnih odnosov. Sodelujejo z več kot 350 vrtci in osnovnimi šolami. 

 

            Za podporo projekta  vas vabimo k sodelovanju, pri katerih ne potrebujete nobenih      

            sredstev. 

 Imate pa pravico odločati o deležu vaše dohodnine (0,5 %), ki je dan v državni 

proračun,  za kaj naj bodo sredstva porabljena. Ta delež dohodnine lahko namenite 

temu društvu. 

 

Vsi izpolnjeni obrazci, ki jih bomo zbrali na šoli, se bodo sešteli in tako zbrana sredstva od tega 

deleža dohodnine 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, željeno temo, ki jih bo izvedlo  

Društvo Za boljši svet  (spletna stran: www.forbetterworld.si). 

2. 30 % zbranih sredstev bo Fundacija Za boljši svet donirala šolskemu skladu šole. 

3. 30 % bo porabljeno za kritje rednih stroškov Društva za boljši svet in Fundacije. 

 

 

 Lahko izpolnite priloženi obrazec – vlogo o razporeditvi tega dela dohodnine.. 

 Obrazec lahko izpolnite vsi, ki ste zaposleni v Republiki Sloveniji.  

 Izpolnjeni obrazci se zberejo v šoli. Vaš otrok naj ga odda razredničarki do petka, 

2.12.2016. 

 

 

Za prispevek se vam že vnaprej zahvaljujemo. 

 

Lep pozdrav                                                    

 

Ravnateljica:                                                             Predsednica šolskega sklada: 

Nataša Ahačič, prof.                                                            Mateja Sirk  

http://www.os-bled.si/
mailto:os-bled@guest.arnes.si
http://www.forbetterworld.si/

