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ZADEVA: PROŠNJA ZA DONACIJO OZ. SODELOVANJE PRI PRIDOBIVANJU FINANČNIH SREDSTEV 

 

Spoštovani! 

 

OŠ Jurija Dalmatina Krško v tem šolskem letu obiskuje okoli 800 učencev. V šoli poleg rednega 

obveznega programa učencem omogočamo in ponujamo veliko drugih različnih aktivnosti. Na 

področju ustvarjalnosti, kreativnosti, zdrave prehrane, telesne aktivnosti … Prav slednji dajemo 

v šoli pomembno vlogo. V okviru tega izvajamo veliko različnih športnih aktivnosti in športnih 

tekmovanj. 

 

V tem letu je naša velika želja, da kupimo športne drese/majice, ki bi jih naši športniki nosili na 

številnih športnih tekmovanjih: košarka, odbojka, nogomet, atletika, veslanje v kanujih ... 

Nastopamo v vseh starostnih kategorijah od 1.–9. razreda, in sicer na vseh nivojih tekmovanj: 

občinskih, področnih ter državnih. Smo zelo ponosni na vse naše športne uspehe, še posebej na 

državnem nivoju.  

Nekaj rezultatov v zadnjem obdobju na drž. nivoju: 

- dvakratni ekipni državni prvaki v atletiki za učence; 

- 1 x prvo mesto ekipno v atletiki za učenke; 

- 1 x drugo mesto ekipno v atletiki za učence; 

- 3 x drugo mesto ekipno v atletiki za učenke; 

- 2 x državni prvaki v veslanju s kanuji; 

- 2. mesto na ekipnem državnem prvenstvu v krosu; 

- 3. mesto na ekipnem prvenstvu v cestnem teku na Ljubljanskem maratonu; 

- 2. mesto na državnem prvenstvu v košarki za učence; 

- polfinale v državnem prvenstvu v nogometu; 

- in še veliko ostalih uspehov.  

 

Ker je nakup športnih dresov za našo šolo velik finančni zalogaj, za vas pa morda potencialno 

zanimiva finančna reklama, bi bili veseli, če ste pripravljeni sodelovati pri uresničevanju tega 

cilja. Za izpolnitev naših ciljev bi potrebovali cca 100 majic s potiskom naše šole (in vašega 

loga, v kolikor bi vi to želeli). 

 

 

 



 

 
 

Kot smo že omenili, želimo kupiti športne drese/majice. Majice z vašim logom bi uporabljali na 

številnih tekmovanjih, npr: občinskem tekmovanju v krosu, na Ljubljanskem maratonu, na 

atletskih tekmovanjih v vseh šolskih disciplinah, v vseh ekipnih športih. Pri tem lahko pripravimo 

reportažo s tekmovanj, pripravimo objavo na šolski spletni strani ter v ostalih lokalnih medijih. 

Vešči smo tudi pri objavljanju na družabnih medijih.   

 

 

Vljudno vas prosimo, da sredstva nakažete na transakcijski račun šolskega sklada OŠ Jurija 

Dalmatina Krško: 01100-6000030869, sklic 00-291090.  

 

 

 

Učenke in učenci, zaposleni in starši bomo Vašega pozitivnega odgovora izjemno veseli in se 

vam za vaš doprinos že v naprej iskreno zahvaljujemo! 

 

 

 

 

Z lepimi pozdravi!         

 

Ravnateljica; 
Valentina Gerjevič 

 
 
 
Kontaktna tel. št. za dodatne informacije:  

- 041 584 655 (ravnateljica) 

- 031 257 660 (učitelj Zvonimir L.) 

 


