
  

 
 
Dragi otroci in starši!  

 

Letos že 6. Vseslovenskemu DNEVU ZA SPREMEMBE se pridružujeta tudi Osnovna šola 
Cirkovce in Šolski sklad OŠ in vrtca Cirkovce.  

Na DOBRODELNI PRIREDITVI želimo promovirati solidarnost, prostovoljnost in medsosesko 
pomoč, ter vam predstaviti, kdo so  

 

»Naši Junaki« 

Prireditev bo 28.3.2015 od 10. do 12. ure  

Center Cirkovc, pred gostilno Korže 

 

ZABAVNI PROGRAM. Nastopali bodo otroci vrtca in OŠ Cirkovce, prostovoljci in častna 
gostja Eva BOTO. Predstavili vam bomo primere prostovoljcev iz našega kraja, ki so nam 
lahko v navdih! 

 

MINI SEJEM. V znak boja proti potrošništvu vas vabimo, da doma poiščete drobne, še 
uporabne hišne predmete, ki jih ne potrebujete več, ter jih od 23.3. do 27.3.2015 

prinesete v prostore šole v Cirkovcah. Prinesete pa jih lahko tudi 28.3.2015 od 9. do 10. 
ure na prireditev. Zbiramo otroško opremo (igrače, knjige, šolske potrebščine, CD-je, 

kolesa, poganjalčke, skiroje, duplo figurice in kocke, duplo plošče itd.) in druge majhne 
hišne predmete (skodelice, vaze, kovčke, torbice, nakit, fotoaparate, kamere itd. Vsega, 

kar boste prinesli, bomo veseli. Predmete bomo obiskovalcem ponujali za prostovoljni 
prispevek.  

 

Izkupiček dneva bo namenjen Šolskemu skladu OŠ in vrtca Cirkovce, ki financira pomoč 
otrokom iz socialno šibkih družin, obisk šole v naravi, šolske ekskurzije, obisk šolskih 
tekmovanj in nakup potrebne opreme v vrtcu in šoli, za katero ni mogoče dobiti sredstev 
od drugih virov.   

Pogostili vas bomo s čajem in pecivom, ki ga bodo pripravile članice Društva podeželskih 
žena in deklet občine Kidričevo.  

 

Vljudno vabljeni, da se nam pridružite in pomagate spreminjati svet na bolje! 
Povabite tudi svoje prijatelje in znance!  

 
V primeru slabega vremena bo prireditev potekala v prostorih OŠ Cirkovce! 

 
Nam lahko pomagate pri izpeljavi dogodka? Kontaktirajte nas! 

 
                                                                                                                  OBRNITE LIST! 



 
 

 
 
 

 
Šolski sklad OŠ in vrtca Cirkovce je bil 23.2. 2015 na novo konstituiran. Upravni odbor 
sestavljajo 4 predstavniki staršev otrok, ki obiskujejo šolo ali vrtec, in 3 predstavniki šole. 
Predstavniki staršev smo Nataša Fras Haslinger, Alexander Saša Goljevšček, Davorin 
Sternad in Sanja Medved. S strani šole so v upravni odbor imenovani: Simon Vidovič, Jožica 
Jurgec in Monika Šešo.  
 
Predstavniki staršev opravljamo svoje delo prostovoljno in delujemo izključno v korist 
naših otrok.  
 
Letos je Šolski sklad sodelovali pri akciji zbiranja starega papirja (Eko dan), skupaj s šolo 
organiziramo Dan za spremembe, konec leta načrtujemo še dobrodelni koncert. Vse to, da 
bi zbrali čim več sredstev za programe sklada, kot je opisano na prvi strani.   
 
Imate še vi kakšno idejo za akcijo? Veseli bomo vaše pobude!  
 
Hkrati vas prosimo, da nas pri delovanju podprete in pomagate, da bomo čim 
uspešnejši!   

 


