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Čutimo svoje srce? Znamo čutiti tudi za druge? 

 

Živimo v času, ko spremembe lahko iznenada prizadenejo najbolj ranljivi del naše družbe: otroke. Prav ta čas pa nas 

je naredil tudi bolj čuteče,  vsepovsod zaznavamo priložnosti, da pomagamo. Z besedo, z dejanjem, z deljenjem tega, 

kar lahko pogrešamo sami …  

Najbolj nam odleže, ko lahko pomagamo v svoji neposredni  bližini. V okolju, kjer se nam morda zdi, da smo varni 

pred vsemi krivicami, se namreč dogajajo stiske, ki morda nekomu pomenijo težje življenje v prihodnosti. Resnično 

nimamo vsi enakih pogojev.  

Tudi v šolah ni več vse dostopno vsem. Izrazito se kažejo razlike med posamezniki, predvsem pa se kažejo potrebe, 

da nekaj, kar se nam je nekoč v šoli zdelo samo po sebi umevno, znova uredimo, postavimo, izvedemo – starši sami.  

Pomoč družinam v stiski. Omogočanje prehrane najbolj ogroženim otrokom. Šolski tabori. Tehniški in naravoslovni 

dnevi. Kulturni obiski. Glasbene delavnice. Matematična in jezikovna tekmovanja. Koristna predavanja in druženja za 

starše in otroke. Nagrajevanje učencev, ki so v svoje delo vložili največ truda.  

Tudi na Osnovni šoli Riharda Jakopiča se ubadamo s takšnimi potrebami. Vse našteto in še mnogo več je že v 

preteklosti in bo tudi v prihodnje omogočal dobro delujoči Šolski sklad. Da bo delo Šolskega sklada v prihodnje 

potekalo še lažje (prošenj in težav je namreč vsako leto več in več), smo starši  decembra 2013 ustanovili dobrodelno 

organizacijo - Fundacijo za učence Osnovne šole Riharda Jakopiča. 

Naš cilj je, da širše povabimo k podpori. Zato med vrste podpornikov vabimo tudi vas.  

Na hrbtni  strani tega dopisa prilagamo pristopno izjavo, s katero se nam pridružite v Fundaciji kot Podpornik. S tem 

pridobite vse pravice v svetu podpornikov in ustanoviteljev in del skupnosti, ki si prizadeva izboljšati okolje, v 

katerem rastejo naši otroci. 

V njihovem imenu se vam za vašo pripravljenost pomagati iz srca zahvaljujemo! 

 

Simona Svetec, predsednica Fundacije 
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PRISTOPNA IZJAVA ZA PODPORNIKA – PRAVNO OSEBO 
FUNDACIJE ZA UČENCE OSNOVNE ŠOLE RIHARDA JAKOPIČA 

 
DA, želimo postati podpornik Fundacije za učence Osnovne šole Riharda Jakopiča, ustanove. 
 
Podatki o podporniku: 
 
Naziv podjetja: __________________________________________________________________ 
 
Naslov podjetja: _________________________________________________________________ 
 
Poštna številka: __________________ Kraj:___________________________________________ 
 
Davčna številka: ____________________________ spletna stran: _________________________ 
 
Kontaktna oseba: _______________________________________________________________ 
 
E-pošta: _______________________________________________________________________ 
 
Dovoljujem objavo podjetja na seznamu podpornikov na spletni strani Fundacije: DA  NE 
 
Naš prispevek za koledarsko leto bo _______________ EUR. 
Pravilnik fundacije določa donacijo podpornikov v višini 100 EUR ali več. 
 
 
V Ljubljani, dne ______________________ Podpis podpornika: ___________________________ 
 
 
************************************************************************************************ 

Iz ustanovne listine in Pravilnika Fundacije: 
 
Namen fundacije je splošno koristen in dobrodelen ter trajen. Fundacija zagotavlja izpolnjevanje namena tako, da 
opravlja dejavnost zbiranja sredstev za učence Osnovne šole Riharda Jakopiča za: 

sofinanciranje naravoslovnih taborov, šol v naravi in drugih plačljivih aktivnosti, 

sofinanciranje drugih s šolo povezanih stroškov za učence iz socialno ogroženih družin, 

za izvajanje obogatitvenih dejavnosti v šoli. 
 
1. člen 
Podporniki fundacije so lahko pravne in fizične osebe, ki finančno, materialno ali s storitvami podpirajo fundacijo. 
Uprava pripravi pravilnik o statusu podpornika, s katerim določi med drugim pogoje pridobitve in prenehanja statusa. 
 
2. člen 
Ustanovitelj oz. podpornik fundacije ima pravico: 
- do članstva v Svetu ustanoviteljev in podpornikov; 
- voliti v organe fundacije; 
- predlagati in svetovati pri načrtovanju in dejavnosti fundacije; 

- do vpogleda v listine in dokumentacijo fundacije. 


