
 

 
 

Puconci, 24. 11. 2022 
Spoštovani! 
 
Leto 2022 se počasi izteka. Skupaj vstopamo v enega najlepših obdobij leta, ko hladne zimske 
dneve in večere polnijo toplina, druženje, veselje ter smo v pričakovanju še lepšega in boljšega. 
Praznični čas bo čaroben in nepozaben tudi pri nas, pričarali nam ga bodo naši malčki in učenci. 
  

Ob tej priložnosti Vas vabimo,  da se udeležite dobrodelne prireditve 
»Pričarajmo nasmeh 2022«, v četrtek, 1. 12. 2022, ob 17. uri v Zeleni dvorani. 

  
Običajno smo v decembrskem času v okviru naše dobrodelne prireditve pripravili dobrodelni bazar 
z otroškimi izdelki. Tokrat bo malo drugače. Skupaj z našimi malčki vrtca in učenci šole smo ustvarili 
koledar za prihajajoče se leto 2023, ki bo vam in nam krasil steno doma. Koledar krasijo otroške 
risbice. Koledar bo možno prevzeti pred vstopom v dvorano. Veseli bomo, če nam boste 
namenili prostovoljni prispevek. 
  
Celoten izkupiček doniranih sredstev je namenjen Šolskemu skladu, ki predstavlja pomemben vir 
sredstev, ki jih šola namenja za posodabljanje nadstandardne opreme (didaktična sredstva in 
pripomočki, različna igrala, avdio-video oprema …), za športne, naravoslovne, kulturne in tehniške 
dneve, za šolo v naravi ter ekskurzije učencev, da bi le-te bile dostopne čim večjemu številu. 
Sredstva namenjamo tudi za pomoč nadarjenim učencem po posameznih področjih (perspektivni 
športniki in kulturniki, organizacija tekmovanj, …), za zvišanje standarda pouka ter predvsem 
socialno šibkim otrokom vrtca in učencem v šoli. 
  
Prostovoljne prispevke lahko nakažete na TRR – NLB Murska Sobota: SI56 01297-6030676417 s 
pripisom Šolski sklad, sklic 00-2022. 
  
Ob tej priložnosti se zahvaljujemo vsem, ki nam pomagate z različnimi oblikami donacij, da lahko 
zagotavljamo vsem našim otrokom zadovoljive pogoje bivanja na vseh naših lokacijah vrtca in šole. 
Hvala vsem vam, ki boste oplemenitili delo naših in vaših otrok ter jim pričarali nasmehe. 
  
Preteklosti ne moremo spremeniti, prihodnost pa je negotova. Zato vam želimo, da uživate v 
sedanjosti, ta trenutek - zdaj. 
Prihajajoče leto 2023 pa naj vas obdari z zdravjem, mirom in lepimi trenutki, ki ustvarjajo srečo. 
Le-to imejte vedno s seboj, da jo boste lahko delili s tistimi, ki jo potrebujejo. 
  
 
Veselimo se Vašega obiska in Vas lepo pozdravljamo. 
 
 

 
Malčki, učenci in kolektiv OŠ Puconci ter Vrtca pri OŠ Puconci 

 
 


