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Ponudba oz. prošnja za sodelovanje pri izdaji šolskega glasila Koraki 
 
 
Spoštovani, 
 
ob zaključku šolskega leta (sredi junija) naša šola že vrsto let pripravi in izda šolsko glasilo z 
naslovom Koraki. Vedno se potrudimo, da pripravimo glasilo, s katerim na čim bolj kvaliteten in 
zanimiv način predstavimo ustvarjalno delo naših učencev, njihove literarne in likovne prispevke, 
dosežke učencev na različnih tekmovanjih, natečajih in projektih. Odzivi bralcev so vedno zelo 
pohvalni. 
 
Glasilo natisnemo v 900 izvodih. Obseg glasila je okoli 80 strani. Brezplačno ga dobijo vse 

družine naših učencev (na šoli jih je letos približno 780), pošljemo pa ga tudi na različne 
organizacije in institucije. 
 
Ker v glasilu objavimo naročene reklamne oglase različnih podjetij, je to lahko dobra 
priložnost tudi za promocijo vašega podjetja oz. dejavnosti. 
 
Spoštovani, zakaj se v zvezi s tem obračamo na Vas? 
 
Na šoli vse potrebno za glasilo pripravimo sami – od vsebine do oblikovanja celotnega glasila in 
priprave na tisk. Za pokrivanje stroškov samega tiskanja pa nimamo namenskih sredstev. 

Edina možnost, s katero poskušamo pridobiti sredstva za tiskanje in tako omogočimo učencem 
brezplačno glasilo, je, da se obrnemo za pomoč na različne posameznike, podjetja, obrtnike ipd.  
 
V upanju na podporo se obračamo tudi na Vas. S svojo pomočjo nam lahko pomagate na dva 

načina. 
 
1. Lahko se odločite za objavo vašega reklamnega oglasa v šolskem glasilu.  

 
Glede na dogovorjeno velikost reklamnega oglasa vam bomo izstavili račun in znesek namenili 
izključno za pokritje stroškov tiskanja. (V tem primeru izpolnite priloženo Naročilnico za reklamni 
oglas in nam jo pošljete). 

 
2. Lahko pa se odločite za donacijo določenega zneska, ki ga bo šola namensko porabila 

izključno za pokritje stroškov tiskanja glasila. (Če se boste odločili za takšno podporo, Vas 
prosimo, da v dveh izvodih izpolnite priloženo Donatorsko pogodbo ter nam ju pošljete, nakar vam 

bomo en izvod potrjene pogodbe vrnili).  
 
Če se boste odločili za sodelovanje z nami, Vas prosimo, da nam izpolnjen obrazec pošljete 
najkasneje do 26. aprila 2018 (Donatorsko pogodbo ali Naročilnico za reklamni oglas). 
 
Za kakršne koli dodatne informacije ali vprašanja smo vam na voljo na tel. 01/724 76 10 ali  
e-pošti o-menges.lj@guest.arnes.si. 
 
S spoštovanjem Vas lepo pozdravljamo in se zahvaljujemo za Vaše razumevanje in podporo. 
 
     
         Ravnatelj: 
                Milan Burkeljca 
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