
• nadstandardno in raziskovalno dejavnost,

• tekmovanja (za Cankarjevo priznanje, iz
znanja angleščine, nemščine, francoščine, 
matematike, logike, zgodovine, geografi je, 
kemije, o sladkorni bolezni, bralna značka – 
angleščina, nemščina, francoščina),

• projekte,

• kulturne in druge prireditve,

• krožke in interesne dejavnosti,

• šolski časopis,

• pevske zbore,

• pop-rock delavnice,

• šolske bende,

• plesno dejavnost (plesna in akrobatska
skupina),

• športne dejavnosti in tekmovanja,

• strokovne ekskurzije (obvezni del izbirnih
vsebin),

• tabore (naravoslovni, geografski in športni).

S pomočjo prispevkov v sklad našim dijakinjam in dijakom 
omogočimo sorazmerni delež za: 

N
on scholae, sed vitae discimus.

Ne za šo lo, za življenje se učimo.

PRIZNANJE
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Spoštovani starši!

Čas, v katerem živimo, je zahteven v mnogoterem pogledu. Vsi pa si želimo v tem času narediti 
največ in najbolje za naše otroke, za naše dijake. Iskreno si želimo, da bi vaši otroci, naši dijaki, v 
času šolanja na III. gimnaziji Maribor pridobili kvalitetno in vseživljenjsko znanje, se udejstvovali v 
krožkih in drugih izvenšolskih dejavnostih, s pomočjo strokovnih ekskurzij videli in doživeli utrip 
življenja izven meja naše domovine, skratka,  “se učili za življenje” in postali srčni mladi ljudje.

Že leta 1992 smo ustanovili Šolski sklad III. gimnazije Maribor, še preden je dobil svojo zakonsko 
podlago v 135. členu Zakona o organizaciji in fi nanciranju vzgoje in izobraževanja, v katerem je 
zapisano, da se iz “sklada fi nancirajo dejavnosti,  ki niso sestavina izobraževalnega programa, 
oziroma se ne fi nancirajo iz javnih sredstev, nakup nadstandardne opreme, zviševanje 
standarda pouka in podobno.”

Enako pomembna je pomoč  dijakom, katerih družine se znajdejo v fi nančni stiski.
V šolski sklad prostovoljno prispevate vi, spoštovani starši, delavci naše šole, donatorji …
z edinim namenom pomagati izboljšati pogoje dela in občutek varnosti ter pripadnosti za 
vsakega dijaka naše šole.

Naj zaključim z mislijo rimskega misleca Seneke: “Dobrodelnosti ne presojamo po tem, kaj je 
dano ali narejeno, ampak zakaj je dano ali narejeno.”

Iskrena hvala za vašo pripravljenost pomagati.

Ravnateljica III. gimnazije Maribor
Marija Lešer, prof.

Spoštovani starši/skrbniki,

letošnje leto je res "drugačno" leto, korona kriza se odraža na vseh področjih, zato sta 
solidarnost in pomoč pomoči potrebnim še toliko pomembnejši. Predstavniki Upravnega 
odbora Šolskega sklada III. gimnazije Maribor si  na različne načine prizadevamo zbrati 
denarna sredstva in za pomoč s prispevkom prosimo tudi vas.

Zavedamo se, da je trenutna situacija za marsikoga težka, a samo skupaj bomo zmogli zbrati 
denarna sredstva in s tem zmanjšati stiske dijakinj in dijakov.

V prilogi vam pošiljamo zloženko, kjer lahko preberete, za kaj porabimo sredstva iz šolskega 
sklada, in potrebne podatke za nakazilo prostovoljnega prispevka.

Ostanite zdravi in ohranite pozitivno razmišljanje!

Milena Žižek,
predsednica Šolskega sklada III. gimnazije Maribor

Namen in dejavnosti sklada
(Povzeto iz Poslovnika o delu Šolskega sklada III. gimnazije Maribor.)

Sklad je ustanovljen za:

• pridobivanje sredstev iz prispevkov domačih in tujih fi zičnih ter pravnih oseb, donacij,
zapuščin in iz drugih virov;

• fi nanciranje dejavnosti posameznega letnika ali oddelkov, ki niso sestavina
izobraževalnega programa, oziroma se ne fi nancirajo iz javnih sredstev;

• nakup nadstandardne opreme;

• zagotavljanje sredstev za spodbujanje umetniške, razvojne, podjetniške in raziskovalne
dejavnosti dijakov;

• pomoč socialno šibkim dijakom.

Kako prispevati v sklad?

Vsa navodila za prispevke v šolski sklad najdete na spletni strani:

http://tretja.splet.arnes.si/solski-sklad/.


