
Šolski sklad OŠ III Murska Sobota 

Trstenjakova 73 

9000 Murska Sobota 

ID za DDV: SI 53080548 

 

 

Datum: 12. 12. 2013 

 

 

Prošnja za donacijo sredstev za šolski sklad OŠ III Murska Sobota 
 

Spoštovani! 

 

Vsi na Osnovni šoli III Murska Sobota se v sodelovanju s starši, po najboljših močeh z 

različnimi aktivnostmi, trudimo nadgraditi zakonsko predpisane vzgojno-izobraževalne 

programe in omogočiti vsem otrokom še kakovostnejšo šolo.  

 

Pred leti smo zato ustanovili šolski sklad, katerega namen je podpora pri izvedbi dodatnih 

vzgojno-izobraževalnih vsebin na šoli.  

 

Na Vas se obračamo s prošnjo za finančno pomoč za namensko zbiranje sredstev za šolski 

sklad. Vsa pridobljena sredstva se porabijo namensko, o porabi odločajo člani upravnega 

odbora in vodstvo šole. 

 

V letih delovanja šolskega sklada smo nabavili individualne omarice in nabavili učila za 

obogatitvene dejavnosti. Vsakemu učencu 5. razreda namenimo 20 €  za plavalno šolo, 

učencem, ki tega niso bili deležni pa prispevamo 20 € za zaključno ekskurzijo. 

Sedaj se zbirajo sredstva za obnovo igrišča in nabavo igral. Ker je obnova igrišča velik 

zalogaj, bo potrebno kar nekaj časa, da bo dovolj vsaj del sredstev.  

 

 

Denarna sredstva lahko nakažete na transakcijski račun št.: 01280-6030671236,  

referenca 00, sklic: 9002  

Namen nakazila: »Za šolski sklad OŠ III Murska Sobota« 

Davčna št.: SI 53080548 

 

Vsem, ki boste s svojo finančno pomočjo aktivno sodelovali zagotavljamo, da bodo darovana 

sredstva prišla v prave roke. Za sodelovanje in naklonjenost se Vam iskreno zahvaljujemo.  

 

Potrebujete 2 izvoda pogodbe o donatorstvu. V kolikor se odločite donirati šolskemu skladu 

Vas prosimo, da nam oba izvoda podpisane pogodbe vrnete. Mi Vam bomo potem vrnili eno 

podpisano pogodbo. Pošljite nam tudi svoj logotip, ker ga bomo objavili na spletni strani šole. 

 

 

Predsednica Upravnega odbora     Ravnateljica: 

šolskega sklada:                Sonja Čerpnjak 

Vlasta Felkar 

 



_____________________________, identifikacijska številka:  ________________, ki ga 

zastopa direktor ______________________ ( v nadaljevanju donator) 

 

in 

 

Osnovna šola III Murska Sobota, Trstenjakova 73, 9000 Murska Sobota, (davčna številka: SI 

53080548), ki jo zastopa ravnateljica Sonja Čerpnjak, (v nadaljevanju OŠ III Murska Sobota) 

 

sklepata  

Pogodbo o donatorstvu 
 

I . 

 

Donator in OŠ III Murska Sobota sta sporazumna, da bo donator prispeval donatorska 

sredstva v ŠOLSKI SKLAD OŠ III MURSKA SOBOTA. 

 

Donatorski prispevek znaša ____________ EUR, ki ga donator nakaže v dogovorjenem roku 

na podračun OŠ III Murska Sobota: 01280-6030671236, referenca 00, sklic: 9002,                     

s pripisom »Za šolski sklad«. 

 

II. 

 

OŠ III Murska Sobota s podpisom pogodbe potrjuje, da bo donatorska sredstva namenila 

izključno v skladu s Pravili šolskega sklada OŠ III Murska Sobota.  

Donator se strinja, da se njegovo ime objavi na spletni strani šole in vidnem mestu na šoli 

(obkrožite): 

a) DA 

b) NE 

 

III. 

 

Morebitne spore rešujeta pogodbeni stranki sporazumno. Če sporazum ne bo mogoč je za 

rešitev spora pristojno sodišče v Murski Soboti.  

 

IV. 

 

Pogodba je sestavljena v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po en izvod. 

Pogodba začne veljati po podpisu obeh pogodbenih strank.  

 

 

 

Ravnateljica OŠ III Murska Sobota:      Donator:  

Sonja Čerpnjak                                _______________ 

 

 

Predsednica upravnega odbora 

šolskega sklada OŠ III Murska Sobota: 

Vlasta Felkar 

 

Datum: _________________  


