
 

 

SPORAZUM IN PRISTOPNA IZJAVA K ŠOLSKEMU SKLADU 

 

Spodaj podpisan/i-a pristopam k šolskemu skladu Osnovne šole borcev za severno mejo Maribor: 

ime in priimek ____________________________________________________________________ 

Ulica____________________________________, pošta______________________________ 

 

Prostovoljno se odločam, da sprejmem določila sporazuma o prispevku za Šolski sklad Osnovne šole 

borcev za severno mejo Maribor.  

 

Mesečni prispevek v višini (ustrezno obkrožite): 

5 €, 10 €, 15 €, poljubno _____€ 

bom plačal/a (obkrožite ustrezno črko spodaj): 

A. v enkratnem znesku ________ s položnico za plačilo šolskega sklada 

B. na _________ obrokov (mesečno)_____ s položnicami za plačilo šolskega sklada. 

 

S podpisom pristopne izjave pristopamo k sporazumu dne _____________. Prispevek se plačuje na  

podračun:  OŠ borcev za severno mejo Maribor  

št.:01270-6030668719, 

sklic: 00 922000, 

namen: DOTACIJA ŠOLSKEMU SKLADU. 

 

Prispevek je mogoče plačevati od podpisa pristopne izjave do preklica izjave. S pisno odstopno izjavo  

lahko kadarkoli odstopite od sporazuma ali spremenite znesek prispevka. Odstopna prijava se odda v 

tajništvu ali po pošti. 

 



Zbrana sredstva Šolskega sklada se bodo namensko porabila za: 

- pomoč socialno šibkim učencem, 

- udeležba na tekmovanjih,  

- raziskovalna dejavnost na šoli  in pomoč nadarjenim učencem po posameznih področjih, 

- financiranje dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo 

iz javnih sredstev (izleti, tabori, lutkovne in gledališke predstave, okrogle mize, delavnice...), 

da bi bil le-ta dostopen čim večjemu številu učencev. 

- nakup nadstandardne opreme (didaktična sredstva in pripomočki, različna igrala, avdio video 

oprema, informacijsko komunikacijska tehnologija), 

- zviševanje standarda pouka in podobno. 

 

Na prvem roditeljskem sestanku v mesecu septembru ravnateljica šole poroča o zbranih sredstvih in 

porabi v preteklem šolskem letu. Šola in vplačniki v šolski sklad bomo morebitne spore iz tega 

sporazuma reševali sporazumno v sodelovanju z upravnim odborom Šolskega sklada. V primeru, da 

ne bi prišlo do sporazumne rešitve, rešuje spore pristojno sodišče v Mariboru. 

 

Prosimo, da pristopno izjavo podpisano in izpolnjeno vrnete v roku 8 dni v tajništvo  

OSNOVNE ŠOLE BORCEV ZA SEVERNO MEJO MARIBOR   

Borcev za severno mejo 16  

2000 MARIBOR 

 

Za vašo odločitev za pomoč učencem se vam zahvaljujemo učenci in zaposleni OŠ borcev za severno 

mejo Maribor. 

 

Maribor, ________________                                

 Ravnateljica 

Podpis darovalca v sklad  mag. Lučka Lazarev Šerbec  

___________________                        ____________________ 


