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Datum: 13. 11. 2019 

Evid. št.: 122-3/2019-10/1 

 

ZADEVA: PROŠNJA ZA DONATORSTVO ŠOLSKEMU SKLADU 

Spoštovani! 

Šolski sklad OŠ Miklavž pri Ormožu deluje na šoli že več kot 10 let. Njegov namen je v prvi vrsti 

financiranje dejavnosti in potreb šole, ki niso sestavni del izobraževalnega programa oz. se ne 

financirajo iz javnih sredstev, nakupu nadstandardne opreme ter pomoči socialno šibkim učencem 

(Pravilnik šolskega sklada je objavljen na spletni strani OŠ pod rubriko Šolski sklad.) Sredstva sklada 

nabiramo z različnimi donacijami podjetij, s prispevki staršev, z organizacijo prireditev, bazarjev itd.  

 

Naše delo lahko spremljate na naši šolski spletni strani http://www.os-miklavz.si/solski-sklad/. 

 

Število družin, ki se znajdejo v socialni in finančni stiski iz dneva v dan narašča. Našim učencem oz. 

otrokom želimo zagotoviti kakovostno izobraževanje ter omogočiti prav vsem udeležbo pri dodatnih 

dejavnostih. Sami žal tega ne zmoremo. V koliko želimo razveseliti vsa otroška srca rabimo vašo 

pomoč, spoštovani donatorji, da nam s svojim dobrodelnim prispevkom pomagate odpreti vrata v 

svet zadovoljstva in enakosti. 

Donacije lahko prispevate z nakazilom na TRR OŠ Miklavž pri Ormožu številka 01287-6030673512, s 

pripisom za »ŠOLSKI SKLAD«. 

 

V zameno za vašo dobrodelno gesto smo vam pripravljeni ob obletnici ali srečanju pripraviti krajši 

kulturni program ter izdelati božično-novoletne voščilnice  za vaše delavce ali poslovne partnerje. V 

kolikor bi želeli kaj od tega nam to, prosim, sporočite. Z veseljem vam bomo ustregli. 

 

V želji, da postanete naš cenjeni donator vam naši otroci in učenci sporočajo: »Hvala, da nam 

omogočate enake možnosti.«  

 

Tanja Novak,                                                                                                                                     Vlado Hebar, 

predsednica UO Šolskega sklada                                                                                                          ravnatelj 

 

http://www.os-miklavz.si/?le=3&ld=83
http://www.os-miklavz.si/solski-sklad/
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OSNOVNA ŠOLA MIKLAVŽ PRI ORMOŽU, Miklavž pri Ormožu 29, 2275 Miklavž pri Ormožu; davčna številka: 

SI29832063,  ki jo zastopa ravnatelj šole Vlado Hebar ( v nadaljevanju : prejemnik donacije ) 

 

in 

___________________________________ , ______________________________________________, 

                           (ime podjetja)                                                   ( sedež podjetja) 

 

___________________, ki ga zastopa direktor _______________________(v nadaljevanju: donator) 

   (davčna številka) 

 

skleneta 

P O G O D B O  
  o   d o n a t o r s t v u 

 

1.  PREDMET POGODBE 

1.1. 

S to pogodbo se donator obvezuje, da bo sofinanciral šolski sklad, v višini __________ EUR . 

1.2. 

Znesek donacije bo donator nakazal na transakcijski račun prejemnika donacije št. 01287-6030673512,  v 8. 

dneh po obojestranskem podpisu pogodbe. 

 

2.  OBVEZNOST PREJEMNIKA DONACIJE 

2.1. 

Prejemnik donacije se obvezuje, da bo sredstva donacije porabil v skladu s pogodbenim namenom. 

2.2. 

Prejemnik donacije se obvezuje, da bo v 90 dneh po prejemu donacije pisno sporočil donatorju, kako je 

potrošil donacijo. 

 

 

http://www.os-miklavz.si/?le=3&ld=83
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3.  KONČNE DOLOČBE 

3.1. 

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

 

Miklavž pri Ormožu, dne  11. 11. 2019                 _____________________, __________________  

                                                                                            (kraj)                               (datum) 

 

OSNOVNA ŠOLA                                                    _______________________________________ 

MIKLAVŽ PRI ORMOŽU                                                                   (ime podjetja) 

                                  

Ravnatelj:                                                               Zastopnik: 

Vlado HEBAR                                                        _______________________________________ 

 

http://www.os-miklavz.si/?le=3&ld=83

