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SPOŠTOVANI 

 

Življenje in razvoj tehnologije zahtevata vedno več. Znotraj družine, ki je še kako 

pomembna za oblikovanje mladega človeka, včasih ni možno otroku ponuditi vsega. Zato 

je še bolj vredno, če otrok lahko širi obzorje in bogati duha ob dodatnih aktivnostih. 

Če naj torej mlad človek stopi na pot življenja »oborožen« z različnimi znanji, tabla in 

kreda odstopata mesto drugim načinom poučevanja! 

 

Želimo, da bi šola postala bolj življenjska in predvsem tudi prijetna za otroke. Kajti 

»Otrok pride od srca in gre k srcu; kjer pa otrok ne pride od srca, ne bo nikoli zares 

stopil vanj.« (danska misel). 

 

Zato imamo  na OŠ Frana Roša Rošev sklad, v katerem se  zbirajo finančna ali materialna 

sredstva za dejavnosti, ki niso sestavina osnovnega programa, sredstva za nakup 

nadstandardne opreme ter sredstva za spodbujanje raziskovalne in razvojne dejavnosti 

učencev ter učiteljev. 

 

Tako s pridobljenimi sredstvi učence peljemo na poučne ekskurzije po domovini, jim 

omogočamo širjenje obzorja preko knjig, AV sredstev ter pripomočkov za praktično delo 

(mikroskopi, računalniki, različni stroji). S sredstvi iz sklada izboljšujemo opremljenost 

šole in spodbujamo inovativnost ter uspešnost učencev in učiteljev. 

S sredstvi, pridobljenimi v sklad, pa rešimo tudi marsikakšno hudo socialno stisko.   

 

 

Vam, Vaši Delovni organizaciji  nudimo : 

 opremo prostorov z likovnimi izdelki učencev, 

 občasne razstave likovnih del, 

 priložnostne kulturne programe, 

 

 

 

V imenu učencev in delavcev šole  

 

       HVALA! 

 

 

Predsednica RS:       Ravnateljica: 

Nataša Gajšek Ključarič         Mojca  Kolin 

 

 

 

 

Sredstva, ki ste nam jih pripravljeni prispevati, lahko nakažete na  naš račun. 
 

Račun štev.:   01211-6030646778                                     Sklicna  štev.:   00    17-555 
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ROŠEV SKLAD OSNOVNE ŠOLE FRANA ROŠA CELJE,Cesta na Dobrovo 114, 3000 Celje, 

davčna številka 89921658, ki ga zastopa ravnateljica  Mojca Kolin (v nadaljevanju upravičenec) 

in 

____________________________________________________   

(v nadaljevanju donator)   

 

skleneta naslednjo 
 

POGODBO O DONATORSTVU 
 

1. člen 

Upravičenec bo s sredstvi iz donatorske pogodbe financiral dejavnosti posameznih  

interesnih skupin oziroma dejavnosti v izobraževalno-vzgojnem procesu, ki  so  

predmet dogovorjenega programa ter nakup učil za izobraževalno-vzgojni proces. 

 

2. člen 

Donator se s to pogodbo zavezuje, da bo v Rošev sklad nakazal znesek v višini ____________€, 

in to na  račun št. 01211-6030646778, referenca 00 17-555 najkasneje do ___________. 

 

3. člen 

Upravičenec se s to pogodbo zavezuje, da bo: 

 nakazana sredstva porabil le za namen, določen s sto pogodbo, 

 obvestil donatorja, če je izpolnil obveznosti iz 1. člena te pogodbe. 

 

4. člen 

Pogodbeni stranki se s to pogodbo obvežeta, da v primeru, če pogodbena obveznost ni bila v celoti 

izpolnjena, skleneta z aneksom k pogodbi nov sporazum. 

 

Tak  sporazum sta stranki dolžni skleniti v roku 30 dni po predvidenem datumu izvedbe. 

 

5. člen 

Spore iz pogodbe pogodbeni stranki rešujeta sporazumno. V primeru, da sporazum ni mogoč, se 

reševanje le-tega prepusti pristojnemu sodišču v Celju. 

 

6. člen 

Pogodba začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank. Sestavljena je v štirih enakih 

izvodih, od katerih prejme vsaka stranka dva izvoda.  

 

Celje:______________ 

 

Upravičenec:       Donator: 

Rošev sklad OŠ Frana Roša,                ________________   

ravnateljica  Mojca Kolin    


