OŠ Pesnica
Pesnica 44
2211 Pesnica pri Mariboru
telefon: +386 (0)2 654-42-00
faks:
+386 (0)2 654-42-03

podračun: 01289-6030674287
davčna številka: 83806547

Pesnica pri Mariboru, 20. 1. 2014
Spoštovani starši.
Tudi letošnja brošura šolskega sklada je v varčni in aktualni e–obliki. Zato vse informacije o
delovanju našega šolskega sklada preberite na naši spletni strani šole oz. vrtca (www.ospesnica.si).
Naprošam vas, da se odzovete v čim večjem številu.

SPORAZUM
o prispevku staršev v šolskem letu 2013/14
med starši in OŠ Pesnico

1. Starši se prostovoljno odločajo za prispevek.
2. Višina prispevka znaša 5 EUR, 8 EUR,10 EUR ali enkraten znesek. Pri zadnji postavki se starši sami
odločijo o višini prispevka.
3. Znesek, za katerega se starši odločijo, navedejo v pristopni izjavi. Prispevek se plačuje na podračun
OŠ Pesnica št. 01289-6030674287 s pripisom »Za sklad prostovoljnih prispevkov« na osnovi pristopne
izjave staršev ali s položnicami. Prispevek se plačuje od 20. 1. 2014 do 31. 8. 2014.
4.

Nadzor nad zbranimi sredstvi ima upravni odbor, ki skrbi za načrtovano porabo namensko zbranih
sredstev, odloča o spremembah nabave opreme in skrbi za gospodarno porabo zbranih sredstev.

5. Starši s podpisom pristopne izjave, ki je sestavni del tega sporazuma (priloga), pristopajo k sporazumu.
Sredstva bo nakazoval delodajalec podjetja, v katerem so zaposleni, oziroma osebno s plačilnim
nalogom do 18. dne v mesecu za pretekli mesec na transakcijski račun šole.
6. Sporazum velja od 20. 1. 2014 do 31. 8. 2014.
7. Šola in starši bodo morebitne spore iz tega sporazuma reševali sporazumno v sodelovanju z upravnim
odborom, v primeru da ne bi prišlo do sporazumne rešitve, rešuje spore pristojno sodišče v Mariboru.

Priimek in ime staršev:
……………………………………………….
Ravnatelj:
mag. Andi Brlič

Podpis staršev:
………………………………………………..
Vrtec Pesnica, Pesnica 41c
2211 Pesnica pri Mariboru
tel.: +386 (0)2 654-42-04

OŠ Pernica, Pernica 2
2231 Pernica
tel.: +386 (0)2 640-36-11

Vrtec Pernica, Pernica 8
2231 Pernica
Tel.: +386 (0)2 640-07-91

