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Spoštovani starši, 

 

prepričani smo, da si tako naši dijaki kakor tudi njihovi starši in učitelji želimo ohraniti prijeten 

spomin ne samo na dni pouka, pač pa tudi na mnogotere dejavnosti, ki jih nudi III. gimnazija 

Maribor, na kateri že od leta 1993 uspešno deluje šolski sklad. 

 

Namen in dejavnosti sklada 

 

Šolski sklad III. gimnazije Maribor je ustanovljen na osnovi 135. člena Zakona o organizaciji in 

financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 - uradno prečiščeno besedilo, 

118/06 - ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr., 20/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - 

ZPCP-2D, 2/15 - odl. US, 47/15, 46/16, 49/16 - popr., 25/17 - ZVaj). 

 

Sklad je ustanovljen za: 

 pridobivanje sredstev iz prispevkov domačih in tujih fizičnih ter pravnih oseb, donacij, 

zapuščin in iz drugih virov; 

 financiranje dejavnosti posameznega letnika ali oddelkov, ki niso sestavina 

izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev; 

 nakup nadstandardne opreme; 

 zagotavljanje sredstev za spodbujanje umetniške, razvojne, podjetniške in 

raziskovalne dejavnosti dijakov; 

 pomoč socialno šibkim dijakom. 

Zavedamo se, da so časi naporni, gospodarska situacija negotova, pa vendar smo prepričani, 

da skupaj zmoremo skoraj vse in da si tudi naši dijaki zaslužijo več kot le osnovni pouk. Na 

šoli se izobražuje 830 dijakov in če vsaka družina prispeva v sklad po svoji zmožnosti, bomo 

lahko uspešno nadaljevali in nadgrajevali že začeto pot. (V upravnem odboru šolskega sklada 

smo se dogovorili, da bi vsaka družina prispevala 10 € v enem šolskem letu.) 

 

Med šolskim letom vas bomo z dopisom spomnili na prostovoljni prispevek v šolski sklad, vi 

pa boste izbrali število obrokov in višino zneska. 

 
 

PODATKI ZA PLAČILO PRISPEVKA 

Koda namena: OTHR 

Namen plačila: PRISPEVEK ZA ŠOLSKI SKLAD 2020/21 

IBAN prejemnika: SI56 0110 0603 0695 091 

Referenca prejemnika: SI00 922000 

Ime, ulica in kraj prejemnika: III. GIMNAZIJA MARIBOR, GOSPOSVETSKA CESTA 4, 2000 

MARIBOR 
 

Z iskreno željo po uspešnem sodelovanju vas lepo pozdravljamo. 

 

Upravni odbor Šolskega sklada III. gimnazije Maribor 

http://www.tretja.si/

