
OŠ  Šmartno na Pohorju,  tel.: 02/8033 230 (234 - ŠSD) 
  

PRISTOPNA IZJAVA K SPORAZUMU O PRISPEVKU STARŠEV ZA ŠOLSKI SKLAD V 

ŠOLSKEM LETU 2016/17  (od 01. 09. 2016  do 31. 08. 2017)  

Podpisani (a)______________________________________ oče – mati oz. skrbnik - skrbnica   

                 IME, PRIIMEK STARŠEV, SKRBNIKA /tiskano/                

učenca/učenke ___________________  iz ______  A   razreda PRISTOPAM k sporazumu  o 

prispevku  staršev/skrbnikov za šolski sklad v šolskem letu 2016/17.  

*  IZJAVLJAM, da bom svoj prispevek poravnal-a s položnico dvakrat letno po 10,00 €  (2 € na 

mesec).  Prvi obrok v vrednosti 10,00 € do 25. oktobra 2016, drugi obrok (10,00 €) pa do 25. 

marca 2017.  
OPOMBA: Vljudno prosimo, da izpolnjeno in podpisano IZJAVO vrne otrok (ali Vi) čim prej ali do PETKA, 

30. 09. 2016  njegovi razredničarki.  PRIJAZNA HVALA ZA VAŠE RAZUMEVANJE IN SODELOVANJE.     

V šolskem letu 2015/16 smo iz ŠS namenili 1.185,62 € za pomoč pri delnem kritju plačila:  

jesenske šole v naravi, plavalnega tečaja in prehrane - 413,15 €; zaključnih ekskurzij - individualne 

vloge upravičenih vlagateljev, prevoza, omogočili smo delno kritje stroškov BZ z gostoma (250,00 

€), v celoti pokrili nakup didaktičnih iger za OŠ in delovnih zvezkov za 1 učenca (252,88 €).   VPISANI 

SO LE NAJVEČJI ZNESKI.  ŠS je ostalo je 105,30 €.    Datum: 22. 09. 2016                                Podpis 

staršev, skrbnika: _____________  

-----------------  Iskreno prosimo, da podpisan izvod vrne Vaš otrok (ali Vi) njegovi razredničarki.  

NAJLEPŠA   H V A L A   ZA VAŠE RAZUMEVANJE IN SODELOVANJE PRI NUDENJU POMOČI 

SOCIALNO ŠIBKIM OTROKOM in njihovim  DRUŽINAM.   Tajnica ŠS: Ana Pačnik in predsednica: 

Mojca Šega 
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OŠ  Šmartno na Pohorju  

Tel.: 02/8033 230 (234 – ŠSD  ob čet.) 

 

SPORAZUM 

med starši in OŠ Šmartno na Pohorju O PRISPEVKU STARŠEV ZA ŠOLSKI SKLAD v 

šolskem letu 2016/17 
 

 Starši potrdijo svoj prispevek s podpisom PRISTOPNE IZJAVE, ki jo preko otroka vrnejo 

v šolo.   
 

 Prispevek se lahko plača na TRR OŠ:  01313-6030680580 na osnovi pristopne izjave.  

 

 Nadzor nad zbranimi in porabljenimi sredstvi izvaja 7-članski UPRAVNI ODBOR šolskega 

sklada in predsednica – gospa Mojca Šega.   

 

 Sporazum med starši (zakonitimi zastopniki)  in šolo velja od 01. 09. 2016 do 31. 08. 2017. 

 

 Morebitni spori se rešujejo sporazumno z ravnateljem šole in upravnim odborom sklada.  

 

 

Datum: _______                                                            Podpis staršev, skrbnika:  _____________           
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