
OŠ ŠMARTNO NA POHORJU     
Šmartno na Pohorju 24 a, 2315 Šmartno na Pohorju 

Tel.: 02/80 33 230 - 233 (zbornica), 234 (ŠSD)  

 
 

PRISTOPNA IZJAVA K SPORAZUMU O PRISPEVKU STARŠEV oz. skrbnikov  

ZA ŠOLSKI SKLAD v šolskem letu 2017/18 (od 1. 9.  2017 do 31. 8. 2018)  

 

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

IME, PRIIMEK STARŠA, SKRBNIKA /tiskano/ 

                       

(ustrezno dopišite) učenke/učenca  ……………………………………..  iz ……………….    razreda   

pristopam k sporazumu o prispevku  staršev/skrbnikov za šolski sklad v šolskem 

letu 2017/18.  

 

 Izjavljam, da bom svoj prispevek poravnala-a s položnico 

dvakrat letno po 10,00 € (2 € na mesec).  

 Prvi obrok v vrednosti 10,00 € do 20. oktobra 2017 in 

 drugi obrok (10,00 €) do 20. marca 2018 (dodan bo na položnici 

za prehrano).  

Datum: ………………………….            Podpis staršev, skrbnika:……………………………………………  

 

 

 Iskreno prosimo, da podpisan izvod vrne Vaš otrok ali Vi njegovi 

razredničarki do 25. 9. 2017 oz. vsaj do 5. 10. 2017.  

 

V šolskem letu 2016/17 smo iz sredstev ŠS NAMENILI 1.087,53 € za pomoč pri 

delnem kritju stroškov: zimske in letne šole v naravi (posamezniki in vsi 

udeleženci), dolgov za prehrano in šolo v naravi – zapadle obveznosti, stroškov 

zaključnih ekskurzij za razrede in posameznike, za šolski prevoz v Slov. Bistrico 

in plačilo predstave za učence šole (sredstva iz bazarja in ŠS).  Na računu sklada 

je z dnem,  31. 8. 2017,  še 207,91 €.    



SPORAZUM med starši, skrbniki  in OŠ Šmartno na Pohorju  

O PRISPEVKU ZA ŠOLSKI SKLAD v šolskem letu 2017/18   

 

 Starši, skrbniki  potrdijo denarni prispevek s podpisom in izpolnjeno 

PRISTOPNO IZJAVO.   

 

 Prispevek se plačuje na TRR OŠ: SI56 0131-3603-0680-580 (oz. sklicna 

številka za ŠS)  na osnovi pristopne izjave.  

 

 Nadzor nad zbranimi in porabljenimi sredstvi izvaja UPRAVNI ODBOR 

šolskega sklada.  

 

 Sporazum med starši in šolo velja od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018. 

 

 

 Morebitni spori se rešujejo sporazumno z ravnateljem šole in upravnim 

odborom sklada.  

 

 

Datum: …………………………..2017                     Podpis staršev, skrbnikov: ………………… 
 
 
 
 
 

                                                                                   

Upravni odbor ŠS in predsednica ŠS 
 

 

 

 

NAJLEPŠA HVALA za vaše razumevanje in sodelovanje pri nudenju pomoči socialno 

šibkim otrokom in njihovim družinam ter iskanju rešitev za ugodnejša plačila 

šolskih aktivnosti vseh uporabnikov.  

 


