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VLOGA ZA DODELITEV SUBVENCIJE  IZ ŠOLSKEGA SKLADA 
 

 
1. Spodaj podpisani/a ___________________________________________________,   
                                                           (oče, mati ali zakoniti zastopnik otroka) 
   
  naslov prebivališča ___________________________________________________,                                     
    
 
     - za svojega otroka _____________________________, učenca/ko ______ razreda; 
 
     - za svojega otroka _____________________________, učenca/ko ______ razreda; 
 
     - za svojega otroka _____________________________, učenca/ko ______ razreda; 
 
 
    vlagam vlogo za dodelitev sredstev za subvencioniranje (ustrezno obkroži): 
     a) šole v naravi 
     b) ekskurzije 
     c) tabora 
     d) športnega dneva 
     e) drugo (kratka obrazložitev) ______________________________________________ 
 
         ___________________________________________________________________ 
  
 
2. Število otrok v družini _________, od tega nepreskrbljenih __________:  
 
    predšolski _____, osnovnošolski _____, dijaki _____, študenti _____. 
 
 
3. Zaposlitev staršev: 
     
    oče: _____________________, ____________________, _____________________ 
 
                   (ime in priimek)                             (zaposlitev – kje)                      (delo, ki ga opravljate) 
    mati: _____________________, ____________________, _____________________ 
                        (ime in priimek)                            (zaposlitev – kje)                      (delo, ki ga opravljate) 
  
 
4. Ste prejemnik denarne socialne pomoči po predpisih o socialnem varstvu?  DA – NE 
    Če ste odgovorili z »da«, priložite potrdilo pristojnega centra za socialno delo. 
 
 
5. Ugotovljeni mesečni dohodek na družinskega člana predstavlja ___________%  
 
    povprečne plače vseh zaposlenih v RS v letu _________. 
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OBVEZNO PRILOŽITE KOPIJO ZADNJE ODLOČBE O OTROŠKIH DODATKIH. 
 
6. Ali prejemate dohodke tudi v tujini? DA – NE 
 
7. Navedite druge materialne, socialne in zdravstvene razmere, zaradi katerih menite, da  
    naj bi imeli prednost pri dodelitvi sredstev iz šolskega sklada: 
 
 
 
 

      _______________________________________________________________________________ 

 

      _______________________________________________________________________________ 

 

      _______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

      _______________________________________________________________________________ 

 
      _______________________________________________________________________________ 

 

 
Izjava:  
 
Spodaj podpisani/a: 

• dovoljujem, da lahko šola – UO šolskega sklada uporabi podatke iz prilog za 
namen dodelitve sredstev za subvencioniranje dejavnosti, ki jo predlagam. 

• se obvezujem, da bom šoli – UO šolskega sklada nemudoma sporočil/a vsako 
spremembo, ki bi vplivala na upravičenost do subvencioniranja. 

• izjavljam, da so navedeni podatki v vlogi resnični in za to prevzemam vso 
odgovornost. 

•  

Prošenj z neizpolnjenimi rubrikami in brez fotokopije o otroških dodatkih ne bomo 
obravnavali. 
 
 
 

                  Kraj in datum:                                                        Podpis staršev ali zakonitega zastopnika: 

 

 
         ____________________________                                               _____________________________ 

 

 

 


