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VLOGA ZA DODELITEV SREDSTEV IZ ŠOLSKEGA SKLADA  
 
Podpisani/a _______________________________________________________________________________________________,  
                                              (oče, mati ali zakoniti zastopnik otroka)  

prosim za subvencijo plačila naslednje dejavnosti (ustrezno obkrožite):  
 
a) šola v naravi ______________________________________________________________________________cena: ___________ 
(kraj in datum izvedbe)  

 
b) dan dejavnosti ___________________________________________________________________________ cena: ___________ 
(kraj in datum izvedbe)  

 
c) ostalo _____________________________________________________________________________________ cena: ___________ 
(opis dejavnosti, kraj in datum izvedbe) _ 

 
Zaradi socialnega položaja / trenutnih razmer / osebnih okoliščin ne zmoremo v celoti 
plačati prispevka za dejavnost, za katero prosimo za sredstva iz šolskega sklada.  
 
Ime in priimek vlagatelja  
 

 

Naslov vlagatelja  
 

 

Kontakt vlagatelja (telefonska 
številka ali e-naslov) 

 

 
Ime in priimek otroka Razred Davčna številka* 
 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
Prošnjo dodatno utemeljujem z naslednjimi okoliščinami:  

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 
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Prilagam naslednje dokumente :  
A) Odločba CSD o upravičenosti do pravic iz javnih sredstev (otroški dodatek, odločba o 
denarni pomoči po predpisih o socialnem varstvu).  

B) Potrdilo o brezposelnosti in (po potrebi) potrdilo o višini denarnega nadomestila za čas 
brezposelnosti izdano s strani Zavoda RS za zaposlovanje, če je kateri od staršev 
brezposelna oseba.  

C) Izjava starša, ki je brezposeln, da ni prijavljen na Zavodu za zaposlovanje.  

D) Drugo:  
 
Potrdila so obvezna priloga Vloge za dodelitev sredstev iz šolskega sklada. Brez 
predpisanih dokazil UO odbor prošnjo zavrne. 

Izjava:  
Spodaj podpisani/a:  

 Soglašam, da šola za potrebe reševanja te vloge iz evidence podatkov na prošnjo 
upravnega odbora šolskega sklada posreduje podatke o zgoraj navedenem učencu/ki in 
družinskih članih za ugotavljanje upravičenosti do sredstev.  

 Dovoljujem, da lahko šola – upravni odbor šolskega sklada uporabi podatke iz prilog za 
namen dodelitve sredstev za subvencioniranje dejavnosti, ki jo predlagam.  

 Se obvezujem, da bom šoli – upravnemu odboru šolskega sklada nemudoma sporočil/a 
vsako spremembo, ki bi vplivala na upravičenost do subvencioniranja.  

 S svojim podpisom potrjujem resničnost in točnost navedenih podatkov, za kar 
prevzemam vso odgovornost.  

 

 

Datum:________________________ 

 

Podpis staršev ali zakonitega zastopnika: 

_______________________________________________ 

 

  
……………………………………..…………………………………………………………………………….………………………………………… 
 

Izpolni šolski sklad: 
 
UČENCU/KI ______________________________________ se odobrijo naslednja denarna sredstva: 
 
Celotni prispevek za dejavnost na učenca znaša : ___________________ 

Odobrena finančna sredstva s strani šolskega sklada: _______________ 

Ostanek za plačilo staršev: ___________________ 

 

 

Datum: __________________   Šolski sklad OŠ Štore: ________________________ 
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Datum: 1. 2. 2023 

 

 

Spoštovani starši/skrbniki! 

 

V skladu z Okrožnico MIZŠ št. 6030-1/2023/3 z dne 20. 1. 2023 vas seznanjamo, da 

moramo izplačevalci sredstev iz šolskega sklada vsako leto do 31. 1. naslednjega leta 

poročati FURS-u o izplačilih učencem iz šolskega sklada, kot to predpisuje, na osnovi 

342. člena Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) veljavni Pravilnik o dostavi podatkov 

za odmero dohodnine. Poročilo vsebuje ime in priimek otroka – prejemnika sredstev ter 

njegovo davčno številko, zato smo na vlogo za dodelitev sredstev dodali tudi ta podatek 

kot obvezno sestavino vaše vloge. 

Učenci, ki bodo prejeli izplačila iz šolskega sklada, so oproščeni plačila dohodnine iz 

izplačil. 

 

 

       Mojca Rožman, ravnateljica 

 

 
 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11861
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11861

