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VLOGA ZA DODELITEV SREDSTEV IZ ŠOLSKEGA SKLADA 

OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice 

 

 

Podpisani/a ________________________________________(oče, mati ali zakoniti zastopnik 

otroka), prosim za subvencijo plačila naslednje dejavnosti (ustrezno obkrožite):  

 

a) šola v naravi: __________________________________________(kraj in datum izvedbe)                                                             

b) dan dejavnosti: ________________________________________(ime dejavnosti) 

c) ostalo: _______________________________________________(opis dejavnosti) 

                                                   

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 otroka: __________________________  Razred, oddelek: ________________ 

 

Dokazila o trenutnem socialno – materialnem položaju: 
 

● Dohodkovni razred, ugotovljen v zadnji veljavni odločbi o otroškem dodatku:  
_____________ 

 

● Obrazložitev specifike v družini : 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
Izjava staršev: 
Soglašam, da se zbrani podatki uporabijo za namen ugotavljanja upravičenosti do denarne pomoči pri 
plačilu obveznosti v šoli in velja do konca šolskega leta oz. izpisa otroka iz te šole. Izjavljam, da so vsi 
podatki, ki sem jih navedel v vlogi resnični, točni in popolni. Za svojo izjavo prevzemam vso 
materialno in kazensko odgovornost. 
 
Dane privolitve lahko kadarkoli prekličete s pisno zahtevo, poslano na naslov Osnovna šola Poldeta 

Stražišarja Jesenice, Ulica Viktorja Kejžarja 35, Jesenice ali pa jo dostavite osebno v tajništvo šole. 

Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem. 



Zavezujemo se, da bomo spoštovali vašo voljo, osebne podatke pa za v izjavah opredeljene namene 

obdelovali zgolj v okviru danih privolitev. 

Vaše osebne podatke obdelujemo v skladu z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov. 

Več informacij o obdelavi osebnih podatkov in o pravicah, ki iz nje izvirajo, si lahko preberete v naši 

Politiki varstva osebnih podatkov, objavljeni na https://www.poldestrazisar.si/dokumenti-sole/. 

Dodatna vprašanja lahko naslovite tudi na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov na 

dpo@datainfo.si .  

 

Datum: ___________                                            Podpis vlagatelja/ice: ____________________ 
 

 
 
 

IZPOLNI UPRAVNI ODBOR ŠOLSKEGA SKLADA OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice 

 
 

Vloga je bila prejeta dne: ___________ 
 

Vloga je bila obravnavana dne: ___________ 
 

 

Na osnovi predloženih podatkov je bila vloga: 
 

             a - odobrena  

             b - zavrnjena 

 

Finančni obračun: 
 

Strošek dejavnosti: ______________ 
 

Subvencija šolskega sklada: ______________ 
 
 
 
 

Jesenice, ____________                         Žig                                   ________________________            
                      (datum)                                                                                                  (podpis predsednice) 
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