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Izpolnjeno vlogo se odda v predpisanem roku v tajništvu šole 
Osnovna šola Poljane bo podatke uporabila zgolj za vodenje evidence. 

Prostor za prejemno štampiljko 

VLOGA ZA DODELITEV SREDSTEV IZ ŠOLSKEGA SKLADA  
 
I. Razlogi za uveljavljanje, napišite tudi za katero dejavnost želite sofinanciranje 
 

 

 

 

 
II. Priloge 
K vlogi prilagam (ustrezno obkrožite): 

1. Veljavna odlo čba o denarni socialni pomo či staršev  po predpisih o socialnem varstvu, izdana s strani 
pristojnega centra za socialno delo, v kolikor družina prejema denarno socialno pomoč. 

2. Veljavna odlo čba o višini otroškega dodatka , izdana s strani pristojnega centra za socialno delo, v 
kolikor družina prejema otroški dodatek. 

3. Potrdilo o brezposelnosti in potrdilo o višini denarnega nadomestila za čas brezposelnosti , 
izdano s strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, v kolikor je kateri od staršev brezposelna 
oseba, ali   
izjava starša,  ki ni zaposlen, da je brez lastnih dohodkov, ki bi vplivali na dohodke in socialno stanje 
družine. 

4. Potrdilo o zdravstvenem stanju staršev , izdano s strani osebnega ali imenovanega zdravnika ali 
zdravniške komisije, v kolikor gre za dolgotrajnejšo bolezen v družini. 

5. Pisno mnenje o socialnem stanju v družini , izdano s strani pristojnega centra za socialno delo, v kolikor 
gre za dolgotrajnejši socialni problem in drugo specifiko v družini. 

6. Potrdilo delodajalca o višini bruto pla če za pretekle tri mesece pred oddajo vloge, v kolikor gre za 
dolgotrajnejši socialni problem in drugo specifiko v družini. 

7. Potrdilo o višini preživnine , ki ga izda pristojni center za socialno delo, v kolikor je kateri od družinskih 
članov do preživnine upravičen ter bo to uveljavljal pod kriterijem dolgotrajnejšega socialnega problema 
in druge specifike v družini. 

Vsi dokumenti morajo biti priloženi v celoti.  
V primeru, da je vloga nepopolna, se vlagatelju vrne v dopolnitev. 

III. Izjava 
Podpisnik dokumenta izjavljam: 

• da so vsi podatki, ki sem jih navedel v tem dokumentu, resnični, točni in popolni in da za svojo izjavo 
prevzemam vso materialno in kazensko odgovornost in da šolskemu skladu oziroma njihovim 
zastopnikom dovoljujem, da vse navedene podatke preveri pri upravljavcu zbirk osebnih podatkov in 
jih uporabi za svojo evidenco. 

• da za dejavnost, za katero vlagam vlogo, nisem prejel finančne pomoči iz drugih virov. 
• da sem seznanjen, da se sofinanciranje odobri praviloma največ trikrat za čas šolanja za istega 

učenca. 

 ,    
Kraj  Datum  Podpis 



(izpolni Komisija Upravnega odbora šolskega sklada) 

 

št. PODROBNEJŠI KRITERIJI LESTVICA ŠTEVILO 
TOČK 

1 Prejemanje denarne socialne pomoči na podlagi veljavne 
odločbe pristojnega centra za socialno delo.  

 30 

2 Višina dohodka na družinskega člana na podlagi veljavne 
odločbe o pravici do otroškega dodatka, izdane s strani 
pristojnega centra za socialno delo. 
 
 
Če so iz odločbe razvidni prihranki nad 10.000,00 EUR, 
vlagatelj po tem kriteriju prejme 0 točk. 

0 % – 20 % 40 
20,1 % – 40 % 30 

40,1 % – 60 % 20 
60,1 % – 80 % 10 
 
nad 80 % 

 
0 

3 Brezposelnost staršev na podlagi potrdila, ki ga izda 
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje.  
Brezposelnost staršev se v primeru, ko starši niso 
prijavljeni na Zavodu Republike Slovenije za 
zaposlovanje, dokazuje z lastno pisno izjavo. 

brezposelnost 
obeh staršev 

5 

 
enega starša 

 
2 

4 Dolgotrajna bolezen staršev na podlagi zdravniškega 
potrdila, ki ga izda osebni ali imenovani zdravnik ali 
zdravniška komisija. 

  
5 

5 Druge specifike v družini – nesreče in podobne okoliščine, 
enostarševska družina, trenutna  materialna stiska, otroci  
brez državljanstva, smrt v družini ipd. 

 0 – 20 

SKUPAJ  NAJVEČ 
100 
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