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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) vrtec / šola v naravi _______________________________________________________ 

kraj in datum izvedbe 

b) dan dejavnosti ___________________________________________________________ 
kraj in datum izvedbe 

c) ostalo _________________________________________________________________ 
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 
 

Telefonska številka vlagatelja 
 

 

Ime in priimek otroka Razred, oddelek / vrtčevska skupina 

  

  

  

PODATKI O DRUŽINSKIH ČLANIH 

 OČE (zakoniti zastopnik) MATI (zakonita zastopnica) 

Ime in priimek 
  

Status 
(kmetovalec, samostojni podjetnik, 

zaposlen delavec, upokojenec, 

gospodinja, brezposelna oseba…)  

  

 

Višina dohodka na družinskega člana v %, ugotovljena v 

odločbi o otroškem dodatku. 
Obvezno priložite fotokopijo odločbe 

 

Prejemnik denarnega nadomestila ali denarne pomoči.  
Obvezno priložite fotokopijo potrdila o prejemanju le-te.  

DA NE 

Osnovna šola 
Dr. IVANA KOROŠCA BOROVNICA 
Paplerjeva 15 
1353 Borovnica 

Tel.: 01/75-72-500, fax: 01/75-72-510 
e-naslov: os-borovnica@guest.arnes.si 
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Obrazložitev specifike v družini  
Obvezno priložite fotokopijo o brezposelnosti in fotokopijo drugih dokazil, ki se nanašajo na materialno stisko 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, da bom 

vsako spremembo, ki bi vplivala na upravičenost pomoči nemudoma sporočil šoli. Za svojo izjavo prevzemam vso materialno in kazensko 

odgovornost. 

Izplačila iz šolskega sklada štejejo za darila, ki so kot drugi dohodki obdavčena z dohodnino. 
Akontacija dohodnine od daril se izračuna in plača po stopnji 25 % od davčne osnove. Pri tem 
ni pomembno, ali so darila prejeta v denarju ali kot storitev. Darila, katerih posamična vrednost 
ne presega 42 EUR, in darila, prejeta od istega darovalca, če njihova skupna vrednost v 
davčnem letu ne presega 84 EUR, se ne vključijo v davčno osnovo oziroma niso obdavčena 
(108/2 Zakona o dohodnini).  

 
Prosimo označite, saj bomo v nasprotnem primeru sklepali, da želite izplačilo v skladu s 
sprejetim sklepom: 

a- Strinjam se, da mi Šolski sklad nakaže sredstva v skladu s sprejetim sklepom 
b- Strinjam se, da mi Šolski sklad nakaže zgolj sredstva, do katerih smo upravičeni brez 

obdavčitve. 
 
 
Podpis staršev/zakonitega zastopnika    Datum 
 
____________________________________________  _____________________________ 
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IZPOLNI UPRAVNI ODBOR ŠOLSKEGA SKLADA OŠ DR. IVANA KOROŠCA BOROVNICA 

 

Vloga je bila prejeta dne:  ___________________________ 

 

Vloga je bila obravnavana dne: ___________________________ 

 

 

Obračun: 

Kriterij  Število točk 

Prejemanje denarne socialne  pomoči DA NE  

Višina otroškega dodatka – po lestvici CSD __. skupina: od ___ do ___ %    

Število otrok v družini   

Enoroditeljska družina DA NE  

Specifika v družini  
(bolezni, soc. problemi, brezposelnost…) 

DA NE  

SKUPNO ŠTEVILO TOČK  

 

Na osnovi predloženih podatkov je bila vloga: 

 

a- odobrena  

 

b- zavrnjena 

 

 

 

Finančni obračun: 

Strošek dejavnosti 
 

Subvencija šolskega sklada € 
 

 
% 

 

 

 

 

 

Borovnica, _____________________ Žig         ________________________ 
         Datum                       podpis predsednice 
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 Kriteriji za dodelitev subvencije: 

Kriteriji Lestvica Št. Točk 

Prejemanje denarne socialne  pomoči DA 10 

Višina otroškega dodatka – po lestvici CSD 

 

 

1. skupina: od 0 do 15 %   16 

2. skupina: od 16 do 20 % 14 

3. skupina: od 21 do 25 % 12 

4. skupina: od 26 do 30 % 10 

5. skupina: od 31 do 35 % 8 

6. skupina: od 36 do 40 % 4 

7. skupina: od 41 do 50 % 2 

8. skupina: nad 50 % 0 

Število otrok v družini 

 1 1 

2 2 

3 in več 3 

Enoroditeljska družina DA  2 

Specifika v družini  
(bolezni, soc. problemi, brezposelnost…) 

Potrdilo pristojne institucije  0-10 

 

 

 

Lestvica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Število točk % plačila staršev 

od 30 do 41 Brezplačno 

od 29 do 27 10 

od 26 do 25 20 

od 23 do 24 30 

od 21 do 22 40 

od 19 do 20 50 

od 17 do 18 60 

od 15 do 16 70 

od 13 do 14 80 

od 11 do 12 90 

do 10 100 % plačilo 


