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Podatki o staršu oz. skrbniku 

_______________________________________ 
                         ime in priimek starša oz. skrbnika 

____________________________________ 
                                                 naslov  

______________________________________________________ 

                              poštna številka in pošta 

Podatki o učencu 

_______________________________________ iz _________________        

                                       ime in priimek učenca                          oddelek  

 

 VLOGA ZA DODELITEV SREDSTEV IZ ŠOLSKEGA SKLADA  

ZA ŠOLSKO LETO ______ /_______ 

I. Razlogi za uveljavljanje pomoči (socialno ekonomski status, specifike v družini): 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Priloge: 
 
K vlogi prilagam (ustrezno obkrožite): 

1.  Veljavno odločbo o denarni socialni pomoči staršev po predpisih o socialnem varstvu, izdano s strani Centra 
za socialno delo, v kolikor družina prejema denarno socialno pomoč. 

2. Kopijo veljavne odločbe o višini otroškega dodatka, izdano s strani Centra za socialno delo. 
3. Potrdilo o brezposelnosti. 
4. Potrdilo o zdravstvenem stanju, izdano s strani osebnega zdravnika ali zdravniške komisije, v kolikor gre za 

dolgotrajnejšo bolezen v družini. 
5. Izjavo starša, ki ni zaposlen in ne prejema denarnega nadomestila, da je brez lastnih dohodkov, ki bi vplivali na 

socialni položaj družine. 
(Potrebno je priložiti vsaj eno od naštetih vlog. 



 

III. Izjava: 
 
Podpisnik dokumenta izjavljam: 

• da so vsi podatki, ki sem jih navedel/la v tem dokumentu in prilogah, resnični, točni in popolni in da za svojo 

izjavo  prevzemam vso materialno in kazensko odgovornost; 
• da dovoljujem šoli uporabljati podatke iz prilog za namen odločanja o dodelitvi denarne pomoči iz sredstev 

Šolskega sklada; 
• da se zavezujem, da bom šolo v roku 30 dni obvestil/a o vsaki spremembi socialnega položaja družine, ki bi  

lahko vplivala na upravičenost do prejemanja denarne pomoči iz sredstev Šolskega sklada; 
• da sem seznanjen/a, da lahko upravni odbor Šolskega sklada zmanjša višino dodeljene pomoči ali pomoč v 

celoti zavrne, če je na računu sklada premalo sredstev; 

• da sem seznanjen/a, da je denarna pomoč iz Šolskega sklada namenjena za nadstandardne storitve, ki 
presegajo 15 €.  

 

Kraj in datum: ____________________________                         Podpis: ______________________________ 

 

 

 

PODROBNEJŠI KRITERIJI LESTVICA ŠTEVILO TOČK 

Prejemanje denarne socialne pomoči na podlagi 
veljavne odločbe Centra za socialno delo 

 20 

Višina dohodka na družinskega člana na podlagi 
veljavne odločbe o pravici do otroškega dodatka, 
izdane s strani Centra za socialno delo 

1. dohodkovni razred 55 

2. dohodkovni razred 45 

3. dohodkovni razred 35 

4. dohodkovni razred 20 

Dolgotrajna bolezen staršev  10 

Druge specifike v družini – nesreče in podobne 
okoliščine, enostarševska družina, trenutna 
materialna stiska, smrt v družini ... 

 0 - 30 

SKUPAJ  NAJVEČ 100 

 

Višina sofinanciranja se določi v % glede na zbrano število točk, pri čemer pomeni 100 točk 100 %. 

 

NAVODILA: 

Vlogo z vsemi potrebnimi dokazili se odda osebno šolski svetovalni službi ali v tajništvu oziroma se jo pošlje po pošti 

na naslov Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina, Cesta 5. maja 15, 5270 Ajdovščina s pripisom »Šolski sklad«. 

Vlogo se odda enkrat letno za potrebe vseh dejavnosti tekočega šolskega leta, in sicer najkasneje do vključno 7. 

oktobra. 

Če je v družini več šoloobveznih otrok, se vloga odda za vsakega otroka posebej. 

Starši lahko za pomoč zaprosijo tudi tekom šolskega leta, če se jim socialni položaj spremeni. V tem primeru mora 

biti vloga oddana najkasneje dan pred izvedbo dejavnosti, za katero prosijo za pomoč. 

IV. Podrobnejši kriteriji: (izpolni UO Šolskega sklada) 


