
 

 

 

 

 

Vloga za pridobitev subvencije iz sredstev šolskega sklada v šolskem letu 

_____________________ 
 

I. PODATKI O VLAGATELJU/-ICI: 

Osebno ime in priimek:  _______________________________ Davčna številka: ________________ 

Naslov stalnega bivališča: ___________________________________________________ 

Naslov začasnega bivališča: __________________________________________________ 

Subvencijo uveljavljam za otroka _______________________________________, ki obiskuje 

________________(razred in oddelek) Osnovne šole Prežihovega Voranca Ravne na Koroškem, in sicer za 

____________________________________________________. 
                                                      (namen) 

 

Opomba: Upravičenci do kritja stroškov udeležbe na posameznih dejavnostih iz prejšnjega stavka so lahko tisti otroci, učenci 

oziroma dijaki, ki jim je priznana pravica do subvencije za malico v najvišjem deležu od cene malice ali pravica do znižanja plačila 

za programe vrtcev do največ tretjega dohodkovnega razreda po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. Če sredstva, 

namenjena iz šolskega sklada, ne zadoščajo za kritje udeležbe vseh možnih upravičencev, upravni odbor sredstva dodeli vsem 

upravičencem v enakem deležu. Izjemoma upravni odbor sredstva dodeli le enemu ali samo nekaterim možnim upravičencem, če 

oceni, da posebne okoliščine, ki niso bile predmet odločanja o pravici do subvencije za malico, to opravičujejo. Taka odločitev mora 

biti sprejeta soglasno. 

 

Kratka obrazložitev razlogov o upravičenosti do subvencije (Osnova za obrazložitev je v Pravilih Šolskega sklada 

OŠ Prežihovega Voranca v členu 22.) 

 

 

 

 

 

Priloga: fotokopija Odločbe za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.  

 

S svojim podpisom potrjujem točnost vseh navedenih podatkov in dovoljujem, da se le-ti in priložena 

priloga uporabljajo samo za namen rešitve vloge.  

 

Datum: __________________________   Podpis: ___________________________ 

 

 

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 

http://voranc.splet.arnes.si/files/2020/09/POLITIKA-GDPR-varovanje21.9.2020.pdf. Dodatna vprašanja lahko naslovite tudi na 

pooblaščeno osebo za varstvo podatkov na dpo@datainfo.si. 
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