
 

 

Osnovna šola Jela Janežiča 

Podlubnik 1 
4220 Škofja Loka 

 
Tel.: 04 506 14 11 

Fax.: 04 506 14 19 
E-mail: jela.janezica@os-jela-janezica.si 

http://www.os-jela-janezica.si 
 

TR: 01322-6030691876 pri UJP 

 
 

 
 

VLOGA ZA DODELITEV SREDSTEV IZ ŠOLSKEGA SKLADA 
 

Ime in priimek vlagatelja/ice: ________________________________________________________  

Razmerje do otroka: oče/ mati/ skrbnik/ rejnik/ drug zakoniti zastopnik (ustrezno obkrožite)  

Naslov stalnega prebivališča: _______________________________________________________  

Telefonska števila vlagatelja/ice: ___________________________________________________  

 za svojega otroka _______________________________________, učenca/ko ______ razreda, 

davčna številka učenca: ___________________________ (DŠ se pridobiva za namen 

poročanja na FURS, 342. člena Zakona o davčnem postopku), 

vlagam vlogo za dodelitev sredstev za subvencioniranje iz šolskega sklada  

(spodaj ustrezno obkrožite in dopišite): 
 

1. Dejavnost iz nadstandardnega programa OŠ Jela Janežiča:  
 

_______________________________________________________________________ 
(ime dejavnosti, kraj in datum izvedbe) 

 
2. Šola v naravi ____________________________________________________________                      

(kraj in čas izvedbe) 
 

3. Izredno dodelitev sredstev iz šolskega sklada zaradi posebnih okoliščin: 

_______________________________________________________________________ 

Obrazložitev specifik (bolezni, socialni položaj, brezposelnost, osebne okoliščine...): 
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Soglašam, da OŠ Jela Janežiča zbira in shranjuje osebne podatke, ki so potrebni za namen 
ugotavljanja upravičenosti do denarne pomoči iz sredstev šolskega sklada.  
 
S podpisom jamčim, da so v vlogi navedeni podatki resnični in točni. Za svoje izjave na tej vlogi 
prevzemam materialno in kazensko odgovornost. Zavezujem se, da bom v roku 8 (osem) dni od 
nastanka dogodka sporočil/a vsako spremembo, ki bi lahko vplivala na upravičenost do subvencije.  
 
Izjavljam, da za dejavnost, za katero vlagam vlogo, nisem prejel/a finančne pomoči iz drugih virov 
niti, da ni za isto dejavnost in istega otroka/iste otroke nihče drug v družini že vložil vloge za sredstva 
iz šolskega sklada v letošnjem šolskem letu.  

 

Kraj: ____________________                                                                     Podpis vlagatelja 
 
Datum: __________________                                                                      _________________________ 
 
 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
Izpolni šolski sklad 
 

 
Učencu/ki ______________________________________________ iz ________ razreda se odobrijo 
naslednja denarna sredstva: 
 
Celoten prispevek na učenca/ko znaša: _________________ 

Odobrena denarna sredstva: ___________________ 

Ostanek za plačilo na položnici_________________ 

 
 
Kraj: ____________________                                                                         Šolski sklad OŠ Jela Janežiča  
 
Datum: __________________                                                                      _________________________
    


