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VLOGA ZA SUBVENCIONIRANJE DEJAVNOSTI IZ SREDSTEV ŠOLSKEGA SKLADA 
JAVNEGA ZAVODA OŠ DAVORINA JENKA CERKLJE NA GORENJSKEM 

Šo

Število

Vloga za 

Šolsko leto: ________________ 

Ime in priimek vlagatelja/ice: _________________________________________________ 

Naslov:___________________________________________________________________ 

Telefonska številka vlagatelja/ice:_____________________________________________ 

Število družinskih članov: _______

Vlagam vlogo za (ustrezno označiti)  

šolo v naravi               tabor             ekskurzije 

drugo:___________________________________________________________________ 

Vloga za učenko/ca: 

1. _______________________________, ______ razred;
2. _______________________________, ______ razred;
3. _______________________________, ______ razred;
4. _______________________________, ______ razred.

Spodaj  podpisani/a  soglašam,  da  zavod  lahko  zahteva,  zbira  in  shranjuje  določene  osebne  
podatke,   ki   so   potrebni   za   izbiro   upravičencev.   S  podpisom   jamčim,   da   so   v   vlogi  
navedeni  podatki  resnični,  točni  in  popolni.  Zavezujem  se,  da  bom  svetovalni delavki    v  
šoli  sporočil/la vsako spremembo, ki bi lahko vplivala na upravičenost do subvencije. 

     Podpis vlagatelja/ice: 

______________________________________ 

Kraj in datum:               

__________________________
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Prosimo, da  izpolnjeno Vlogo oddate svetovalni delavki v šoli ali pošljete po pošti  na naslov zavoda OŠ 
Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem Krvavška c. 4, 4207 Cerklje na Gorenjskem. 

POSTOPEK ZA DODELITEV SREDSTEV IZ ŠOLSKEGA SKLADA 

Šolski sklad zbira, upravlja in dodeljuje finančna in materialna sredstva med drugim tudi za 
udeležbo otrok in učencev iz socialno manj spodbudnih okolij na dejavnostih, ki so povezane z 
izvajanjem javno veljavnega programa, vendar se ne financirajo v celoti iz javnih sredstev, če 
se na ta način zagotavljajo enake možnosti.

Upravičenci pomoči pri plačilu šole v naravi, tabora ali ekskurzije so tisti otroci, ki imajo 
subvencionirano malico v višini 100% v času izvedbe tabora.

• Vlogo za subvencioniranje dejavnosti iz sredstev šolskega sklada obravnava upravni odbor 
šolskega sklada in je obvezen dokument, ki ga mora prosilec izpolniti za pridobitev sredstev 
iz naslova šolskega sklada.

• Vlogo za subvencioniranje dejavnosti iz sredstev šolskega sklada morate oddati praviloma 
14 dni pred izvedbo določene aktivnosti. Oddate jo svetovalni delavki v šoli ali pošljete po 
pošti na naslov zavoda OŠ Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem Krvavška c. 4, 4207 
Cerklje na Gorenjskem.

• Predlog za subvencijo pripravi svetovalna delavka šole, ki v predlogu pripravi utemeljitev 
vloge brez osebnih podatkov.

• Vsak vlagatelj bo pisno obveščen o višini subvencije in načinu obračune le-te.

• Javni  zavod  OŠ  Davorina  Jenka  Cerklje  na  Gorenjskem  izjavlja,  da  bo  tako pridobljene 
podatke uporabil izključno za namen dodelitve sredstev za subvencioniranje dejavnosti, ki 
jo vlagatelj predlaga.

Marjeta Dečman, svetovalna delavka 

Marjeta Dečman OŠDJ
Prečrtano
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