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OSNOVNA ŠOLA PREDOSLJE KRANJ                                          Datum prejete vloge:________ 
   (izpolni šolska svet. služba) 
 

VLOGA za subvencioniranje dejavnosti iz sredstev šolskega sklada 
 
Šolsko leto: __________________ 
 
Ime in priimek vlagatelja/ice:_____________________ 
Davčna številka vlagatelja/ice:______________________ 
Naslov:___________________ 
 
Podpisani, ________________________ oče/mati prosim za pomoč pri plačilu 
________________________________ za otroka/e:  
 
Ime in priimek otroka Razred Davčna št. 
   
   
   
   
 
Število družinskih članov: __________ 

 
Kratek opis družinske situacije, posebnosti v družini, morebitne neugodne življenjske okoliščine 
(brezposelnost, bolezen, …). __________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
1. Podatki o dohodkih družine: Dohodki družine so: (obkrožite)      

- denarna socialna pomoč (odločba CSD)     - preživnina 
- osebni dohodek očeta (ali nadomestilo dohodka)   - družinska pokojnina 
-      osebni dohodek matere (ali nadomestilo dohodka)   - katastrski dohodek 
- otroški dodatek   
- drugi dohodki: __________________________ 

 
Dodatni kriterij: 

- vrednost kmetijske mehanizacije ____________________ 
 
 
Priloge:  
- kopija zadnje veljavne Odločbe o otroškem dodatku (obvezna priloga); 
- kopija odločbe Centra za socialno delo o prejemanju denarne socialne pomoči po predpisih o 
socialnem varstvu ali 
- druga dokazila, ki potrjujejo zgoraj opisana dejstva (potrdilo o brezposelnosti ipd.), 
- fotokopijo potrdil o vseh dohodkih družine v primeru, da  nimate odločbe o pravici do otroškega 
dodatka ali v primeru, da se je socialno stanje v družini bistveno spremenilo. 
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Izplačila iz šolskega sklada se po Zdoh-2štejejo za darila, ki so kot drugi dohodki obdavčena z 
dohodnino. Darila, katerih posamična vrednost ne presega 42,00 € in darila, prejeta od istega 
darovalca, če njihova skupna vrednost v davčnem letu ne presega 84,00 €, se ne vključijo v davčno 
osnovo oz. niso obdavčena (2. odstavek 108. člena Zdoh-2). 
 
Od daril, Od daril, ki se vključijo v davčno osnovo, mora darovalec (šola) izračunati in odtegniti 
akontacijo dohodnine v obračunu davčnega odtegljaja. Davčna osnova je vrednost darila od katerega 
se skladno s prvim odstavkom 131. člena Zdoh-2, izračuna in plača akontacija dohodnine po 25 %. 
 
 
V kolikor bo pomoč iz šolskega sklada v koledarskem letu odobrena (obvezno obkrožite): 
a. jo želim prejeti v znesku, ki je višji od 84,00 € (v odobren znesek bo všteta dohodnina) 
b. jo želim prejeti do najvišje višine 84,00 €(sprejmem odobritev pomoči le do neobdavčenega zneska) 
 
Zneske izplačil iz šolskega sklada, ki jih bodo starši v šolskem letu 2018/19 dobivali za pomoč pri 
plačilu šol v naravi, taborov, je šola dolžna sporočiti pristojnemu finančnemu uradu. 
 
 
Izjava vlagatelja:      
Spodaj podpisani/a soglašam, da zavod lahko zahteva, zbira in shranjuje določne osebne podatke,ki so 
potrebni za izbiro upravičencev. S podpisom jamčim, da so v vlogi navedeni podatki resnični, točni in 
popolni.S podpisom zagotavljam resničnost danih podatkov in dajem soglasje, da šola uporabi le-te  za 
namen ugotavljanja upravičenosti dosubvencije za dejavnosti (šola v naravi/tabor/dan dejavnosti). V 
primeru spremembe  socialnega stanja družine bom v roku 8 dni od prenehanja ali nastanka novih 
okoliščin šolo obvestil o tem. 
 
Šola jamči, da bo pridobljene podatke uporabila izključno za namen vloge.   
 
Datum:_______________                                       Podpis vlagatelja:___________________ 
 
 
 
V primeru, da potrebujete pomoč pri plačilu za otroka, vlogo obvezno oddate do konca oktobra ne 
glede na to, kdaj v šolskem letu je načrtovana dejavnost.  
 


