
Podatki o vlagatelju/ici

Ime in priimek:

Naslov:

Davčna številka: 

Namen vloge ...

... za otroka/e:

Ime in priimek:     Razred:   Davčna številka:

Ime in priimek:     Razred:   Davčna številka:

Ime in priimek:     Razred:   Davčna številka:

Ime in priimek:     Razred:   Davčna številka:

Ime in priimek:     Razred:   Davčna številka:

Število družinskih članov:

Kratek opis družinske situacije, posebnosti v družini, morebitne neugodne življenjske okoliščine 
(brezposelnost, bolezen ...):

VLOGA ZA SUBVENCIONIRANJE 
šole v naravi

Osnovna šola Predoslje Kranj
Predoslje 17a, 4000 Kranj

(04) 281 04 00

os-predoslje@guest.arnes.si

www.os-predoslje.si

nadaljevanje

Datum prejete vloge (izpolni šss): 



K vlogi prilagam (ustrezno označite):

 Odločba o denarni socialni pomoči, izdano s strani pristojnega centra za socialno delo.

 Odločba o otroškem dodatku, izdano s strani pristojnega centra za socialno delo.

 Potrdilo zdravnika ali zdravniške komisije o zdravstvenem stanju oz. dohodkov Zavoda za   
 pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (vir: Odločba o pravici do otroškega dodatka) v primeru  
 dolgotrajnejše bolezni.

 Potrdilo o brezposelnosti in potrdilo o višini denarnega nadomestila za čas brezposelnosti,   
 izdano s strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.

 Fotokopija kreditne oz. najemne pogodbe.

V primeru da je starš oz. skrbnik samohranilec, vlogi prilagam (ustrezno označite):

 Potrdilo delodajalca o višini neto plače starša oz. skrbnika samohranilca za zadnje tri mesece.

 Odločbo preživninskega sklada o priznanju pravice do mesečnega izplačila nadomestila preživnine  
 za posameznega otroka oz. potrdilo preživninskega sklada, da otrok ni upravičen do izplačila    
 mesečnega nadomestila preživnine.

 Potrdilo ZPIZ, da otrok ni upravičen do izplačila družinske pokojnine po pokojnem staršu.

Opozorilo:
Skladno z določili ZOFVI se dohodnine kot dohodka v zvezi z izobraževanjem ne plača zgolj za iz-
plačila iz šolskega sklada. 

Za ostala plačila oziroma pomoči se akontacija dohodnine od daril izračuna in plača po stopnji 25 % od davčne 
osnove, ne glede na to, ali so sredstva sklada prejeta v denarju ali kot storitev. V davčno osnovo se ne všteva 
posamezen prispevek iz sredstev sklada, če njegova vrednost ne presega 42 EUR, oziroma če skupna vrednost 
vseh prispevkov, prejetih iz sredstev sklada v davčnem letu, ne presega 84 EUR (2. odst. 108. člena ZDoh-2). 
Zneske denarnih pomoči iz sredstev šolskega sklada, ki jih bodo starši prejeli nad navedenima zneskoma, je šola 
dolžna sporočiti pristojnemu davčnemu uradu. 

nadaljevanje



Kraj in datum: Podpis vlagatelja/ice:

Podpisan(a):

 · · izrecno soglašam, da se mi v primeru odobritve vloge za dodelitev denarne pomoči iz sredstev   
  šolskega sklada, dodeli:

   Znesek, ki je višji od 84 EUR  
   (v odobren znesek bo všteta dohodnina, razen za izplačila iz Šolskega sklada).

   Zgolj neobdavčen znesek (2. odst. 108. člena ZDoh-2).

   Skladno z določili ZOFVI se dohodnine kot dohodka v zvezi z izobraževanjem ne plača,  
   saj vlagam vlogo za pomoč iz šolskega sklada.

 · · izrecno dovoljujem, da lahko šola zahteva, zbira in shranjuje osebne podatke iz te vloge in prilog za  
  namen odločanja o upravičenosti do denarne pomoči iz sredstev šolskega sklada v skladu s to vlogo:

   da

   ne

V primeru, da upravni odbor vlogi ugodi, se podatki hranijo v skladu z določili zakona, ki določajo hrambo 
računovodskih listin. V primeru, da vlogi ne bo ugodeno, bodo podatki hranjeni 5 let od odločitve o vlogi.

S podpisom izrecno jamčim, da so v vlogi in prilogah navedeni podatki resnični, točni in popolni in se 
zavezujem, da bom šolo najkasneje v roku 3 dni obvestil o vsaki spremembi, ki bi lahko vplivala na upravičenost 
do prejema denarne pomoči iz sredstev šolskega sklada.


