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VLOGA ZA DODELITEV SREDSTEV 

IZ ŠOLSKEGA SKLADA 

Ime in priimek vlagatelja/ice:___________________________________________________  

 

Davčna številka vlagatelja/ice: _______________________________________________________  

 

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

 

Naslov stalnega prebivališča: _______________________________________________________  

 

Telefonska števila vlagatelja/ice: ___________________________________________________  

 

Število družinskih članov: _______________ 

 

Podpisani/-a ________________________, prosim za dodelitev sredstev  iz Šolskega sklada za 

otroka  

______________________________________,  učenca/-ko _____________razreda Osnovne šole 

Trzin, oziroma  skupine vrtca ___________________ za leto ___________. Zapišite ime večdnevne 

dejavnosti, za katero vlagate prošnjo.  

  

 

Ali prejemate denarno socialno pomoč?    DA     NE     (obkrožite) 

Če ste obkrožili DA, prinesite dokazilo v šolsko svetovalno službo na vpogled. 

 

Ali prejemate otroški dodatek za otroka?    DA       NE      (obkrožite) 

Če ste obkrožili DA, prinesite dokazilo v šolsko svetovalno službo na vpogled. 

 

Na vas se obračam zaradi naslednjih socialnih razmer v družini (kratek opis razmer):   

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

  

 

                                                                                                      Podpis vlagatelja/-ice:  

  

V/-na_____________, dne:___________                                    ______________________   
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Vlogo oddajte v tajništvo šole najkasneje 10 delovnih dni po tem, ko je bila večdnevna 

dejavnost (tabor, šola v naravi, zimovanje…) predstavljena na roditeljskem sestanku, s 

pripisom »ZA ŠOLSKI SKLAD.« Upravni odbor bo vlogo rešil v 14 delovnih dneh od datuma 

prejete prošnje.  
_________________________________________________________________________________ 

   

Novo pomembno obvestilo:  
 

Izplačila iz šolskega sklada se štejejo za darila, ki so kot drugi dohodki obdavčena z dohodnino. 

Akontacija dohodnine od daril se izračuna in plača po stopnji 25% od davčne osnove. Pri tem 

ni pomembno, ali so darila prejeta v denarju ali kot storitev. Darila, katerih posamična 

vrednost ne presega 42 EUR, in darila, prejeta od istega darovalca, če njihova skupna vrednost 

v davčnem letu ne presega 84 EUR, se ne vključijo v davčno osnovo oz. niso obdavčena (108/2 

člen Zakona o dohodnini).  

 

Izjava staršev ali zakonitega zastopnika:  

Strinjam se (ustrezno obkrožite):  

 

 a) Da mi Sklad OŠ Trzin odobri sredstva v skladu s sprejetim sklepom, pri čemer se strinjam, 

da prejmem odobren znesek po sklepu, zmanjšan za znesek davčnega odtegljaja . 

 b) Da mi Sklad OŠ Trzin odobri zgolj sredstva, do katerih smo upravičeni brez obdavčitve.  

 

V kolikor ene od zgornjih navedb ne boste obkrožili, bomo sklepali, da želite prejeti znesek, ki 

bo odobren s sklepom, četudi bo le ta višji od 42 EUR (oz. 84 EUR) in bo zato zanj plačana 

akontacija dohodnine, kar bo pomenilo nižji neto znesek pomoči.  
 

Spodaj podpisani/a soglašam, da OŠ Trzin lahko zahteva, zbira in shranjuje določene osebne 

podatke, ki so potrebni za izbiro upravičencev in za namen ugotavljanja upravičenosti do denarne 

pomoči iz sredstev šolskega sklada. S podpisom jamčim, da so v vlogi navedeni podatki resnični, 

točni in popolni. 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.  

 

 

 
 
     


