
                     
                  Osnovna šola Griže 

                     in 
                    POŠ Liboje 

   

 
                  
                     

                                              
                                             Griže 1a, 3302 Griže 
                                             tel.: (03) 620 92 40 

                                           faks: (03) 620 92 48 

 

VLOGA ZA DODELITEV SREDSTEV IZ ŠOLSKEGA SKLADA OŠ GRIŽE 
 

1. Podatki o vlagatelju in otroku   
 

Podpisani/-a (starši, zakoniti zastopniki)  ………………………………………………………………,       
 

…………………………………………………………………………………...…….(naslov bivališča) 
 

za mojega otroka (ime in priimek) ………………………………………………………………………,  
 

ki v šolskem letu ………………………….. obiskuje …………… razred OŠ Griže uveljavljam vlogo  
 

za dodelitev subvencije pri plačilu naslednje dejavnosti (prosimo vpišite): 

 LOKACIJA TERMIN od … do … CENA 

ŠOLA V NARAVI    

PLAVALNI TEČAJ    

EKSKURZIJA    

DAN DEJAVNOSTI    

DRUGO    
   
2. Podatki o družini      

             

− Število družinskih članov v skupnem gospodinjstvu       ……………. 

− Od tega nepreskrbljenih šoloobveznih otrok    ………… 

− Zaposlenost  staršev/skrbnikov (obkroži):         oče: DA / NE                 mama: DA / NE 

− Navedite morebitne druge razloge, zaradi katerih menite, da je vaš otrok upravičen do 

subvencionirane šole v naravi (dolgotrajna bolezen v družini, dolgotrajni socialni problemi, 

nesreče, smrt, trenutna materialna stiska …) 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

3. K vlogi prilagam (priložite fotokopijo odločbe, ki je bila izdana): 
 

- Odločbo Centra za socialno delo o dodelitvi denarne socialne pomoči 
 

- Odločbo Centra za socialno delo o dodelitvi otroškega dodatka, ki jo izdaja Center za socialno delo 

na podlagi 89. čl. Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih. 
 

- Potrdilo Zavoda za zaposlovanje o brezposelnosti 
 

 

4. Dovoljenje za uporabo podatkov  

 

Podpisani………………………………………… dovoljujem, da šola lahko uporabi podatke iz 

priložene odločbe zgolj za namen dodelitve/ ne dodelitve sredstev iz Šolskega sklada OŠ Griže.   
 

Izjavljam in s podpisom jamčim, da so vsi zgoraj navedeni podatki resnični, točni in popolni.  

.................................................................................................................................................................... 
Podatki iz pisne vloge, ki so jo v ta namen predložili starši, so zaupne narave. S temi podatki se lahko seznani le pristojni 

organ za odločanje v tej zadevi, to je Upravni odbor Šolskega sklada OŠ Griže. Osebni podatki vsebovani v pisni vlogi se 

hranijo do roka, ki je določen v Klasifikacijskem načrtu hranjenja zavoda.  

 

Kraj in datum                                                                            Podpis staršev /zakonitih zastopnikov 

……………………..                                                          ……………………………………………… 


