
VLOGA ZA DODELITEV FINANČNE POMOČI IZ SREDSTEV 

ŠOLSKEGA SKLADA  

za ŠOLSKO LETO __________________ 

 
Podpisani/a ________________________________________________________________________, 

                                                   (oče, mati ali zakoniti zastopnik otroka) 
       

naslov prebivališča __________________________________________________________________, 
 

za mojega otroka/e __________________________________________________________________, 

                                                                    (ime in priimek otroka ali otrok)   
 

ki v šolskem letu ________________ obiskuje ________ razred ali skupino __________________ v 
vrtcu ali osnovni šoli Rače,  

        
vlagam vlogo za dodelitev finančne pomoči za subvencioniranje stroškov šolanja ali varstva za šolsko 
leto __________________, saj zaradi socialnega položaja družine težko plačujemo ta strošek. 

 
K vlogi prilagam (ustrezno obkrožite): 

 fotokopijo veljavne odločbe o dodelitvi otroškega oz. izjemoma, če te nimate, 

drugo odločbo po predpisih o socialnem varstvu, izdano s strani pristojnega centra za 
socialno delo, iz katere je razvidna višina neto prihodkov na družinskega člana (obvezno),  

 pisno mnenje o socialnem stanju v družini, izdano s strani pristojnega centra za 

socialno delo, v kolikor gre za dolgotrajnejši socialni problem in drugo specifiko v družini, 

 pisna izjava o dolgotrajnejših socialnih problemih ali drugih specifikah v družini 

(veliko število otrok, samohranilstvo, sprememba števila družinskih članov, nesreče...) 
 

Spodaj podpisani/a: 
 dovoljujem, da lahko šola uporabi podatke iz prilog za namen dodelitve finančne pomoči iz 

sredstev šolskega sklada 

 se zavezujem, da bom šoli nemudoma sporočil/a vsako spremembo, ki bi vplivala na 

upravičenost do prejemanja finančne pomoči iz sredstev šolskega sklada. 

 
Kriteriji za odobritev finančne pomoči iz sredstev šolskega sklada so dostopni na naslovu 
http://www.osrace.si/images/datoteke/sklad/PravilnikODodeljevanjuPomoci.pdf.  Do finančne pomoči 

so, kadar ne gre za izredne okoliščine, upravičeni otroci iz družin, katerih dohodki na 
družinskega člana v veljavni odločbi o dodelitvi otroškega dodatka ne 
presegajo 30% povprečne neto plače.  

 
Vlogo za dodelitev finančne pomoči iz sredstev šolskega sklada z dokazili je potrebno poslati 
v zaprti kuverti na naslov Osnovna šola Rače, Grajski trg 1, 2327 Rače, s pripisom »ne 
odpiraj - za šolski sklad«. Zaprto kuverto lahko osebno oddate tudi v tajništvu šole. 
 

Vlogo lahko oddate kadarkoli med letom, vendar boste do finančne pomoči 
upravičeni od dneva oddaje vloge, če bo finančna pomoč na podlagi kriterijev 
odobrena. 
 
 

Kraj: _________________      Podpis staršev ali zakonitega zastopnika otroka: 
 

Datum: _______________             _______________________________________ 

http://www.osrace.si/images/datoteke/sklad/PravilnikODodeljevanjuPomoci.pdf

