
VLOGA za dodelitev subvencije za __________________________ 
Šolsko leto: _________________ 

 

______________________________________________________________________________________  

(ime in priimek staršev oz. zakonitih zastopnikov, naslov - TISKANO) 

zaposlitev očeta:_______________________________________________________ 

zaposlitev matere: _____________________________________________________ 

vlagamo zahtevek za dodelitev subvencije za _______________________________________ za 

svojega otroka, _______________________________________________, učenca _______  razreda. 
                                            (ime in priimek otroka –TISKANO)  
 

 
1. Število otrok v družini: 

Število nepreskrbljenih otrok ______, od tega: 

_______ predšolskih otrok, 

_______šoloobveznih otrok (osnovnošolci), 

_______dijakov, študentov. 

2. Mati ali oče samohranilec 

************************************************************************************** 

KRITERIJI za dodelitev  subvencije: 

1. Višina dohodka na družinskega člana – fotokopija Odločbe o otroškem dodatku. 

2. Višina denarne socialne pomoči (Odločba). 

3. Brezposelnost staršev. 

4. Posebnosti in druge specifike družine (dolgotrajna bolezen, smrt v družini…..). 

 

Vlogo oddajte najpozneje do __________. 

2. Vaši razlogi o upravičenosti za dodelitev subvencije: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

3. Posebne razmere v družini: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

K vlogi prilagam: 

1. Fotokopijo Odločbe o otroškem dodatku 

2. Fotokopijo Odločbe o denarni socialni pomoči 

3. ________________________________________________________ 

Spodaj podpisani/a s podpisom jamčim, da so podatki navedeni v vlogi resnični. 

 

Datum:___________________  Podpis staršev ali skrbnikov:_________________________ 

 

 
 

 

 



S svojim podpisom potrjujete, da ste seznanjeni, da bodo šola in člani šolskega sklada obdelovali in hranili osebne podatke, 
navedene v tej vlogi in priloženih dokazilih, na podlagi in v skladu z 135. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami in dopolnitvami) in Kriteriji za dodelitev 
denarne pomoči iz sredstev šolskega sklada Osnovne šole Mirana Jarca Črnomelj. In sicer, samo za namene in do izpolnitve 
namena, zaradi katerega so se osebni podatki zbirali in obdelovali (za odločitev o dodelitvi subvencije): 5 let po koncu obdelave 
osebnih podatkov oziroma 5 let po zaključku sodnega postopka oziroma dokler so ti mogoči oziroma do izpolnitve namena, 
zaradi katerega so bili zbrani, razen tistih, za katere zakon določa drugače, kot so to predpisi na področju računovodstva in 
arhiviranja. 
Privolitev je mogoče kadarkoli v celoti ali delno preklicati s pisno izjavo, naslovljeno na elektronski naslov OS-
MJarc.crnomelj@guest.arnes.si, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do 
njenega preklica; vendar v tem primeru otroku morda ne bo mogoče zagotoviti storitve ali dejavnosti. Na predhodno navedeni 
elektronski naslov, lahko kadarkoli naslovite tudi zahtevo po dostopu do osebnih podatkov, popravku, izbrisu, omejitvi obdelave, 
prenosu podatkov ali pa ugovor obdelavi. Ta elektronski naslov je tudi kontakt upravljavca osebnih podatkov, ki je Osnovna šola 
Mirana Jarca Črnomelj, Ulica Otona Župančiča 8, 8340 Črnomelj, njegova pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov pa je 
Andreja Mrak. Pritožbo zoper odločitev upravljavca o zahtevi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, je mogoče 
vložiti na nadzorni organ, ki je v Republiki Sloveniji Informacijski pooblaščenec. Več informacij o politiki varovanja osebnih 
podatkov je dostopnih tudi na www.osmjc.si. 

 


