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VLOGA ZA SUBVENCIONIRANJE ŠOLE V NARAVI 
 

I. 
 
Podpisani/a _____________________________________________________________________________ 
                                                                                      (ime in priimek očeta/matere) 

 
_______________________________________________________________________________________ 

(naslov vlagatelja) 

 
Učenec/učenka ________________________________________________________, _______ razred 
 
Učenec/učenka ________________________________________________________, _______ razred 
 
 
Število družinskih članov: ____________. Število nepreskrbljenih otrok v družini: _______________. 
 
 

II. 
1. Kriteriji, ki se bodo upoštevali pri dodelitvi sredstev učencem: 

 prejemanje denarne socialne pomoči po predpisih o socialnem varstvu,  

 višino dohodkov na družinskega člana,  

 višino otroških dodatkov,  

 brezposelnost staršev,  

 dolgotrajna bolezen v družini,  

 dolgotrajnejši socialni problemi in druge specifike v družini. 
 

2. Dodatni kriterij za dodeljevanje sredstev (ustrezno obkrožite ali podčrtajte): 
Enoroditeljska družina z enim, dvema, tremi ali več otroki; več šoloobveznih otrok v družini; težje bolezni v 
družini- telesne, psihosomatske, duševne; starši niso sposobni za pridobitno delo; starši so v ločitvenem 
postopku – do ureditve preživnine; izjemne denarne okoliščine – višja sila: požar, vihar, poplava…; smrt v 
družini, ki ima za posledico slabše premoženjsko stanje; rejenci iz rejniške družine; zaposleni člani družine 
ne dobivajo rednega zaslužka – status spremembe delodajalca; enemu od staršev je prenehalo delovno 
razmerje. 
 

3. Drugo (dopišite): __________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 
III. 

 
S podpisom potrjujem, da so zapisani podatki resnični. 
 
 
Zg. Pirniče, ____________________                         Podpis staršev: ___________________________ 
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Priloge: 
1.______________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________ 

3.______________________________________________________________ 

 
IV. 

 
Vlogi OBVEZNO predložite: 

- Odločbo Centra za socialno delo o prejemanju denarne socialne pomoči 
- Odločbo o otroškem dodatku za tekoče leto 
- Druga dokazila, s katerim dokazujete upravičenost do subvencioniranja šole v naravi. 

 
 
Vloga je pripravljena na podlagi Pravilnika o podrobnejših kriterijih za dodelitev sredstev za 
subvencioniranje šole v naravi v osnovni šoli. 
 

 
 

IZJAVA VLAGATELJA 
 

Podpisani, __________________________________________________________________ izjavljam, da  
                                                       (ime in priimek očeta/matere) 

 
Osnovna šola Pirniče, ki jo obiskuje moj otrok, lahko zbira in shranjuje določene osebne podatke, ki jih 
potrebuje Komisija za vodenje postopka za subvencioniranje šolske prehrane za izbiro upravičencev za 
dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi. 
 
 
Zg. Pirniče, ____________________                       Podpis staršev:___________________________________ 
 
 
 
 
 
Osnovna šola Pirniče bo osebne podatke obdelovala za namen šole v naravi na podlagi Zakona o osnovni šoli. 
 
Osnovna šola Pirniče bo hranila in varovala osebne podatke do poteka predpisanega roka hrambe v klasifikacijskem načrtu in na 
primeren način, tako da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam. Osnovna šola Pirniče 
bo omogočila obdelavo oziroma posredovanje osebnih podatkov izključno naslednjim pooblaščenim uporabnikom: pooblaščeni 
zaposleni osnovne šole, pooblaščene osebe, ki obdelujejo osebne podatke pri morebitnem pogodbenem obdelovalcu osnovne šole, 
osebe, ki izkažejo pooblastilo za dostop do osebnih podatkov v okviru zakona oziroma podzakonskih predpisov. Osnovna šola 
Pirniče ne uporablja avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov. Če zahtevani podatki ne bodo 
zagotovljeni, obravnava vloge ne bo možna.  
 
Vlagatelj/ica ima glede osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj/o ter na njegovega/njenega otroka, pravico seznanitve, dopolnitve, 
popravka, omejitve obdelave, izbrisa, prenosljivosti in ugovora (vključno s pravico do pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu in 
sodnim varstvom pravic). 
  
Podrobnejše informacije o tem, kako Osnovna šola Pirniče ravna z osebnimi podatki, so na voljo na preko kontaktnih podatkov 
pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov, dostopne na spletni strani osnovne šole. 
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