OSNOVNA ŠOLA HELENE PUHAR KRANJ
KIDRIČEVA 51, 4000 KRANJ
TEL.: 04 20 14 290, FAX: 04 201 42 95

os. h el e n e. p uha r @ g ma il. co m
www . os - h pu ha r.s i
da v.š t .: 8 162 87 57

VLOGA ZA PRIDOBITEV SREDSTEV IZ ŠOLSKEGA SKLADA
IME IN PRIIMEK VLAGATELJA: ______________________________________________
NASLOV IN TELEFONSKA ŠTEVILKA: _________________________________________
NAMEN: _____________________________
VLOGO VLAGAM ZA OTROKA: _____________________________, razred/stopnja ____
DAVČNA ŠTEVILKA OTROKA: ________________________
ZNESEK, KI BI GA LAHKO PLAČALI SAMI: _____________

V družini živijo naslednji člani:
Ime in priimek:
Sorodstveno razmerje
(mož, žena, sin, hči…)

Status (zaposlen,
nezaposlen, predšolski,
učenec, dijak, študent…)

1.
2.
3.
4.
5.
Drugo (dolgotrajna bolezen, dolgotrajnejši socialni problemi in druge posebnosti):
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Obvezne priloge: - odločba o otroškem dodatku (ali odločba o prejemanju denarne socialne pomoči
ali druga dokazila)
OPOZORILO
Izplačila iz šolskega sklada se štejejo za darila, ki so kot drugi dohodki obdavčena z dohodnino. V
primeru, da bo vaš otrok, učenec OŠ Helene Puhar Kranj v koledarskem letu prejel enkratno
subvencijo v višini 42 EUR ali več oz. skupni znesek subvencij dosega ali presega 84 EUR, bo
omenjeni znesek upoštevan kot davčna osnova od katere se obračuna 25% davek. V kolikor za
subvencijo zaprosite večkrat oziroma predvidevate, da boste s strani šolskega sklada prejeli znesek
84 eur ali več v enem koledarskem letu, to lahko privede do spremembe višine dohodka na
družinskega člana, kadar uveljavljate druge socialne pravice kot so npr. otroški dodatek, denarna
socialna pomoč itd.
Spodaj podpisani starši sem seznanjen z zgornjim opozorilom in hkrati soglašamo z zbiranjem
podatkov o materialnem stanju družine z namenom pridobitve sredstev iz Šolskega sklada.
Podatki bodo uporabljeni izključno v ta namen in uporabljeni v skladu z zakonom o varstvu osebnih
podatkov.

Podpis vlagatelja: ___________________________
Kraj in datum: _____________________________

