
 
 

 

 

 
 

VLOGA/PREDLOG ZA DODELITEV SREDSTEV IZ ŠOLSKEGA SKLADA MAVRIČNA 
ZAKLADNICA ZA ŠOLSKO LETO 2022/2023 

 
 

a) Vloga za dodelitev subvencije iz sredstev Šolskega sklada Mavrična zakladnica 
 
Spodaj podpisani (ime in priimek vlagatelja, naslov):  
 
_______________________________________________________________________ 
 

oče, mati ali zakoniti zastopnik,  vlagam vlogo za dodelitev sredstev iz Šolskega sklada Mavrična 

zakladnica: 

 za mojega otroka __________________________________, učenko/učenca ______ razreda; 

 za mojega otroka __________________________________, učenko/učenca ______ razreda. 

Vlogo vlagam za naslednji namen: 

 šola v naravi za  __. razred z datumom izvedbe _______________________________ 

 dan dejavnosti (prevoz, vstopnine ...) za _____. razred z datumom izvedbe _________ 

 zaključna ekskurzija za _____. razred z datumom izvedbe _______________________ 

 

 
b) Predlog za dodelitev sredstev iz Šolskega sklada Mavrična zakladnica 
 
Spodaj podpisani (ime in priimek vlagatelja):  
 
_______________________________________________________________________, 

  

(obkrožite) ravnateljica, učitelj, šolska svetovalna služba, šolski aktivi, svet staršev, 

vlagam vlogo za dodelitev sredstev šolskega sklada Mavrična zakladnica. 
 
Vlogo/predlog vlagam za naslednji namen: 

 financiranje dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa oziroma se ne financirajo 

iz javnih sredstev (navedite) ______________________________________________ 

 nakup nadstandardne opreme (navedite): ____________________________________ 

 zagotavljanje sredstev za spodbujanje razvojne in raziskovalne dejavnosti (navedite): 

_____________________________________________________________________ 

 zviševanje standarda pouka (navedite): ______________________________________ 

 drugo (vpišite namen: ________________________________________________ 

 

 



K vlogi prilagam (obkrožite): 

 za vlogo iz točke a): kopijo zadnje odločbe o upravičenosti do prejema otroškega dodatka, 

ki jo izda pristojni Center za socialno delo, 

 za vlogo iz točke a): po potrebi druga dokazila, ki dokazujejo upravičenost do dodelitve 

sredstev iz šolskega sklada, 

 za vlogo iz točke a) ali b): navedite okoliščine, ki upravičujejo pravico do sredstev: 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
 
Vloga za dodelitev subvencije iz sredstev Šolskega sklada Mavrična zakladnica (vloga iz točke a) se 
vloži v roku 10 dni od obvestila za izvedbo dejavnosti.  
 
Vloga za dodelitev sredstev iz Šolskega sklada Mavrična zakladnica se lahko vloži kadarkoli med 
šolskim letom. 

Vlogo za dodelitev sredstev iz šolskega sklada se lahko odda osebno šolski svetovalni službi ali v 

tajništvu šole oziroma se pošlje po pošti na naslov 2. osnovna šola Slovenska Bistrica, Šolska ulica 5, 

2310 Slovenska Bistrica, s pripisom: »Za šolski sklad«. Lahko jo pošljete tudi na e-naslov: 

mavricnazakladnica@2os-slb.si. 

Vsa izplačila iz sredstev šolskega sklada je potrebno prijaviti pristojnemu finančnemu uradu v skladu 

s Pravilnikom o dostavi podatkov za odmero dohodnine. Izplačila iz sklada so oproščena plačila 

dohodnine (4. točka 25. člena ZDoh-2). 

Spodaj podpisani potrjujem resničnost podatkov in v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov 

dovoljujem, da posredovane podatke uporablja UO Šolskega sklada izključno v namene dodeljevanja 

sredstev iz Šolskega sklada.  
 
 
Kraj in datum: _________________________ 
 
 

Podpis vlagatelja:  
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