
VLAGATELJ(ICA)  

 

______________________________ 

   IME IN PRIIMEK  

 

______________________________ 

   NASLOV 
 

 

OSNOVNA ŠOLA JOŽETA MOŠKRIČA          

LJUBLJANA, Jarška cesta 34 

 

Zadeva: VLOGA ZA SUBVENCIONIRANJE TABORA/ZIMSKE ŠOLE V NARAVI  

 

Podpisani/-a vlagatelj/-ica prosim za subvencioniranje tabora oz. zimske šole v naravi za šolsko 

leto ____________ za svoje otroke: 
 

     Ime in priimek otroka Razred Tabor/zimska šola v naravi 

1.   

2.   

3.   

4.   

 

Obrazložitev vloge: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

PRILOGE: 

 fotokopija veljavne odločbe o otroškem dodatku, ki jo izda pristojni center za socialno 

delo, 

 potrdilo o brezposelnosti, izdano s strani pristojne enote Zavoda RS za zaposlovanje, 

 potrdilo o zdravstvenem stanju, izdano s strani osebnega zdravnika ali zdravniške 

komisije, v kolikor gre za dolgotrajnejšo bolezen,  

 pisno mnenje pristojnega centra za socialno delo o socialnem stanju družine, v kolikor 

gre za dolgotrajnejši socialni problem ali drugo specifiko v družini. 

 

 

Spodaj podpisani/a soglašam, da OŠ Jožeta Moškriča lahko zahteva, zbira in shranjuje določene 

osebne podatke, ki so potrebni za izbiro upravičencev in za namen ugotavljanja upravičenosti 

do denarne pomoči iz sredstev šolskega sklada. S podpisom jamčim, da so v vlogi navedeni 



podatki resnični, točni in popolni. Za svoje izjave na tej vlogi prevzemam materialno in 

kazensko odgovornost. Zavezujem se, da bom v roku 8 (osem) dni od nastanka dogodka 

sporočil/a vsako spremembo, ki bi lahko vplivala na upravičenost do subvencije.  

  

Zavezujemo se, da bomo spoštovali vašo voljo, osebne podatke pa za v vlogi opredeljene 

namene obdelovali zgolj v okviru danih privolitev. Vaše osebne podatke obdelujemo v skladu 

z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov. Več informacij o obdelavi osebnih 

podatkov in o pravicah, ki iz nje izvirajo, si lahko preberete v naši Politiki varstva osebnih 

podatkov, objavljeni na _vnesite povezavo do Politike varstva osebnih podatkov na vaši spletni 

strani_. Dodatna vprašanja lahko naslovite tudi na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov na 

dpo@datainfo.si. 

 

 

                                                                                                          Vlagatelj(ica): 

V Ljubljani, dne  ___________________                                     ________________  

mailto:dpo@datainfo.si

