ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE
CELJSKA ULICA 16, 1000 LJUBLJANA

VLOGA ZA DODELITEV DENARNE POMOČI
IZ SREDSTEV ŠOLSKEGA SKLADA
ZA ŠOLSKO LETO _______________
Podpisani

____________________________________________________________,
(oče, mati ali zakoniti zastopnik otroka)

naslov
prebivališča

____________________________________________________________,

za svojega
otroka

____________________________________________________________,
(ime in priimek otroka)

ki v šolskem letu ____________ obiskuje ______ razred Srednje tehniške in strokovne šole ŠC
PET, program _____________________________________,
posredujem vlogo za dodelitev denarne pomoči pri stroških šolanja za šolsko leto ____________.
K vlogi prilagam fotokopijo zadnje odločbe o otroškem dodatku, ki jo izda Center za socialno
delo, poleg tega pa še (ustrezno obkrožite):
a) potrdilo o neto osebnem dohodku za zadnje tri mesece,
b) potrdilo o brezposelnosti,
c) potrdilo o višini denarnega nadomestila za čas brezposelnosti, izdano s strani Zavoda
Republike Slovenije za zaposlovanje,
č) izjavo starša, ki ni zaposlen in ne prejema denarnega nadomestila, da je brez lastnih
dohodkov, ki bi vplivali na socialni položaj družine,
d) veljavno odločbo o prejemanju denarne pomoči, ki jo izda Center za socialno delo,
e) potrdilo o zdravstvenem stanju, izdano s strani osebnega zdravnika ali zdravniške
komisije, v kolikor gre za dolgotrajnejšo bolezen v družini,
f) pisno izjavo o dolgotrajnejših socialnih problemih ali drugih posebnostih v družini (veliko
število otrok, samohranilstvo, sprememba števila družinskih članov, neizplačilo plač,
nesreče …).
Spodaj podpisani:
- dovoljujem, da šola uporabi podatke iz prilog za namen odločanja o dodelitvi denarne pomoči iz
sredstev šolskega sklada,
- se zavezujem, da bom šolo v roku 30 dni obvestil o vsaki spremembi socialnega položaja družine,
ki bi lahko vplivala na upravičenost do prejemanja denarne pomoči iz sredstev šolskega sklada.
Kraj:

______________________

Podpis staršev ali zakonitega zastopnika otroka:

Datum:

______________________

________________________________________

V vednost:
Oddana vloga ne zagotavlja, da je prosilec upravičen do denarne pomoči iz sredstev šolskega sklada. O
upravičenosti do denarne pomoči odloča upravni odbor šolskega sklada za vsakega prosilca posebej na podlagi
pravil in meril, proračunske zmogljivosti sklada ter vseh razpoložljivih informacij o socialnem položaju družine.

