
MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC 
Šolska ulica 5 
2380 SLOVENJ GRADEC 
Tel.: 02 88 121 58, 051 321 006 
 
 

VLOGA ZA UVELJAVITEV PRAVICE DO  
ŠOLSKE POMOČI 

 
 

1. PODATKI O VLAGATELJU/VLAGATELJICI: 
 
Ime in priimek: __________________________________________________________________________ 
 
Datum rojstva: ________________________________                             
 
Stalno prebivališče: _______________________________________________________________________ 
 
Začasno prebivališče: _____________________________________________________________________ 
 
Davčna številka: ________________________________ 
 
Dosegljiva telefonska številka: __________________________________ 
 
 
2. PODATKI O DRUŽINSKIH ČLANIH: 
 

Priimek in ime 
 

EMŠO Sorodstveno razmerje Status 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 
3. RAZLOG, ZARADI KATEREGA ZAPROŠAM ZA ŠOLSKO POMOČ: 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 



_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
Imam blokiran TRR: 
 

DA                              NE 
 
 
4. OBVEZNE PRILOGE: 
 

1. Potrdilo o skupnem gospodinjstvu 
2. Potrdilo o katastrskem dohodku (za vse družinske člane) 
3. Potrdilo o brezposelnosti (za vse odrasle družinske člane) 
4. Fotokopija odločbe pristojnega centra za socialno delo o denarni socialni pomoči, če le-ta obstaja 
5. Potrdilo o zadnjih treh neto plačah/potrdilo o višini pokojnine v zadnjih treh mesecih/bančni izpisek 

za zadnje tri mesece (za vse odrasle družinske člane) 
6. Potrdilo o morebitnih izplačanih preživninah/potrdilo, da preživnine niso izterljive 
7. Potrdilo o namenu porabe šolske pomoči 
8. Fotokopija transakcijskega računa vlagatelja/vlagateljice 

 
Priloge pod točkami 1., 2. in 3. si lahko upravni organ na podlagi podpisane izjave stranke iz uradnih evidenc 
pridobi sam. 
 
5. SOGLASJE ZA VZPOSTAVITEV, VODENJE ZBIRK IN OBDELOVANJE OSEBNIH PODATKOV: 
 
Vlagatelj/vlagateljica dajem pisno soglasje Mestni občini Slovenj Gradec, da lahko skladno z določili 
Zakona o varstvu osebnih podatkov in določbami Splošne uredbe EU o varovanju osebnih podatkov, v 
zvezi z reševanjem Vloge za uveljavitev pravice do šolske pomoči: 

- obdeluje moje osebne podatke, vezane na to vlogo, 
- fotokopira moj TRR, 
- obdeluje osebne podatke mojih družinskih članov, ki so vezani na to vlogo, 
- pridobi osebne podatke, vezane na to vlogo, le na podlagi moje izrecne pisne privolitve, 
- da bodo moji osebni podatki, vezani na to vlogo, shranjeni v arhivu Mestne občine Slovenj 

Gradec 10 let, 
- da se podatki, podani s to vlogo, ne bodo uporabljali za druge namene. 
Poučen/a sem, da lahko brez navedbe razloga, to soglasje kadarkoli prekličem. 

Vlagatelj/vlagateljica jamčim s podpisom, da so vsi podatki, navedeni v vlogi, resnični. 
 
Podpis vlagatelja/vlagateljice: 
 
 
Obvezna priloga: 

- Fotokopija izjave stranke in njenih družinskih članov 
  


