
 
 

VLOGA ZA POMOČ PRI PLAČILU ŠOLSKIH OBVEZNOSTI 

 

Podpisani/a  , 

(ime in priimek mame, očeta ali zakonitega zastopnika) 

 
stalno prebivališče  ,  
 

prosim za pomoč pri plačilu šolskih obveznosti za mojega otroka 

  . 

(ime in priimek otroka, razred otroka) 

 

Pomoč bomo porabili za plačilo obveznosti za: 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 

Razlogi za podano vlogo: 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 

Potrdila: 

- Odločba o višini otroškega dodatka 

- Ostala potrdila, ki bi lahko vplivala na odločitev komisije za dodelitev pomoči 

 
Kraj in datum:    Podpis staršev ali skrbnikov: 
S svojim podpisom potrjujete, da ste seznanjeni, da šola in člani šolskega sklada obdelovali in hranili osebne podatke, 

navedene v tej vlogi in priloženih dokazilih, na podlagi in v skladu z 135. členom Zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami in dopolnitvami) in Pravilnikom 
šolskega sklada. In sicer, samo za namene in do izpolnitve namena, zaradi katerega so se osebni podatki zbirali in 
obdelovali: za odločitev o dodelitvi subvencije. Šola bo dokumentacijo hranila praviloma pet let po koncu obdelave osebnih 

podatkov oziroma pet let po zaključku sodnega postopka oziroma dokler so ti mogoči oziroma do izpolnitve namena, 
zaradi katerega so bili zbrani, razen tistih, za katere zakon določa drugače, kot so to predpisi na področju računovodstva 
in arhiviranja. Podatke bodo obdelovali le za to pooblaščeni zaposleni, posredovani pa bodo le tistim uporabnikom, ki jim 

to dovoljuje zakon. Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije, prav tako se ne izvajata 
avtomatizirano sprejemanje odločitev ali oblikovanje profilov.  
Privolitev je mogoče kadarkoli v celoti ali delno preklicati s pisno izjavo, naslovljeno na elektronski naslov tajnistvo@mpt-

velenje.si, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica, 
vendar v tem primeru morda ne bo mogoče zagotoviti storitve ali dejavnosti za otroka. Na predhodno navedeni elektronski 
naslov lahko kadarkoli naslovite tudi zahtevo po dostopu do osebnih podatkov, popravku, izbrisu, omejitvi obdelave, 

prenosu podatkov ali pa ugovor obdelavi. Ta elektronski naslov je tudi kontakt upravljavca osebnih podatkov, ki je 
Osnovna šola Mihe Pintarja Velenje, Kidričeva 21, 3320 Velenje, njegova pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov 
pa je Andreja Mrak. Pritožbo zoper odločitev upravljavca o zahtevi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, 

je mogoče vložiti na nadzorni organ, ki je v Republiki Sloveniji Informacijski pooblaščenec. Več informacij o politiki 
varovanja osebnih podatkov je dostopnih tudi na https naslov spletne strani zavoda (http://www.mpt-velenje.si/), kjer je 
objavljena politika varovanja osebnih podatkov. 

 
Vlogo oddajte razredniku ali v šolski svetovalni službi. 
 
 


