
Uporabnika sklada, ki zaradi socialnega položaja ne zmore plačati 

izposojevalnine učbenikov v celoti, se oprosti plačila v primeru, če ugotovljena 

višina mesečnega dohodka na družinskega člana v zadnji veljavni odločbi o 

otroškem dodatku ali državni štipendiji praviloma ne presega 30% povprečne 

plače v RS oziroma je uvrščen v 1. ali 2. dohodkovni razred (4.odstavek 22.člena 

Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev). 

Vlogo z dokazili odda dijak osebno v šolski svetovalni službi ali pošlje po pošti s 

pripisom Ne odpiraj - učbeniški sklad! na naslov: GEPŠ Piran, Bolniška 11, 6330 Piran do 28.6. 

2019. 

Upravičenim vlagateljem bo ravnatelj v mesecu avgustu izdal sklep o subvencionirani izposoji 

učbenikov, ki bo veljal za šolsko leto 2019/20.          

 

 

VLOGA 

ZA SUBVENCIONIRANO IZPOSOJNINO UČBENIKOV IZ UČBENIŠKEGA 

SKLADA - GIMNAZIJSKI PROGRAM IN SOGLASJE ZA ZBIRANJE 

OSEBNIH PODATKOV 
 

Spodaj podpisana/podpisani _________________________________________________________ 
 (ime in priimek starša/skrbnika) 

kot starš/zakoniti zastopnik/pooblaščenec dijaka/inje _____________________________________ 
         (ime in priimek dijaka/inje) 

    
na podlagi 9. člena Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov (Uradni list RS, št. 27/17 in št. 47/17)  
podajam vlogo za brezplačno izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada za šolsko leto 2019/20 in 

 
SOGLAŠAM, 

 
da svetovalna delavka šole Anka Gogala, izključno za namen ugotavljanja upravičenosti do 
subvencionirane izposoje učbenikov iz učbeniškega sklada šole, zbira in obdeluje sledeče osebne 
podatke: 
 
ime in priimek dijaka, EMŠO dijaka, oddelek, ime in priimek starša, naslov stalnega bivanja, višina 
mesečnega dohodka na družinskega člana glede na povprečno plačo v RS – dohodkovni razred, 
  
ki jih bo pridobila iz obstoječih uradnih evidenc šole, podatek o višini dohodkov družine pa iz kopije 
zadnje veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji pristojnega Centra za socialno 
delo.  
Prav tako soglašam, da v primeru, da sam kopije zadnje veljavne odločbe o otroškem 
dodatku/državni štipendiji ne predložim k vlogi, da sme svetovalna delavka ta podatek pridobiti 
neposredno iz uradnih evidenc pristojnega Centra za socialno delo.  
 
Podpisana/podpisani sem seznanjen/a tudi s pravico, da bodo vsi tako zbrani osebni podatki izbrisani 
ali uničeni po končanem postopku ugotavljanja upravičenosti do subvencionirane izposoje. 
 
 
 
Datum in kraj:        Podpis starša/skrbnika: 

 

_______________________________   _________________________________ 


