
 
VLOGA ZA DODELITEV SREDSTEV IZ ŠOLSKEGA SKLADA SVŠGUGL 

 

Vlogo smiselno izpolnite glede na namen za katerega želite prejeti sredstva iz šolskega sklada. Vlogo 

vsaj 30 dni pred predvideno izvedbo dejavnosti oddate po elektronski pošti na elektronski naslov 

solski.sklad@svsgugl.si ali oddate fizično v tajništvo šole.  

Oddana vloga še ne pomeni upravičenosti do dodelitve sredstev oz. ne zagotavlja financiranja. 

Upravičenost se bo presojala glede na postavljena merila in kriterije ter bo dodeljena glede na 

razpoložljivost finančnih sredstev. Vloge so obravnavane skladno s Pravili delovanja šolskega sklada 

javnega zavoda Srednje vzgojiteljske šole, gimnazije in umetniške gimnazije Ljubljana.  

Vlogo izpolnite glede na vaš namen. Z oddajo vloge soglašate z obdelavo osebnih podatkov in s 

podpisom potrjujete pravilnost zapisanega. 

VSEBINSKI OPIS VLOGE: 

Ime in priimek 
vlagatelja in e naslov: 

 
 
 

Predviden namen 
porabe sredstev 
(obkroži): 

● financiranje dejavnosti, ki niso sestavni del vzgojno-izobraževalnega programa, 

oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev,  

● promocija šole v javnosti, 

● razvojno-raziskovalni in drugi projekt dijakov in učiteljev, 

● povezovanje in vzgojno-izobraževalno delo z drugimi šolami v Sloveniji in v tujini, 

● nakup nadstandardne opreme in pripomočkov,  

● zviševanje standarda pouka oziroma vzgojno-izobraževalne dejavnosti,  

● pomoč dijakom šole iz socialno manj vzpodbudnih okolij za udeležbo na 

dejavnostih, ki so povezane z izvajanjem javno veljavnega programa, vendar se ne 

financirajo v celoti iz javnih sredstev, če se na ta način zagotavljajo enake možnosti. 

● pomoč dijakom na športnih, kulturnih in drugih prireditvah (šolska in državna 

tekmovanja, festivali ...), 

● gledališka, plesna, filmska produkcija in druga prireditev dijakov SVŠGUGL, ki niso 

sestavni del vzgojno-izobraževalnega programa oz. se ne financirajo iz javnih 

sredstev,  

● priprava, oblikovanje in tisk Letopisa šole, revij, časopisa, publikacij in drugih 

tiskovin, ki jih pripravijo dijaki, 

● organizacija razstav dijakov, 

● zaključna nagradna ekskurzija za dijake, 

● posodobitev, nakup dodatne učne tehnologije in opreme ter strokovne literature, 

● zagotavljanje ženskih higienskih izdelkov. 

Opis in cilji konkretne 
dejavnosti: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Predvideno trajanje 
dejavnosti (čas začetka 
in konca): 

 

Predvideno število 
udeleženih dijakov po 
oddelkih: 

 
 
 

Sodelujoči učitelji: 
 
 
 

Morebitni drugi 
sodelujoči (imena, 
organizacija): 

 

Razno: 

 
 
 
 
 

 

FINANČNI OPIS VLOGE: 

 

Razlogi za zaprosilo za 
finančna sredstva: 

 
 
 
 
 
 

Predviden celoten 
strošek dejavnosti: 

 
 
 

Predviden stroške 
dejavnosti na 
posameznega dijaka: 

 

Želena višina sredstev 
iz šolskega sklada: 

 

So zagotovljeni tudi 
drugi viri financiranja, 
če da, kateri: 

 

Stroškovno mesto in 
številka naročilnice: 

 

 

Priloge: 
 

 

 

Datum:                                                   Podpis:   _________________ 

 



 
OBRAVNAVA VLOGE (IZPOLNI UPRAVNI ODBOR ŠOLSKEGA SKLADA) 

Datum prejema vloge:  

Številka vloge: 
 
 

Datum obravnave 
vloge: 

 

Obravnava vloge: 
 
ugodi v celoti      delno ugodi:________€           se ne ugodi 
 

Opombe: 

 
 
 
 
 
 

Odgovor za vlagatelja: 

 
 
 
 
 
 
 

 

Za upravni oddbor šolskega sklada: 

1.) ime in priimek:_____________________________      Podpis:    

2.) ime in priimek:_____________________________      Podpis:    

3.) ime in priimek:_____________________________      Podpis:    

4.) ime in priimek:_____________________________      Podpis:    

5.) ime in priimek:_____________________________      Podpis:    

6.) ime in priimek:_____________________________      Podpis:    

7.) ime in priimek:_____________________________      Podpis:    


