
 

 

Številka  ……………………..                                           Datum prejema ……………………….. 

 

Na podlagi Pravilnika o financiranju šole v naravi ( Ur.l. štev. 61/04 in 70/08) in 

Kriterijev  in postopkov dodelitev sredstev učencem za subvencionirano šolo v naravi 

sprejetih 30.9.2008, oddajam  

 

VLOGO ZA DODELITEV SREDSTEV ZA SUBVENCIONIRANJE ŠOLE 
V NARAVI   

 
1.) PODATKI O UPRAVIČENCU  

Učenec /učenka_____________________________________________________________,  

rojen/a_______________, osnovna šola ____________________________razred_________ 

Stalno/začasno bivališče (ustrezno obkrožite)____________________________ ,  

EMŠO________________________, davčna številka________________________,  

Ime očeta: _____________________ (naslov, če ni enak otrokovemu)__________________ 

Ime mame: _____________________(naslov, če ni enak otrokovemu)__________________ 

Kontakt enega od staršev: 

tel. št. _______________________, e naslov______________________________________ 

 

2.) PODATKI O DEJAVNOSTI  

Vrsta dejavnosti_____________________________________________________________ 

Čas izvedbe dejavnosti od____________do_________________ 

Informativna cena dejavnosti_____________________________ 

 



3.) PRILOGE, DOKAZILA:  

3.1  Veljavna odločba otroškega dodatka, iz katerega je razvidno število nepreskrbljenih 

otrok v družini in % povprečnega mesečnega dohodka v Sloveniji na osebo.  

3. 2  Posebne okoliščine v družini (ustrezno obkrožite):  

a) prejemanje denarne socialne pomoči; 

b) brezposelnost staršev v obdobju tri mesece pred oddajo vloge za subvencijo; 

c) dolgotrajna bolezen v družini, ki traja več kot 3 mesece pred oddajo vloge za 

subvencijo (priložite zdravniško potrdilo, ki ga izda imenovani zdravnik, specialist ali 

zdravniška komisija); 

d) udeležba dvojčkov v isti dejavnosti;     

e) namera, da se v istem šolskem letu udeleži več otrok različnih organiziranih šolskih 

dejavnosti: 

ime otroka ___________________ razred __________ dejavnost___________________ 

me otroka ___________________ razred __________dejavnost___________________  

f) Obrazložitev posebnih okoliščin, ki niso zajete v točki 3.2. 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

4.) NAČIN NAKAZILA 

Subvencijo prejme Osnovna šola_______________________________________________            

št. transakcijskega računa in naziv banke: _______________________________________.   

5.)  IZJAVA  

Vlagatelj(-ica) izjavljam, da so vsi navedeni podatki resnični in točni, za kar prevzemam vso 

materialno in kazensko odgovornost. Dovoljujem, da lahko šola pridobi potrdila, izpiske in 

druge podatke o dejstvih, ki jih vodijo upravni in drugi državni organi, organi samoupravnih 

lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil in jih je možno pridobiti iz uradnih evidenc.   

 
Kraj in datum:________________________ 

                                                                                         Podpis vlagatelja (-ice)      

_____________________________ 

Obvezne priloge:  
- potrdilo zdravnika o dolgotrajni bolezni v družini. 
 

Neobvezne priloge, ki jih lahko vlagatelj priloži:  
- kopijo veljavne odločbe o upravičenosti do otroškega dodatka, 
- potrdilo Zavoda RS za zaposlovanje o prijavi vlagatelja ali družinskih članov v 
registru, iskalcev zaposlitve, če vlagatelj ali družinski člani niso zaposleni, 



- drugo ______________________________________________. 
 

K vlogi ni potrebno prilagati potrdil, izpiskov in drugih podatkov o dejstvih, ki jih vodijo upravni 

in drugi državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil in 

jih je možno pridobiti iz uradnih evidenc. Vlagatelj pa jih, če želi, lahko priloži.   


