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VLOGA ZA DODELITEV SREDSTEV ZA 

SUBVENCIONIRANJE ŠOLE V NARAVI  

 

 

Podpisani oče/mati/skrbnik __________________________________, stanujoč /-a na naslovu 

_______________________________________, vlagam vlogo za subvencioniranje šole v naravi, ki bo 

potekala v _______________________________, od ______________ do ______________, za 

svojega otroka _________________________________, roj. __________________, stanujočega na 

naslovu ________________________________, ki v  šolskem letu _____________ obiskuje ______. 

razred OŠ Šentjernej/OŠ Šentjernej – Podružnica Orehovica (ustrezno obkrožite), ker zaradi slabšega 

socialno-ekonomskega stanja ne zmoremo v celoti plačati prispevka staršev za šolo v naravi. 

 

I. OSNOVNI PODATKI 

 OČE MATI 

IME IN PRIIMEK   

STATUS (zaposlena, 

brezposelna oseba …)  
V primeru brezposelnosti obvezno 
priložite fotokopijo dokazila. 

  

PREJEMNIKI DENARNEGA NADOMESTILA ALI DENARNE POMOČI -obvezno priložite 

fotokopijo dokazila 
DA             NE               (obkrožite) 

VIŠINA POVREČNEGA MESEČNEGA DOHODKA NA DRUŽINSKEGA ČLANA V € , 

UGOTOVLJENA V ODLOČBI CSD o PRAVICAH DO JAVNIH SREDSTEV:  ______________ 
obvezno priložite fotokopijo odločbe 

 

DOLGOTRAJNA BOLEZEN V DRUŽINI:           DA           NE              (obkrožite) 
(kronična bolezen, daljša od treh mesecev, alkoholizem, invalidnost – fotokopija dokazila) 

 

OTROCI, ki so vključeni 
v vzgojno-izobraževalne 

institucije 

IME IN PRIIMEK ŠOLANJE    

(IME ŠOLE, razred oz. letnik) 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

DOLGOTRAJNEJŠI SOCIALNI PROBLEMI IN DRUGE POSEBNOSTI V DRUŽINI 

(dolgotrajnejša brezposelnost, samohranilstvo, nesreče, smrt …)  –  predložite dokazilo. Obrazložitev 

posebnosti:  

 

 

Izpolni šolska svetovalna služba! 
 
Datum prejete vloge:…….….……….…. 

Številka: ………………………………… 
Status vloge: …………………………. 

Dopolnitev vloge: …………………. 
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II. PRILOGE 

K vlogi prilagam (obkrožite in priložite): 

1. Veljavno odločbo pristojnega centra za socialno delo, iz katere je razviden povprečen 

mesečni dohodek na družinskega člana, izražen v € (npr. odločba o otroškem dodatku). 

2. Veljavno odločbo o denarni socialni pomoči po predpisih o socialnem varstvu, izdano s 

strani pristojnega centra za socialno delo, v kolikor družina prejema denarno socialno pomoč. 

3. Potrdilo o brezposelnosti in potrdilo o višini denarnega nadomestila za čas 

brezposelnosti, izdano s strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, v kolikor je kateri 

od staršev brezposelna oseba. 

4. Potrdilo o zdravstvenem stanju staršev, izdano s strani osebnega ali imenovanega 

zdravnika ali zdravniške komisije, v kolikor gre z dolgotrajnejšo bolezen  v družini.  

5. Pisno mnenje o socialnem stanju v družini, izdano s strani pristojnega centra za socialno 

delo, v kolikor gre za dolgotrajnejši socialni problem ali drugo posebnost v družini ali lastna 

pisna izjava o dolgotrajnejših socialnih problemih ali drugih specifikah v družini. 

6. Potrdilo delodajalca o višini bruto plače za pretekle tri mesece pred oddajo vloge, v 

kolikor gre za trenutno materialno stisko.  

7. Drugo: _____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

III. IZJAVA 

Spodaj podpisani/-a izjavljam, da: 

 so vsi navedeni podatki resnični, točni in popolni in da bom za vsako spremembo, ki bi vplivala 

na upravičenost pomoči nemudoma sporočil šoli.   

 za dejavnost, za katero vlagam vlogo, nisem prejel finančne pomoči iz drugih virov. 

 sem v celoti seznanjen s Pravilnikom o določitvi podrobnejših kriterijev in postopka uveljavljanja 

dodelitve sredstev učencem za subvencioniranje šole v naravi, na podlagi katerega vlagam 
vlogo. 

 soglašam, da se zbrani podatki uporabijo za namen ugotavljanja upravičenosti do subvencije za 

šolo v naravi in se hranijo do izpisa otroka iz te šole.  

 

________________________, ____________________                  ____________________________ 

                      Kraj                      Datum                 Podpis    

        

 

Izpolnjeno vlogo s priloženimi dokazili se odda najkasneje 14 dni pred predvideno dejavnostjo osebno 

v tajništvu šole ali pri šolski svetovalni službi ali po pošti. 


