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Vloga za dodelitev subvencije za udeležbo v letni šoli v naravi 

 
Podpisani/a________________________________________________________________________ 
   (ime in priimek očeta, matere, zakonitega zastopnika otroka) 

 

_______________________________________________ DAVČNA ŠTEVILKA:_______________ 
   (naslov prebivališča, pošta) 

 

uveljavljam dodelitev subvencije za udeležbo v letni šoli v naravi v Portorožu od 10. 6. 2019 do  

 

14. 6. 2019, za mojega otroka______________________________________________, ki v šolskem 

      ( ime in priimek otroka) 

 

letu 2018/19 obiskuje 5. razred Osnovne šole Videm,  Podružnica Leskovec. (ustrezno podčrtajte) 

                                                                                   

Šola bo dodelila sredstva po kriterijih iz 13. člena Pravilnika o financiranju šole v naravi: 

 prejemanje denarne socialne pomoči, 

 višina povprečnih mesečnih dohodkov na osebo: (navedena v odločbi o otroškem dodatku), 

 brezposelnost staršev, 

 dolgotrajna bolezen v družini, 

 dolgotrajnejši socialni problemi in druge specifike v družini. 

 

Obrazložitev družinsko socialno-ekonomskih razmer: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

K vlogi prilagam: 

-Odločbo o otroškem dodatku izdano s strani pristojnega centra za socialno delo. (fotokopijo) 

-Druga dokazila:_________________________________________________________________ 

 

Spodaj podpisani/a vlagatelj/-ica vloge izjavljam:  

 da so vsi podatki, ki sem jih navedel/-la v vlogi, resnični, točni in popolni in da za svojo 

izjavo prevzemam vso materialno in kazensko odgovornost, 

 dovoljujem, da lahko zavod OŠ Videm uporabi podatke iz prilog za namen dodelitev 

sredstev za subvencioniranje  šole v naravi in 

 se zavezujem, da bom zavodu OŠ Videm nemudoma sporočil/a vsako spremembo, ki 

vpliva na upravičenost do subvencioniranja  šole v naravi. 

 

Zavod OŠ Videm jamči, da bomo s posredovanimi  podatki ravnali v skladu z Zakonom o varstvu 

osebnih podatkov. Zagotavljamo, da vaših osebnih podatkov ne bomo zlorabili in jih bomo uporabili 

izključno za ugotavljanje upravičenosti do predlagane pomoči. 

 

 

 V____________, dne__________                  Podpis staršev ali zakonitih zastopnikov otroka: 

 

___________________________________ 
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