OSNOVNA ŠOLA KRIŽE
Cesta Kokrškega odreda 16
4294 Križe

VLOGA ZA UGOTAVLJANJE PRAVICE DO SUBVENCIONIRANE ŠOLE
V NARAVI
Spodaj podpisani _____________________________________ želim
(ime in priimek starša ali zakonitega zastopnika)

uveljavljati pravico do subvencionirane šole v naravi za svojega otroka
_____________________ učenca-ke ______ razreda OŠ Križe.
(ime in priimek)

(razred, oddelek)

V družinski skupnosti živimo:

št.

1

priimek in ime

sorodstveno
razmerje do
vlagatelja (mož,
žena,sin,hči..)

leto
rojstva

status (zaposlen,
nezaposlen,
učenec,
študent..)

VLAGATELJ

2
3
4
5
6



V skladu s Kriteriji za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi
otrok v OŠ je potrebno za uveljavitev te pravice predložiti podatke o
socialnih razmerah, na podlagi katerih šola izbere učence in jim odobri
subvencijo šole v naravi.
Kot dokazila k vlogi prilagam naslednjo dokumentacijo (obkrožite):
 potrdilo delodajalca o višini bruto plače za pretekle tri mesece pred
oddajo vloge,
 odločbo o višini otroškega dodatka, izdanega s strani prisojnega
centra za socialno delo, v kolikor družina prejema otroški dodatek,
 potrdilo o višini preživnine, ki ga izda pristojni center za socialno
delo, v kolikor je kateri od družinskih članov do preživnine
upravičen,
 odločbo o denarni socialni pomoči po predpisih o socialnem varstvu,
izdanega s strani prisojnega centra za socialno delo, v kolikor
družina prejema denarno socialno pomoč,
 potrdilo o brezposelnosti in potrdilo o višini denarnega nadomestila
za čas brezposelnosti, izdano s strani Zavoda RS za zaposlovanje, v
kolikor je kateri od staršev brezposelna oseba, ali izjava starša, ki ni
zaposlen, da je brez lastnih dohodkov, ki bi vplivali na dohodke ali
socialno stanje družine,
 potrdilo o zdravstvenem stanju, izdano s strani osebnega zdravnika
ali zdravniške komisije, v kolikor gre za dolgotrajnejšo bolezen v
družini,
 pisno mnenje o socialnem stanju v družini, izdano s strani
pristojnega centra za socialno delo, v kolikor gre za dolgotrajnejši
socialni problem in drugo specifiko v družini.

Izjava vlagatelja/vlagateljice
Izjavljam, da so podatki, navedeni v vlogi, resnični, točni in popolni, ter da so v vlogi navedeni vsi
dohodki in prejemki vseh družinskih članov za zahtevano obdobje, za kar prevzemam materialno in
kazensko odgovornost.

Datum:

Podpis vlagatelja:

