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Spoštovani starši!  
 
Obveščamo vas, da bo tudi v letošnjem šolskem letu na voljo nekaj sredstev iz šolskega sklada OŠ 
Krmelj, namenjenih za subvencioniranje življenja v naravi za otroke, katerih starši te dodatne 
finančne obveznosti ne zmorejo poplačati sami v celoti.  
 
Pri dodeljevanju subvencije bomo upoštevali naslednje kriterije: 

– dohodek družine,  
– prejemanje denarne socialne pomoči po predpisih o socialnem varstvu,  
– brezposelnost staršev,  
– status družine (enoroditeljska, dopolnjena), 
– druge posebnosti družine (bolezni; nezgode; nenadna soc. stiska; dva ali več otrok, ki se v tekočem 

šolskem letu udeležujejo ŠVN, ŽVN; število šolajočih otrok v družini; smrt v družini…)  
 
Starši vlogo za subvencionirano plačilo šole v naravi vložite pisno na obrazcu.  
Prosimo vas, da k vlogi priložite fotokopijo veljavne odločbe o otroškem dodatku izdano s strani 
pristojnega centra za socialno delo.  
V kolikor je kateri od staršev brezposelna oseba, priložite tudi potrdilo Zavoda za zaposlovanje o 
brezposelnosti. 
K vlogi lahko priložite tudi priporočila Centra za socialno delo, Zdravstvenega doma in drugih 
institucij, ki se ukvarjajo z družinsko problematiko.  
Pri odločanju o višini subvencije upoštevamo že dodeljene oblike pomoči (npr. Botrstvo).  
 
Vlogo za dodelitev subvencije za svojega otroka lahko oddate v tajništvu šole (osebno ali po pošti) 
najkasneje do 7. 12. 2022.  
 
Tako pridobljeni podatki bodo namenjeni izključno za dodeljevanje subvencij za plačilo življenja v 
naravi in bodo varovani v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.  
 
 
Hvala za razumevanje in lep pozdrav! 
 
 
 
Svetovalna delavka         Ravnateljica 
Barbara Jazbec l.r.        Gusta Mirt, prof. l.r. 
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VLOGA ZA DODELITEV SREDSTEV  
ZA SUBVENCIONIRANJE ŽIVLJENJA V NARAVI 

za ŠOLSKO LETO 20___/20___ 
 
 
 

Podpisani/a _____________________________, stanujoč _________________________________, 
      (zakoniti zastopnik otroka)                   (naslov prebivališča)  

 

vlagam vlogo za dodelitev sredstev za subvencioniranje življenja v naravi za naslednjega otroka: 
 
 

___________________________________________________, ki obiskuje ____________________ 
(ime in priimek otroka)            (igralnica) 

 

saj zaradi socialnega položaja ne zmorem v celoti plačati prispevka.  

 

Izjavljam: 

da sva v družini brezposelna oba starša (obkrožite ustrezno) 

da je v družini brezposeln eden od staršev (obkrožite ustrezno) 

DA 

DA 

NE 

NE 

da je družina enostarševska (obkrožite ustrezno) DA NE 

da je v družini _________ predšolskih otrok (vpišite številko) 

da je v družini _________ osnovnošolskih otrok (vpišite številko) 

da je v družini _________ srednješolskih otrok /študentov, ki se redno šolajo (vpišite številko) 

da se iz naše družine letos udeležuje šole v naravi oz. življenja v naravi _____________ otrok (vpišite številko) 

da se v družini pojavljajo posebnosti, ki opravičujejo pravico do subvencije (napišite, katere posebnosti): 

 

 

 

 

K vlogi prilagam (obkrožite):  

 kopijo veljavne odločbe o otroškem dodatku izdano s strani pristojnega Centra za socialno delo (če 

družina prejema otroški dodatek) 

 kopijo odločbe o denarni socialni pomoči po predpisih o socialnem varstvu izdano s strani pristojnega 

Centra za socialno delo (v kolikor družina prejema denarno socialno pomoč),  

 potrdilo Zavoda za zaposlovanje o brezposelnosti (če je kateri od staršev brezposelna oseba),  

 druga potrdila, ki izkazujejo upravičenost do subvencije. 
 

Spodaj podpisani/a:  

 dovoljujem, da lahko šola uporabi podatke iz prilog za namen dodelitve sredstev za subvencioniranje življenja v naravi 
in  

 se zavezujem, da bom šoli nemudoma sporočil/a vsako spremembo, ki bi vplivala na upravičenost do subvencioniranja  
šole v naravi.  

 

 

Kraj in datum: _______________________  Podpis staršev/skrbnikov:___________________  


