Podatke vpisujete s tiskanimi črkami.

Prostor za sprejemno štampiljko.

VLOGA
ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC IZ OBČINSKEGA PRORAČUNA
- PLAČILO OZIROMA DOPLAČILO LETOVANJA ZA OTROKE IN
MLADOSTNIKE (15310)

VLAGATELJ/-ICA:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
priimek in ime

naslov stalnega prebivališča:……………………………………………………………………………………………………………………………………..
ulica, hišna št. poštna št. in kraj

telefon …………………….……………………………………………………… EMŠO: ……………………………………………………………………………..

Davčna številka vlagatelja/-ice…………………………………………

ZAKONEC, ZUNAJZAKONSKI PARTNER,…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
priimek in ime

naslov stalnega prebivališča:……………………………………………………………………………………………………………………………………..
ulica, hišna št. poštna št. in kraj

telefon (neobvezno) ……………………………………………………… EMŠO: ……………………………………………………………………………..

UVELJAVLJAM PRAVICO ZA PLAČILO OZIROMA DOPLAČILO LETOVANJA ZA
OTROKE OZIROMA MLADOSTNIKE (v vrstnem redu od najstarejšega do najmlajšega)
Zap.
št.

1.
2.
3.
4.

Priimek in ime
otroka

EMŠO

Poreč/Punat

Indikacija
socialna/zdravstvena

5.
6.

KRATEK OPIS ŽIVLJENSKIH RAZMER
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..

IZJAVA
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
da se sredstva za plačilo oziroma doplačilo letovanja nakažejo na račun izvajalca letovanja
da dovoljujem, da si občinska uprava za potrebe odločanja o dodelitvi enkratne denarne
pomoči pridobi iz uradnih evidenc podatke in dokazila o materialnem stanju in osebne
podatke vseh oseb, ki živijo v skupnem gospodinjstvu.

V Pesnici pri Mariboru, dne ………………………………………………….

Podpis vlagatelja/-ice

PRILOGE:
a)

Uveljavljanje subvencija na podlagi odločbe o otroškem dodatku (lestvica 1 in 2):
dokazilo o prijavi na letovanje
veljavno odločbo o otroškem dodatku za uveljavljanje subvencije iz lestvice 1 in 2 tega sklepa

b)

Uveljavljanje subvencije na podlagi informativnega izračuna o odmeri dohodnine za preteklo
leto (lestvica 3) (starši, ki nimajo otroškega dodatka)
dokazilo o prijavi na letovanje
kopijo informativnega izračuna o odmeri dohodnine za preteklo leto za vse družinske člane z
lastnimi dohodki, v izjemnih primerih, ko izračun na tej osnovi ne bo mogoč, pa kopijo
informativnega izračuna o odmeri dohodnine za predpreteklo leto, ki se bo valoriziral
potrdilo o vpisu za otroke starejše od 15. let
dokazilo o pravici do preživnine
odločbo pristojnega organa, če pravico uveljavlja skrbnik.

