
VLOGA
 ZA UVELJAVLJANJE FINANČNIH SREDSTEV 

IZ FUNDACIJE ROK – RAZŠIRIMO OTROKOM KRILA

SPLOŠNI PODATKI O UČENCU/-KI 

SPLOŠNI PODATKI O ZAKONITEM ZASTOPNIKU

Ime in priimek: 

Rojstni datum:

Spol:

Naslov:

Poštna številka:

Kraj:

Ime: 

Priimek:

Rojstni datum:

Spol:

Naziv: 

Naslov:

Poštna št:

Kraj:

Osebni podatki o učencu/-ki 

M     Ž

Stalno prebivališče učenca/-ke 

M     Ž

Stalno prebivališče in kontaktni podatki zakonitega zastopnika

a) Fizična oseba b) Pravna oseba

1. Osebni podatki zakonitega zastopnika (ustrezno obkroži):   MAMA     OČE     SKRBNIK     REJNIK  

1.

2.

      Naslov:

      Poštna številka in kraj:

      Kontakt:



Status (ustrezno obkroži):     Poročen     Ločen     Samohranilec/-ka

2. Drugi podatki, potrebni za uveljavljanje finančnih sredstev iz Fundacije ROK*

a) Podatki o zaposlitvi staršev oz. skrbnika/rejnika

 Naziv podjetja nezaposlen

Oče   

Mati   

Skrbnik   

Rejnik

b) Podatki o izobrazbi staršev oz. skrbnika/rejnika

Dosežena zaključena stopnja izobrazbe:

mati: 

oče: 

skrbnik: 

rejnik: 

c) Vzdrževani družinski člani

Št. vzdrževanih družinskih članov:

* V primeru, da je vlagatelj pravna oseba, na vprašanja ni potrebno odgovoriti.



PODATKI O IZOBRAŽEVALNI USTANOVI (izpolni ravnatelj)*4.

Podatki o krožkih, šolskih in obšolskih dejavnostih, ki jih učenec/-ka obiskuje 
Navedite vse aktivnosti, krožke, nagrade, diplome in udeležbe na tekmovanjih, ki jih je učenec/-ka  
do zdaj dosegel/-la): 

krožki oz/in obšolske aktivnosti: 

udeležba na tekmovanjih (ustrezno obkroži):     šolsko     občinsko     državno     meddržavno

nagrade in diplome (ustrezno obkroži):     šolsko     občinsko     državno     meddržavno 

V kolikor bo učenec/-ka izbranec Fundacije ROK, bo moral fundaciji naknadno priložiti kopije zgoraj navedenih 
nagrad in diplom.

Učenec/-ka je v času šolanja ob koncu vsakega šolskega leta dosegel/-la naslednji uspeh  
(opisno: odličen, pravdober, dober, ali številčno: s povprečno oceno po posameznih razredih):

a)  Podatki o izobraževalni ustanovi

Podatki o osnovni šoli, ki jo obiskuje učenec/-ka v tem šolskem letu:

Naziv:  

Naslov:  

Poštna številka:  

Kraj:  

*Podatki so obvezni, vendar se izpolnijo z dovoljenjem zakonitega zastopnika.

DOSEŽKI, PREJETE NAGRADE, UDELEŽBE NA TEKMOVANJIH3.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Posebej napišite oceno predmeta za zadnji dve leti, če je le ta povezan z vlogo:



b) Mnenje in ocena vodstva šole 

Mnenje vodstva šole, ki jo učenec/-ka obiskuje v tem šolskem letu:

Ocena socialnega statusa (opisno):

Uspešnost učenca (opisno):

Stopnja ambicije pri predlagani dejavnosti (obkroži): 

Zainteresiran     Ambiciozen     Zelo ambiciozen

Priporočilo vodstva šole (opisno v nekaj stavkih):  

 

 

 

 

 

 

 

c) Mnenje in ocena učitelja mentorja

Priporočilo in obrazložitev učitelja tistega predmeta, ki je neposredno povezan z vlogo  
(npr. glasba, nemščina,..):

 

 

 

 

 

 

 



4. VLOGA/PROŠNJA (izpolni zakoniti zastopnik)

5. IZJAVA ZAKONITEGA ZASTOPNIKA 

5.

6.

Navedite razlog za prošnjo (opisno):

Podatki o šoli, ustanovi, izobraževalnem programu, v katero se bo učenec/-ka vključil/-a  
oz. jo prijavljate za sofinanciranje:

Naziv: 

Naslov:

Poštna številka:

Kraj: 

Predvideni mesečni, letni stroški šolanja v tekočem šolskem letu:

Vlagatelj bo moral v primeru, da je izbranec Fundacije ROK  fundaciji predložiti potrdilo o vpisu (sprejemu) in 
predračun letnega šolanja, ob zaključku dogovorjenega programa pa dostaviti fundaciji spričevalo oz. opisno 
oceno doseženega rezultata učenca/-ke s strani izvajalca financiranega programa.

S podpisom potrjujem in jamčim: 

• da so vse navedbe podane v tej vlogi, priloženih fotokopijah, resnične in ustrezajo dejanskemu stanju, 

• da bom o vseh nastalih spremembah sproti obveščal fundacijo,

•  ter izjavljam, da se strinjam z uporabo osebnih podatkov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov 
(Uradi list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo). 

Kraj: 

Datum: 

Podpis zakonitega zastopnika: 

Podpis vodstva šole:

Žig šole:


