
 
 

VLOGA ZA SUBVENCIONIRANO IZPOSOJO UČBENIKOV 
 

ŠC Nova Gorica vsako leto omogoča brezplačno izposojo učbenikov 10 do 15 % dijakom. Dijaki oz. 

njihovi starši uveljavljajo to pravico tako, da izpolnjeno vlogo oddajo v šolski knjižnici. Upravičenci 

bodo izbrani na osnovi mesečnega dohodka na družinskega člana v primerjavi s povprečno plačo na 

zaposlenega v RS. Osebnih podatkov iz teh vlog ne bomo posredovali drugim pravnim in fizičnim 

osebam. 
 

Vlagatelj osebno prinese v knjižnico dva dokumenta: izpolnjeno vlogo in odločbo o otroškem 

dodatku oz. štipendiji, da se preveri veljavnost odločbe in dohodkovni razred. Knjižnica 

sprejema vloge do 31. maja 2019 (stari dijaki) oz. do 5. julija 2019 (novinci). 
 

Sklep o upravičenosti do brezplačnih učbenikov bodo vlagatelji prejeli po pošti, predvidoma konec 

julija. Za dodatne informacije pokličite v šolsko knjižnico na tel. št. 05 62 05 723 (tehniška gimnazija, 

Strojna, prometna in lesarska šola, Elektrotehniška in računalniška šola), 05 62 05 752 (Biotehniška 

šola) oz. 05 62 05 628 (Srednja ekonomska in trgovska šola, zdravstvena šola). 
 

Zgornja meja za brezplačno izposojo učbenikov je 1. in 2. dohodkovni razred oz. 30 % 

povprečnega dohodka na družinskega člana v primerjavi s povprečnim dohodkom v RS. 
 

IZPOLNI VLAGATELJ: 

 

Ime in priimek dijaka: ________________________________________________________      

 

Izobraževalni program in letnik v letu 2019/20: __________________________________ 

 
 

 

IZPOLNI ŠOLA/ŠOLSKA KNJIŽNICA (vlagatelj osebno prinese veljavno odločbo o otroškem 

dodatku ali štipendiji v šolsko knjižnico na vpogled, kjer podatke preverijo, oz. jih prepišejo na 

vlogo): 

 

Odločba je veljavna (od/do, oz. šol. leto): _________________________________________ 

 

Dohodkovni razred oz. dohodek na družinskega člana: _______________________________ 

 

Datum vpogleda: ___________ Podpis upravitelja učbeniškega sklada: __________________ 

 

 

S spodnjim lastnoročnim podpisom te privolitve : 

 

__________________________________________ (tiskano ime, priimek starša oz. skrbnika)  

soglašam z obdelavo podatkov o socialnem statusu dijaka, ki omogoča morebitno brezplačno 

izposojo učbenikov na ŠC Nova Gorica ter jamčim tudi za resničnost, točnost in popolnost v 

vlogi navedenih podatkov. 

 

Datum:                                                                                                       Podpis starša ali skrbnika: 

 

__________________________                                                                ____________________________ 


