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VLOGA ZA DODELITEV SUBVENCIJE 
K CENI MESE�NE VOZOVNICE 

Pred izpolnitvijo obrazca obvezno preberite navodilo na drugi strani. Obrazec 
izpolnite �itljivo in s tiskanimi �rkami. Ne�itljivo izpolnjen obrazec je neveljaven! 

I. del - potrdilo visoko�olskega zavoda 
Visoko�olski zavod: 

Naslov:

Datum:  

Potrjujemo, da je; 

Priimek in ime:  

Dan, mesec in leto rojstva:  

S stalnim bivali��em (kraj, ulica in 
hi�na �tevilka, po�ta): 

Z za�asnim bivali��em (kraj, ulica in 
hi�na �tevilka, po�ta): 

V �tudijskem letu:  vpisan v (letnik/semester):  

Opombe: 

Potrjujemo zgoraj navedene podatke!     �IG  IN PODPIS  

II. del � potrdilo �tudenta 
Odstotek, ki ga predstavlja 
mese�ni dohodek na 
dru�inskega �lana glede na 
povpre�ni mese�ni dohodek 
vseh zaposlenih v RS: 

(prepi�ite ga z druge strani 
odlo�be o otro�kem dodatku)

DA NEDobivam �tipendijo in 
dodatek na prevoz: 

(ustrezno obkro�i): 

Potrjujemo zgoraj navedene podatke!     PODPIS  



Podpisani____________________________________ dovoljujem, da sme 
Ministrstvo za �olstvo, znanost in �port preveriti resni�nost zgoraj navedenih 
podatkov v evidencah, ki jih vodijo dr�avni organi. Podjetju, ki izda mese�no
vozovnico dovoljujem uporabo osebnih podatkov v skladu z namenom, ki ga dolo�a
predpis;

III. del - potrdilo prevoznika 
Relacija prevoza (vstopna in 
izstopna postaja): 

�tevilo kilometrov: 

Navodilo:
1. Ob izpolnitvi oziroma potrditvi prvega dela obrazca, �tudentu visoko�olskega 

zavoda avtomatsko pripada 7% subvencija. Za odobritev dodatne subvencije, je 
potrebno izpolniti drugi del obrazca, ki se nana�a na ugotavljanje socialnih 
kriterijev in kriterijev oddaljenosti od kraja bivanja. 

2. Z eno vlogo lahko upravi�enec uveljavlja subvencijo  samo za eno mese�no
vozovnico. 

3. Pri osebnih podatkih navedite najprej priimek in nato ime. 
4. �tudenti visoko�olskih zavodov morajo ob naro�ilu mese�ne vozovnice obvezno 

predlo�iti uslu�bencu potni�ke blagajne osebno izkaznico ali �tudentsko izkaznico. 
5. Navedba neresni�nih podatkov je kazniva! 
6. Vi�ino % mese�nega dohodka na dru�inskega �lana glede na povpre�no pla�o v 

RS prepi�ite iz druge strani odlo�be o otro�kem dodatku.

Opozorilo:
�� vozovnica ni prenosljiva 
�� za izgubljeno ali uni�eno vozovnico v �tudijskem letu lahko prejme �tudent na 

podlagi preklica prve vozovnice le en dvojnik. 


