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Vloga za priznanje statusa upravičenca do digitalnega bona '22 – šolajoči v tujini 

Oseba, ki naj se ji prizna status upravičenca do digitalnega bona '22 Zakoniti zastopnik osebe, ki naj se ji prizna status upravičenca do digitalnega bona '221 

ime in priimek  ime in priimek  

EMŠO  razmerje (označi) □ starš 
□ skrbnik 

davčna številka  

naslov stalnega 
prebivališča 

 naslov stalnega prebivališča  

 

Naslov, na katerega naj se vroči odločba, če ni enak naslovu stalnega prebivališča: 

 

Izjavljam, da sem 12. marca 2022: 

 imel v Republiki Sloveniji stalno prebivališče; 

 se šolal v tujini na stopnji, ki je primerljiva stopnji (označi): 
□ šoloobvezni otrok, vpisan v 7., 8. ali 9. razred, 
□ dijak srednje šole, 
□ študent višje šole po predpisih o višjem strokovnem izobraževanju, 
□ študent študijskega programa prve, druge ali tretje stopnje po predpisih o visokem šolstvu. 

Zahtevam, da se mi prizna status upravičenca do digitalnega bona. 

Obvezne priloge: 

 dokazilo o tem, da sem bil 12. marca 2022 vključen v izobraževalni program v tujini (npr. potrdilo o vpisu), 

 spletni naslov izobraževalne institucije, ki izvaja izobraževalni oziroma študijski program: 

______________________________________________________________, 

 spletni naslov izobraževalnega oziroma študijskega programa: 

______________________________________________________________. 

Druge neobvezne priloge (npr. prevod študijskega programa, kontaktna oseba pri izobraževalni instituciji ipd.):  

_________________________________, ____________________________________, _____________________________________________. 
 

Seznanjen sem, da za neresničnost podatkov, navedenih v tej izjavi, kazensko in materialno odgovarjam. 

 
_________________________________________ 
(podpis) 
 

 

                                                           
1
 Ti podatki se izpolnjujejo, če je oseba, ki naj se ji prizna status upravičenca do digitalnega bona '22, mladoletna in ni pridobila popolne poslovne 

sposobnosti, ali polnoletna oseba, postavljena pod skrbništvo. 

Navodila za izpolnjevanje 
S to vlogo lahko oseba, ki je na dan 12. 3. 2022: 

  imela stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in 
  se šolala v tujini na stopnji, ki je primerljiva: 

 zadnji triadi osnovne šole, 

 srednji šoli, 

 višji šoli ali 

 prvi, drugi ali tretji stopnji visokošolskega študija, 
zahteva, da se ji prizna status upravičenca do digitalnega bona '22. 

Vlogi je treba priložiti dokazilo o vključenosti v izobraževalni program v tujini, dopisati je treba spletni naslov izobraževalne institucije, ki program izvaja. 

Vlogo za mladoletno osebo, ki ni pridobila popolne poslovne sposobnosti, ali polnoletno osebo, postavljeno pod skrbništvo, vloži zakoniti zastopnik (starš, 
skrbnik). 

Vloga se lahko izpolni in pošlje fizično na naslov organa, pristojnega za informacijsko družbo (Služba Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo, 
Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana). Vloga se lahko izpolni in odda v elektronski obliki na spletnem državnem portalu e-uprava. 

O vlogi bo odločal organ, pristojen za informacijsko družbo. Če bo ugodil zahtevi za priznanje statusa upravičenca do digitalnega bona '22, bo vložnikove 
podatke (EMŠO) v skladu s prvim odstavkom 28. člena Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti posredoval Finančni upravi Republike Slovenije, ki jih bo 
za potrebe evidentiranja upravičencev do digitalnega bona '22 vnesla v evidenco digitalnih bonov. Upravičenec bo digitalni bon lahko unovčil od vpisa v to 
evidenco. 


