OBČINA ŠKOFJA LOKA
Oddelek za družbene dejavnosti
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VLOGA ZA SUBVENCIONIRANJE VARSTVA OTROK, KI NISO VKLJUČENI V
PROGRAME PREDŠOLSKEGA VARSTVA

A.

Datum zaključka dopusta za nego in varstvo otroka
(porodniška), vključno z morebitnim podaljšanjem:

PRVA VLOGA

…………………….
(Vpiši datum)

(Obkroži)

B.

PODALJŠANJE
VLOGE

Datum izteka trajanja predhodne odločbe:

……………………
(Vpiši datum)

1. PODATKI O VLAGATELJU
Vlagatelj: ……………………..………………………………………………………….
(priimek in ime)

Sorodstveno razmerje:

b) oče

a) mati

c) zakoniti zastopnik

(ustrezno obkrožite)

Državljanstvo:

a) SLOVENSKO

b) TUJE: ____________
(vloga bo zavržena)

Naslov stalnega prebivališča: …..…………………………………………………...…
(ulica in hišna številka; poštna številka, pošta; občina)

DAVČNA ŠT:

EMŠO:

Številka transakcijskega računa (TRR) vlagatelja:

SI56

-

-

-

Banka: …………………………..……, poslovna enota: ………………………………
Zaradi morebitnih nejasnosti v vlogi, prosimo, da izpolnite vsaj eno od spodnjih neobveznih
rubrik za kontakt (podatki bodo v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov uporabljeni
izključno v namen obravnave vloge in ne bodo posredovani tretjim osebam).
Tel.št: …………………………..……

GSM: ………………………………………

E - pošta: ….……………………………………………………………………….……………….....
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2. Podatki o otrocih, za katere želite pridobiti subvencijo in niso vključeni v programe
predšolskega varstva

1. ……………………………………………………………………………………
(priimek in ime)

Kraj rojstva: ……………………

EMŠO:
Naslov stalnega prebivališča otroka:

……………………………………………………………………………………………
ulica in hišna številka

Državljanstvo:

poštna številka, pošta

a) SLOVENSKO

občina

b) TUJE: ____________
(vloga bo zavržena)

2. ……………………………………………………………………………………
(priimek in ime)

Kraj rojstva: ……………………

EMŠO:
Naslov stalnega prebivališča otroka:

……………………………………………………………………………………………
ulica in hišna številka

Državljanstvo:

poštna številka, pošta

a) SLOVENSKO

občina

b) TUJE: ____________
(vloga bo zavržena)

3. ……………………………………………………………………………………
(priimek in ime)

Kraj rojstva: ……………………

EMŠO:
Naslov stalnega prebivališča otroka:

……………………………………………………………………………………………
ulica in hišna številka

Državljanstvo:

poštna številka, pošta

a) SLOVENSKO

občina

b) TUJE: ____________
(vloga bo zavržena)

3. Izjava
Vlagatelj pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da moj otrok ni vključen v programe
predšolske vzgoje, za katere občina subvencionira varstvo predšolskih otrok in da so vsi podatki,
navedeni v vlogi, resnični, točni in popolni ter dovoljujem, da občinski upravni organ vse podatke,
navedene v vlogi, preveri oz. pridobi pri pristojnih organih.
Seznanjen sem, da v primeru, da pristojni organ ugotovi neresničnost podatkov, kot vlagatelj izgubim
pravico do subvencije. V tem primeru sem vlagatelj dolžan v roku 8 dni od izstavitve obračuna oziroma
zahtevka na račun Občine Škofja Loka vrniti sredstva za celotno obdobje prejemanja subvencije, skupaj z
zakonitimi zamudnimi obrestmi.
V primeru nastale spremembe, ki vpliva na priznano pravico do subvencije, bom Občini Škofja Loka to
spremembo sporočil v 15 dneh od njenega nastanka oziroma v 15 dneh, odkar sem zanjo izvedel.

Datum: ……………………

Podpis vlagatelja: ………………………………………
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4. Izjava drugega starša
Spodaj podpisani(a) …………......................................................................................,
(priimek in ime)

stanujoč(a): …………………………………………….………………………………….,
(ulica in hišna številka; poštna številka, pošta; občina)

EMŠO:

,
izjavljam, da sem seznanjen(a) in se

strinjam, da »vlogo za uveljavljanje subvencioniranega varstva otrok« vloži in subvencijo
uveljavlja …………………………………………………………….………… (vlagatelj).
Izjavljam tudi, da sam(a) ne bom uveljavljal(a) pravice do subvencije.

Datum: …………………………………

Podpis drugega starša:
………………………………………

Prvič vloženi vlogi je potrebno priložiti:
1. fotokopijo dokumenta, iz katerega je razvidna številka transakcijskega računa vlagatelja,
2. potrdilo o stalnem prebivališču in državljanstvu vlagatelja in otroka oziroma fotokopija
osebnega dokumenta vlagatelja in otroka (osebna izkaznica ali potni list),
3. potrdilo o rejništvu ali skrbništvu.
Listina pod točko 1. je obvezna priloga k vlogi.
Listino pot točko 2. lahko pridobi Občinska uprava sama.
Listino pod točko 3. dostavi rejnik ali skrbnik sam, oziroma poda pisno pooblastilo Občinski upravi Občine
Škofja Loka za pridobitev navedenih listin pri pristojnem organu.
Za podaljšanje vloge ni potrebno prilagati zgoraj navedenih dokazil.
V primeru sprememb (priimek, naslov, TRR, menjava vlagatelja, …) pa je potrebno vse spremembe
podati na fotokopijah ali skenih ustreznih dokumentov, sicer spremembe ne bodo upoštevane.
Vloge, podaljšanja, spremembe in odjave je mogoče sporočati tudi na obcina@skofjaloka.si.
Za odpoved pravice zaradi selitve ali vpisa otroka v vrtec poiščite na občinski spletni strani ali v
glavni pisarni obrazec: VLOGA ZA PREKLIC PRAVICE.

IZPOLNI OBČINA ŠKOFJA LOKA
VPOGLED
V
CENTRALNI
REGISTER PREBIVALSTVA
VLAGATELJ
OTROK/-CI
ZAPROSILO NA CSD
MATI

NASLOV V OBČINI Šk. Loka

-3-

DATUM

VPOGLEDAL

