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)

EMŠO:

DAVČNA ŠT:

Številka transakcijskega računa (TRR) vlagatelja:

SI56

-

-

-

Banka: …………………………..………………………………………………………….

Zaradi morebitnih nejasnosti v vlogi, prosimo, da izpolnite vsaj eno od spodnjih neobveznih
rubrik za kontakt
Tel.št: …………………………..…… 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 (v kolikor je drugačen od vlagateljevega):

……………………………………………………………………………………………
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 (v kolikor je drugačen od vlagateljevega):

……………………………………………………………………………………………
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 (v kolikor je drugačen od vlagateljevega):

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

Državljanstvo:

poštna številka, pošta

a) SLOVENSKO

občina

b) TUJE: ____________
(vloga bo zavržena)

3. OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV
Dani osebni podatki se obdelujejo za preverbo upravičenosti do pravice na podlagi 2. člena
Pravilnika o subvencioniranju varstva otrok, ki niso vključeni v programe predšolskega varstva
(Ur. list RS, št. 57/10). Zbrane podatke bo Občina Škofja Loka obdelovala in varovala skladno z
Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS 94/2007) in Uredbo (EU) 2016/679
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi
osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES
(Splošna uredba o varstvu podatkov oz. GDPR) (UL. L. 119, 4. 5. 2016, str. 1–88).
Občina Škofja Loka se zavezuje, da zbranih osebnih podatkov ne bo posredovala tretjim
osebam.
Zbrane osebne podatke bo Občina Škofja Loka hranila 5 let.
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Posameznik ima pravico privolitev kadarkoli pisno preklicati; izjavo o preklicu privolitve
posreduje na naslov Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka oz. na e-naslov
obcina@skofjaloka.si. Na enak način lahko zahteva tudi dostop do podatkov, ki se nanašajo
nanj, uveljavlja pravico do popravka ali izbrisa osebnih podatkov, omejitve obdelave, ugovora
obdelavi in prenosljivosti podatkov.
Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov Občine Škofja Loka je doc. dr. Miha Dvojmoč,
miha.dvojmoc@infocenter.si. Obveščamo vas, da imate v zvezi z obdelavo svojih osebnih
podatkov pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu, ki je: Informacijski pooblaščenec,
Zaloška 59, Ljubljana.
4. 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: ………………………………………

5. 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:
………………………………………
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6. PRILOGE PRVIČ PRILOŽENI VLOGI
OBVEZNA PRILOGA:
1. fotokopijo dokumenta, iz katerega je razvidna številka transakcijskega računa
vlagatelja.
PRILOGE, ki jih lahko pridobi občinski organ po uradni dolžnosti:
1. potrdilo iz gospodinjske evidence
2. odločbo pristojnega organa, v kolikor vlagatelj ni biološki starš, ampak zakoniti zastopnik
otroka (to listino dostavi le, kdor ni biološki starš, ampak zakoniti zastopnik otroka; lahko pa
poda pisno pooblastilo Občinski upravi Občine Škofja Loka za pridobitev navedene listine).
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.
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