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VLOGA ZA SUBVENCIONIRANJE VARSTVA OTROK,
KI NISO VKLJUČENI V PROGRAME PREDŠOLSKEGA VARSTVA
(v skladu s 4. čl. Pravilnika subvencioniranju varstva otrok,
ki niso vključeni v programe predšolskega varstva MUV, št. 19/10 in 27/11)

1. VLAGATELJ-ICA
Ime in priimek
EMŠO
Davčna številka
Stalno prebivališče
Državljanstvo

Tel. št.*

Št. odločbe o zavrnitvi

Datum odločbe

* priporočljiv podatek

2. PODATKI O BANKI
Št. bančnega računa

SI 56

Naziv banke, kjer je račun odprt
* priporočljiva priložena fotokopija bančne kartice – v izogib napakam pri nakazilu plačila.

3. PODATKI O OTROCIH
Priimek in ime
Datum rojstva
Stalno prebivališče
Priimek in ime
Datum rojstva
Stalno prebivališče
Priimek in ime
Datum rojstva
Stalno prebivališče
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3. IZJAVA DRUGEGA STARŠA KI NI VLAGATELJ-ICA
Spodaj podpisani-a					

izjavljam, da ne bom uveljavljala

pravice do subvencioniranja varstva otroka
Podpis starša, ki ni vlagatelj-ica:

4. IZJAVA VLAGATELJA-ICE
Vlagatelj-ica izjavljam, da so vsi podatki, navedeni v vlogi, resnični, točni in popolni, za kar prevzemam
materialno in kazensko odgovornost. Vlagatelj-ica dovoljujem, da občinski organ vse podatke, navedene
v izjavi preveri pri pristojnih organih, ki vodijo davčne in druge z zakonom predpisane evidence, ki vsebujejo podatke navedene v vlogi.
Seznanjen-a sem, da v primeru, da pristojni organ ugotovi neresničnost podatkov, vlagatelj-ica izgubim
pravico do subvencije. V tem primeru sem vlagatelj-ica dolžan-na v roku 8 dni od izstavitve obračuna oziroma zahtevka na račun Občine Hoče-Slivnica vrniti sredstva za celotno obdobje prejemanja subvencije,
skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
Seznanjen-a sem, da moram v skladu z določilom 8. člena Pravilnika o subvencioniranju varstva otrok
(MUV, št. 19/10) v primeru vključitve otroka v vrtec to sporočiti pristojnemu občinskemu organu 15 dni
pred predvideno vključitvijo.
V skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07) bo Občina Hoče-Slivnica zgoraj navedene podatke uporabila izključno v namen subvencioniranja varstva in jih bo v skladu z navedenim
zakonom tudi ustrezno varovala.

Kraj in datum
Podpis vlagatelja

* Z oddajo vloge potrjujem resničnost in točnost navedenih podatkov.
IZPOLNI REŽIJSKI OBRAT

DATUM PREJEMA VLOGE
DATUM ODOBRITVE VLOGE

ŽIG IN PODPIS ODGOVORNE OSEBE

