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VLOGA ZA UVELJAVLJANJE MESEČNE SUBVENCIJE ZA OTROKE, KI ZARADI
POMANJKANJA PROSTORA NISO VKLJUČENI V JAVNE VRTCE OBČINE TREBNJE
(Odlok o dodeljevanju mesečnih subvencij za otroke, ki zaradi pomanjkanja
prostora niso vključeni v javne vrtce Občine Trebnje
Uradni list RS, št. 42/12 in 106/12)

1. PODATKI O VLAGATELJU (varuh predšolskih otrok)
Naziv varuha predšolskih otrok: ______________________________________________
Ime in priimek odgovorne osebe: _____________________________________________

Naslov : _________________________________________________________________

Številka in datum odločbe MIZŠ: ______________________________________________
Matična številka: ______________________ Davčna številka: _____________________

Telefonska št.: _______________________ E-pošta: _____________________________

Št. TRR: _____________________________ odprt pri ____________________________
2. PODATKI O OTROKU – UPRAVIČENCU: (izpolni se za vsakega posameznega otroka)
A)

Ime in priimek: ___________________________________________________________
rojstni podatki: _________________________

Naslov prebivališče: _______________________________________________________
B)
Otrok je na čakalnem seznamu skupnega vpisa Vrtca Mavrica Trebnje in Vrtca Sončnica
Veliki Gaber. Vrtec ____________________________________________________ je
izdal obvestilo številka ________________________________________ z dne

_____________________________________________, s katerim je vrtec starše obvestil ,
da je otrok zavrnjen in se uvrsti na čakalni seznam.

(opomba: otroci, ki so zabeleženi le v evidenci vrtca nimajo pravico do subvencije)

C)

Oddelek starostnega obdobja, v katerega otrok čaka na prosto mesto: _________________

A)

Ime in priimek: ___________________________________________________________
rojstni podatki: _________________________

Naslov prebivališče: _______________________________________________________
B)
Otrok je na čakalnem seznamu skupnega vpisa Vrtca Mavrica Trebnje in Vrtca Sončnica
Veliki Gaber. Vrtec ____________________________________________________ je
izdal obvestilo številka ________________________________________ z dne

_____________________________________________, s katerim je vrtec starše obvestil ,
da je otrok zavrnjen in se uvrsti na čakalni seznam.
C)

Oddelek starostnega obdobja, v katerega otrok čaka na prosto mesto: _________________

3. IZJAVA VLAGATELJA
Vlagatelj občinskemu organu dovoljujem, da vse podatke, navedene v vlogi, preveri pri
upravljalcih zbirk osebnih in drugih podatkov.
Seznanjen(a) sem, da v primeru, da pristojni organ ugotovi neresničnost podatkov oziroma
prejemanje subvencije v nasprotju z določili Odloka o dodeljevanju mesečnih subvencij za
otroke, ki zaradi pomanjkanja prostora niso vključeni v javne vrtce Občine Trebnje (Uradni
list RS, št. 42/12 in 106/12) pravica do subvencije preneha. V tem primeru sem vlagatelj(ica)
dolžan(na) vrniti neupravičeno prejete subvencije v roku 8 dni od izstavitve obračuna
oziroma zahtevka, skupaj z zakonsko določenimi obrestmi od dneva neupravičenega
nakazila dalje.

Seznanjen(a) sem, da moram v 15 dneh obvestiti občinsko upravo Občine Trebnje o
morebitnih spremembah, ki vplivajo na upravičenost do subvencije (sprememba stalnega
prebivališča, vključitev otroka v vrtec, vključitev pri varuhu predšolskih otrok na domu,
odklonitev vključitve otroka v vrtec).
V __________________ dne_______________
Podpis in žig vlagatelja

_________________________________

4. PRILOGE
-

obvestilo vrtca, da otrok ni sprejet v vrtec in je uvrščen na čakalni seznam
kopijo odločbe o vpisu v register varuhov predšolskih otrok pri MIZŠ

