VLOGA ZA UVELJAVLJANJE SUBVENCIONIRANEGA VARSTVA OTROK
I. PODATKI O VLAGATELJU(ICI)
Ime in priimek …………………………………………………………………………………………………
EMŠO: ……………………………………... …………………………………………………………………
Naslov stalnega prebivališča …………………………………………………….…………………..………...
Poštna številka…………………………………………………………………………….……………………
Telefon: ………………………………………………………………………………………………………...
II. UVELJAVLJAM SUBVENCIJO ZA NASLEDNJE OTROKE
1. Ime in priimek otroka………………………………………………………………..………………………..
Datum rojstva …………………………………………………………………………….………………….….
Naslov stalnega prebivališča ……………………………………………………….……………………………
Poštna številka……………………………………………………………………………….…………………..
2. Ime in priimek otroka………………………………………………………………..………………………..
Datum rojstva …………………………………………………………………………….……………….…….
Naslov stalnega prebivališča ………………………………………………….…………………………………
Poštna številka……………………………………………………………………………….……………….….
III. NAČIN NAKAZILA SUBVENCIJE
Računovodstvo Občine Moravče odobrene subvencije iz drugega člena tega pravilnika, na podlagi podpisane
pogodbe med občino in registriranim varuhom predšolskih otrok s sedežem v občini Moravče, izplačuje
registriranemu varuhu v roku 30 dni od prejema mesečnega računa.
IV. IZJAVA VLAGATELJA(ICE)
Vlagatelj(ica) izjavljam, da so vsi podatki navedeni v vlogi resnični, točni in popolni, za kar prevzemam
materialno in kazensko odgovornost. Občinskemu upravnemu organu dovoljujem, da vse podatke, navedene v
vlogi, preveri pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov.
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 Moravče vrniti sredstva za celotno obdobje prejemanja subvencije, skupaj z
zakonitimi zamudnimi obrestmi.
Seznanjen(a) sem, da moram v skladu z določilom 9. člena Pravilnika o subvencioniranju varstva otrok (UV
občine Moravče, št. 8/2011) v primeru vključitve otroka v vrtec oziroma v osnovno šolo to sporočiti pristojnemu
občinskemu organu 15 dni pred predvideno vključitvijo.
Datum:……………………. ………. Podpis vlagatelja(ice):……………………………………………………
V. IZJAVA DRUGEGA STARŠA
Spodaj podpisani(a) ………..……………………………………………… izjavljam, da sem seznanjen(a) in
(ime in priimek partnerja (ice) vlagatelja(ice)
se strinjam, da »vlogo za uveljavljanje subvencioniranega varstva otrok« vloži in subvencijo uveljavlja
………………………………………….…….
(ime in priimek vlagatelja(ice))
Izjavljam tudi, da sam(a) ne bom uveljavlja(a) pravice do subvencije.
Datum:…………………….…….

Podpis partnerja(ice) vlagatelja(ice):…………………..……………..

VI. OBVEZNE PRILOGE
Vlagatelj(ica) mora vlogi priložiti naslednje zahtevane priloge:
1. odločbo, s katero je bil staršem zavrnjen sprejem otroka v vrtec Osnovne šole Jurije Vege Moravče – Vrtec
Vojke Napokoj Moravče
2. podpisano pogodbo z registriranim varuhom predšolskih otrok

