VLOGA ZA UVELJAVLJANJE MESEČNE SUBVENCIJE ZA OTROKE, KI ČAKAJO NA
VKLJUČITEV V ORGANIZIRANO PREDŠOLSKO VZGOJO ZA ŠOLSKO LETO
2019/2020 (po Pravilniku o merilih in postopku za dodeljevanje mesečnih subvencij za otroke, ki
čakajo na vključitev v organizirano predšolsko vzgojo (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 4/11, 8/12))
1. PODATKI O VLAGATELJU/ICI (eden od staršev, ki ima skupaj z otrokom stalno prebivališče v Občini
Domžale):

oče

mati

skrbnik-ca

(ustrezno označite)

Ime in priimek: _____________________________________________________________________________
Stalno prebivališče: ________________________________________________________________________
Začasno prebivališče: ______________________________________________________________________
EMŠO: __________________________________

Davčna številka: _____________________________

Telefonska št.: _________________________

E-pošta: ______________________________________

Št. TRR: _________________________________

odprt pri _____________________________________

2. PODATKI O OTROKU – UPRAVIČENCU:

Ime in priimek: ______________________________________________________________________________
Stalno prebivališče*: ________________________________________________________________________
Začasno prebivališče*: ______________________________________________________________________
(* če je drugačno od vlagateljevega)

EMŠO: __________________________________

Otrok (ustrezno obkrožite/izpolnite):
1. je na čakalnem seznamu za šolsko leto 2019/2020 skupnega vpisa Vrtca Domžale in
Vrtca Urša
DA
NE
2.

je/bo v šolskem letu 2019/2020 vključen v javni, koncesijski, zasebni vrtec (šteje
vrtec, ki opravlja vzgojo in varstvo predšolskih otrok) ali pri registriranem varuhu
predšolskih otrok na domu
DA
_____________________________________________________________________
(naziv vrtca oz. ime in priimek varuha, naslov)

____________________
datum vključitve

NE
Starši uveljavljajo pravico do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela za otrokaupravičenca:
Od:____________________________________ do vključno:________________________________
Naziv krajevno pristojnega Centra za socialno delo: __________________________________________________

3. IZJAVA VLAGATELJA/ICE:
- Vlagatelj/ica občinskemu organu dovoljujem, da vse podatke, navedene v vlogi, preveri pri upravljalcih
zbirk osebnih podatkov.
- Seznanjen/a sem, da v primeru, da pristojni organ ugotovi neresničnost podatkov oziroma prejemanje
subvencije v nasprotju z določili Pravilnika o merilih in postopku za dodeljevanje mesečnih subvencij za
otroke, ki čakajo na vključitev v organizirano predšolsko vzgojo (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 4/11,
8/12) 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 skladu z določilom 9. člena Pravilnika o merilih in postopku za
dodeljevanje mesečnih subvencij za otroke, ki čakajo na vključitev v organizirano predšolsko vzgojo
(Uradni vestnik Občine Domžale, št. 4/11, 8/12) v roku 7 dni obvestiti Oddelek za družbene dejavnosti
Občine Domžale 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 vlagatelja/ice:_____________________________________

4. PRILOGE:
Vlagatelj/ica vlogi priloži:
-

Obvestilo Vrtca Urša in Vrtca Domžale, da otrok ni sprejet v vrtec in je uvrščen na čakalni seznam
Vrtca Urša in Vrtca Domžale za šolsko leto 2019/2020;
Kopijo bančne kartice vlagatelja/ice.

