Urad za družbene dejavnosti
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VLOGA ZA SUBVENCIONIRANJE VARSTVA OTROK

Vlagatelj(ica)
a. oče

b. mati

c. zakoniti zastopnik

(ustrezno izberi)

EMŠO
DAVČNA ŠTEVILKA
Naslov stalnega prebivališča
Telefonska številka
Številka transakcijskega računa
vlagam vlogo za subvencioniranje varstva otroka, in sicer za:
Otroka
EMŠO
DAVČNA ŠTEVILKA
ŠIFRA otroka pri vpisu:
Naslov stalnega prebivališča
Privolitev
Za potrebe uveljavitve pravice do subvencije varstva otrok soglašam, da potrdilo o
stalnem prebivališču in vse podatke o zavrnitvi vpisa, ki sta v postopku potrebna, pridobi
organ sam.
Podpis vlagatelja(ice)

Verdijeva ulica 10 – Via Giuseppe Verdi 10, 6000 Koper – Capodistria, Slovenija, Tel. +386 (0)5 6646 239

Izjava
Vlagatelj(ica) pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam:
da bom v dogovoru z
očetom
materjo (ustrezno izberi)
(ime in priimek očeta/matere)
otroka
(ime in priimek otroka)
EMŠO
sam/a uveljavljal/a pravico do subvencije varstva otrok;

- da otrok ni vključen v programe predšolske vzgoje, za katere Mestna občina Koper
subvencionira varstvo predšolskih otrok;

- da so vsi podatki, navedeni v vlogi, resnični, točni ter popolni in dovoljujem, da občinski
upravni organ vse podatke navedene v vlogi preveri pri pristojnih organih;

- da sem seznanjen/a, da v primeru, da pristojni organ ugotovi neresničnost podatkov
oziroma v nasprotju z določbami Pravilnika o subvencioniranju varstva otrok ali, da pogoji
za pridobitev pravice do subvencije po tem pravilniku niso več izpolnjeni, vlagatelj izgubi
pravico do subvencije in je dolžan neupravičeno prejete subvencije vrniti v proračun
Mestne občine Koper v
roku 8 dni od izstavitve obračuna oziroma zahtevka skupaj z zakonsko določenimi
zamudnimi obrestmi od dneva nakazila dalje;

- da sem seznanjen/a, da moram v skladu z 8. členom Pravilnika o subvencioniranju varstva
otrok občinskemu upravnemu organu, pristojnemu za področje predšolske vzgoje sporočiti
vse spremembe dejstev in okoliščin, ki so bile podlaga za dodelitev subvencije v 15 dneh od
dne ko je taka sprememba nastala oziroma sem zanjo izvedel/a.

Datum:
Podpis vlagatelja(ice):

OBVEZNE PRILOGE

-

fotokopija dokumenta, iz katerega je razvidna številka transakcijskega računa vlagatelja;
v kolikor je vlagatelj zakoniti zastopnik otroka na podlagi odločbe pristojnega organa, je
potrebno k vlogi priložiti tudi to odločbo.

