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VLOGA ZA UVELJAVLJANJE SUBVENCIONIRANEGA 
VARSTVA OTROK 

 
Obrazec naj bo izpolnjen čitljivo in s tiskanimi črkami. 
1. PODATKI O VLAGATELJU:  

Ime in priimek: 
 

Naslov stalnega bivališča: 
a. oče     b. mati      c. zakoniti zastopnik 

Naslov začasnega bivališča: 
 

Telefon ali e-mail: 
 

Številka transakcijskega 
računa: 

 

Davčna številka: 
 

EMŠO vlagatelja: 
 

 
2. PODATKI O OTROKU, ZA KATEREGA UVELJAVLJAM SUBVENCIJO: 

Ime in priimek otroka: 
 

Naslov stalnega bivališča: 
 

Naslov začasnega bivališča: 
 

Datum rojstva: 
 

 
3. SUBVENCIJO UVELJAVLJAM IZ NASLOVA: 
 

Vpis otroka v Vrtec Peter Klepec pri OŠ Cerkno nam je bil zaradi prezasedenosti kapacitet 
vrtca zavrnjen, otrok je na čakalni listi Vrtca Peter pri OŠ Cerkno ter hkrati ni vključen v drug vrtec. 

 
4. OBVEZNE PRILOGE: 
 
Vlogi morajo biti priložene naslednje priloge: 

- fotokopija dokumenta, iz katerega je razvidna številka transakcijskega računa ter davčna 
številka vlagatelja; 
 

5. SOGLASJE: 
 

       Za potrebe uveljavitve pravice do subvencije varstva otrok soglašam, da potrdilo o stalnem 
prebivališču in državljanstvu zame in za otroka ter vse podatke o zavrnitvi vpisa, ki so potrebni za 
odločanje, pridobi organ sam. 
 
 
 
 
 
 



 

6. IZJAVE 
 
6.1 Izjava drugega starša (ki ni vlagatelj-ica): 
 
Spodaj podpisani-a _______________________________ izjavljam, da ne bom uveljavljal-a pravice 
do subvencioniranja varstva za otroka:____________________________________ 
 
 
                              Podpis starša, ki ni vlagatelj: ___________________________________ 
 
6.1 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 dolžen/-na v roku 8 dni od prejema 
zahtevka za vrnitev subvencije na račun Občine Cerkno vrniti vsa sredstva za celotno obdobje 
prejemanja subvencije, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. 
 
Seznanjen/-a sem, da moram v skladu z določili Pravilnika o subvencioniranju varstva otrok (Uradni 
list RS, št. 58/20) v primeru vključitve otroka v vrtec ali drugih sprememb to sporočiti pristojnemu 
občinskemu upravnemu organu v roku 15 dni od nastanka spremembe. 
 
7. SOGLASJE UPRAVIČENCA ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV ZA NAMEN IZDAJE 

POTREBNEGA AKTA NA PODLAGI TE VLOGE: 
 
Občina Cerkno bo osebne podatke pridobljene v tem obrazcu obdelovala izključno za namen izvedbe 
identifikacije osebnih podatkov, ki se vodijo v občini in za izvajanje ukrepov skladno s 16., 17., 18., 
19., 20. in 21. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov. 
Občina Cerkno bo hranila in varovala osebne podatke skladno z roki določenimi v klasifikacijskem 
načrtu občine in na primeren način, tako da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov 
nepooblaščenim osebam. Občina bo omogočila obdelavo oziroma posredovanje osebnih podatkov 
izključno naslednjim pooblaščenim uporabnikom (pooblaščeni zaposleni občine, pooblaščene osebe, 
ki obdelujejo osebne podatke pri pogodbenem obdelovalcu občine, osebe, ki izkažejo pooblastilo za 
dostop do osebnih podatkov v okviru zakona oziroma podzakonskih predpisov). Občina ne uporablja 
avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov. 
Seznanjen/-a sem, da imam glede osebnih podatkov, ki se nanašajo name, pravico seznanitve, 
dopolnitve, popravka, omejitve obdelave, izbrisa, prenosljivosti in ugovora (vključno s pravico do 
pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu in sodnim varstvom pravic). 
Spodaj podpisani/-a soglašam, da lahko upravljavec podatkov Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 
5282 Cerkno, matična št. 58800767, zgoraj navedene osebne podatke uporabi in obdeluje za 
namene navedene v vlogi. 
 
Podrobnejše informacije o tem, kako občina ravna z osebnimi podatki, so na voljo preko kontaktnih 
podatkov pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov - e-pošta: obcina@cerkno.si. 
 
        SOGLAŠAM Z OBDELAVO MOJIH OSEBNIH PODATKOV ZA NAMEN IZDAJE POTREBNEGA AKTA 

NA PODLAGI TE VLOGE 
 

                                                                                           
 

_____________________________                        _________________________________ 
    (datum)      (podpis vlagatelja-ice) 

 

Vloga je prosta plačila takse po 14. točki 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št..106/10-UPB5 in 32/16). 


