
  
 

 
VLOGA ZA PRIDOBITEV SUBVENCIJE IZ SREDSTEV SKLADA Vrtca pri OŠ Kungota 

v vrtčevskem letu 2022/2023 
 

I. PODATKI O VLAGATELJU/-ICI: 
 
Osebno ime in priimek: _____________________________________________________________________ 
 
Naslov stalnega bivališča: ___________________________________________________________________ 
 
Naslov začasnega bivališča: __________________________________________________________________ 
 
Telefonska številka: __________________________ E-naslov: ______________________________________ 
 
Subvencijo uveljavljam za otroka ___________________________________________________________, ki  
 
obiskuje Vrtec pri OŠ Kungota, enota ________________________, oddelek __________________________, 
 
Zaprošam za sredstva v višini: ______________________________ EUR. Celotni znesek dejavnosti/potrebščin  
 
znaša ____________________________ EUR. 
 
 

II. NAMEN PRIDOBITVE SUBVENCIJE (ustrezno obkrožite) 
 

1. Udeležba na dejavnosti, ki je povezana z izvajanjem javno veljavnega programa, vendar se ne financira v 
celoti iz javnih sredstev. 
 
______________________________________________________________ (zapišite vrsto dneva dejavnosti) 

 
Opomba: Upravičenci do kritja stroškov udeležbe na posameznih dejavnostih so lahko tisti otroci, ki jim je 
priznana pravica do znižanja plačila za programe vrtcev do največ tretjega dohodkovnega razreda po zakonu, 
ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. Če finančna sredstva iz vrtčevskega sklada ne zadoščajo za 
finančno kritje udeležbe na dejavnosti vsem možnim upravičencem, upravni odbor sklada Vrtca pri OŠ Kungota 
sredstva dodeli vsem upravičencem v enakem deležu. Izjemoma upravni odbor sklada Vrtca pri OŠ Kungota 
sredstva dodeli le enemu ali samo nekaterim možnim upravičencem, če oceni, da posebne okoliščine, ki niso 
bile predmet odločanja o pravici do subvencije, to opravičujejo. Taka odločitev mora biti sprejeta soglasno. 

 
2. Udeležba na nadstandardni dejavnosti, ki jo organizira Vrtec pri OŠ Kungota 
 
____________________________________________________________________ (zapišite vrsto dejavnosti) 

 
 

3. Nakup materiala (vrtčevske potrebščine …) 
 

___________________________________________________________________________ (zapišite namen) 
 
 

 



III. KRITERIJI ZA UGOTAVLJANJE DELITVE SREDSTEV: 
 

PODATKI O SOCIALNEM POLOŽAJU DRUŽINE: 
 

1. Število nepreskrbljenih otrok v družini (število otrok): __________  

2. Višina otroškega dodatka za __________ (število otrok) znaša __________ EUR 

3. Višina povprešnega mesečnega dohodka na družinskega člana: __________ 

 
4. Materialne in druge obremenitve družine 

        Na kratko opišite družinsko situacijo in druge okoliščine, s katerimi utemeljujete svojo prošnjo: 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

 

SKUPAJ TOČK:  

 

  
Spodaj podpisani/a ___________________________________, oče/mati/skrbnik/skrbnica otrok, dovoljujem 
in soglašam, da lahko Vrtec pri OŠ Kungota v vlogi navedene podatke uporabi zgolj za namen (ne)dodelitve 
subvencije iz vrtčevskega sklada. Hkrati jamčim, da so navedeni podatki na vlogi resnični in nezavajajoči ter 
pooblaščam Vrtec pri OŠ Kungota, da jih preveri pri pristojnih organih. V primeru ugotovitve neresničnih 
podatkov, se vloga za denarno pomoč zavrne. 

 
Podatki iz pisne vloge, ki so jo v ta namen predložili starši/skrbniki, so osebne in zaupne narave. S temi podatki 
se lahko seznani le pristojni organ vodenja postopka (svetovalna služba) in za odločanje v tej zadevi, to je 
Upravni odbor vrtčevskega sklada. Osebni podatki, vsebovani v pisni vlogi, se hranijo do roka, ki je določen v 
Klasifikacijskem načrtu rokov hranjenja zavoda. 
 
 
Obvezne priloge: 

• fotokopijo zadnje veljavne odločbe o otroškem dodatku, iz katere je razvidna višina povprečnega 
mesečnega dohodka na osebo, 

• potrdila/dokazila o dohodkih (plačilne liste, bančni izpisek, potrdila o pokojnini) obeh 
staršev/zakonitih zastopnikov za zadnje tri mesece pred mesecem vložitve vloge, 

• potrdilo Urada za delo o brezposelnosti (potrdilo o brezposelnosti), 

• fotokopijo zadnje veljevne odločbe o prejemu denarne socialne pomoči, 

• potrdilo o zdravstvenem stanju, v kolikor gre za dolgotrajnejšo bolezen. 
 
 
V _________________________, dne _____________________                                                    Podpis vlagatelja 

 
 _____________________________



IZPOLNIJO ČLANI SKLADA VRTCA PRI OŠ KUNGOTA: 

 

Otroku _______________________________, se odobrijo naslednja denarna sredstva: 

Prispevek na otroka znaša: _______________ EUR 

Odobrena denarna sredstva: _______________ EUR 

Ostanek za plačilo: _______________ EUR 
 

Sklad Vrtca pri OŠ Kungota 
 

_________________________________________ 
(kraj in datum) 
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