
 
VLOGA ZA SUBVENCIONIRANJE VARSTVA OTROK, KI NE 

OBISKUJEJO ORGANIZIRANE PREDŠOLSKE VZGOJE IN VARSTVA 
 
I. Vlagatelj-ica: 

Priimek in ime:  

EMŠO:  Davčna številka:  

Stalno prebivališče:    

Državljanstvo:  

ulica, hišna številka, pošta  
Telefonska št.:  

Št. TRR:  

 

II. Podatki o otroku: 

Priimek in ime:  

Datum 
rojstva:  

Stalno prebivališče:  

  

III. Podatki o vseh družinskih članih: 

 
Priimek in ime 

Leto 
rojstva 

Sorodstveno 
razmerje do 

vlagatelja-ice 
Status (glej opombe!) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

 

IV. Podatki o zaposlitvi staršev oz. opravljanju zasebne dejavnosti: 

 Priimek in ime Naziv delodajalca 

1.   

2.   

 

Izpolni:   OBČINA BREZOVICA 
                                         Občinska uprava 

 

Tržaška 390, 1351 Brezovica 
tel: 01 - 360 17 70 

                    fax: 01 - 360 17 71 

Datum prejema vloge:   Evidenčna številka vloge:  
 

Subvencioniranje varstva otroka za obdobje  od:  do:   
 



V. 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:  
 
VI. Izjava vlagatelja-ice: 

• Vlagatelj-ica pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da otrok, za katerega vlagam 
vlogo za subvencijo, v času vlaganja te vloge ni vključen in da ves čas prejemanja subvencij ne bo 
vključen v programe javnih vrtcev, vrtcev s koncesijo, zasebnih vrtcev, ki izpolnjujejo pogoje za 
financiranje programa za predšolske otroke iz javnih sredstev, zasebnih vrtcev, ki imajo pogodbeno 
razmerje v zvezi z varstvom predšolskih otrok z Občino Brezovica ter programe varuhov 
predšolskih otrok, ki imajo pogodbeno razmerje z Občino Brezovica (4. alineja drugega odstavka 4. 
člena v zvezi z drugim odstavkom 11. člena Pravilnika o subvencioniranju varstva otrok, ki ne 
obiskujejo organizirane predšolske vzgoje in varstva). 

 
• Vlagatelj-ica izjavljam, da so vsi podatki, navedeni v vlogi, resnični, točni in popolni, za kar 

prevzemam materialno in kazensko odgovornost. Vlagatelj-ica dovoljujem, da občinski organ vse 
podatke, navedene v izjavi preveri pri pristojnih organih, ki vodijo davčne in druge z zakonom 
predpisane evidence, ki vsebujejo podatke navedene v vlogi. 
 

 

 

Na/v  , dne  Podpis vlagatelja-ice:  

 
 
 
Vlogi prilagam naslednji dokument: 

- negativno obvestilo s strani komisije za sprejem otrok v vrtec, s katero je bil staršem 
odklonjen sprejem otroka v Javni zavod Vrtci Brezovica; 

 
Opombe: 
V točki III. V rubriki »status« vpišite eno od spodaj navedenih možnosti: 

- otrok (predšolski ali šoloobvezni); dijak; študent; zaposlen delavec; samostojni podjetnik; 
podjetnik, zaposlen v lastnem podjetju; samostojni strokovnjak, umetnik; iskalec zaposlitve; 
upokojenec; kmet; gospodinja 


