
Podatke vpisujte s tiskanimi črkami. 
 

Prostor za prejemno štampiljko 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VLOGA ZA PONOVNO UVELJAVLJANJE PRAVICE DO OTROŠKEGA 
DODATKA/SUBVENCIJE VRTCA 

 

Spodaj podpisan/a VLAGATELJ/-ICA: 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 

priimek in ime 

 
naslov stalnega prebivališča: ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ulica, hišna št., poštna št. in kraj 

 

telefon (neobvezno): ……………………………………………………………. EMŠO: I _ i_ I _ i_ I _ i_ i_ I _ i_ i_ i_ i_ i_ I 
 

 
SI56  I        i           i  i  I - I   i  i  i  I - I    i  i  i  I - I    i  i  I 

številka transakcijskega računa vlagatelja/-ice 
 

oziroma 
 

 
če izplačilo na vaš TRR ni mogoče, navedite priimek in ime osebe, ki se upošteva pri ugotavljanju materialnega 
položaja in številko njenega TRR-ja 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

priimek in ime 
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številka transakcijskega računa 

 
 

podajam Vlogo za PONOVNO uveljavljanje pravice do OTROŠKEGA DODATKA/SUBVENCIJE VRTCA (obkrožite 

pravico, ki jo uveljavljate): 

 
□ OTROŠKI DODATEK 

 
□ SUBVENCIJA VRTCA 

 
 

Če ste zgoraj obkrožili pravico do Subvencije vrtca, spodaj obkrožite ustrezno zahtevo: 
 

- ne podajam zahteve za upoštevanje drugih okoliščin pri določitvi znižanega plačila vrtca 
- podajam zahtevo za upoštevanje drugih okoliščin pri določitvi znižanega plačila vrtca (če ste obkrožili to 

zahtevo, spodaj navedite dejstva in okoliščine, ki odražajo vaš dejanski socialni in materialni položaj) 

 
Predlagam, da se pri določitvi znižanja plačila vrtca poleg materialnih okoliščin upoštevajo tudi naslednja 
dejstva in okoliščine, ki odražajo dejanski socialni in materialni položaj mene oziroma moje družine (predložite 

ustrezna dokazila): 

 
 
 
  ___________________________________________________________________________________________ 
 
  ___________________________________________________________________________________________ 
 
 

»OBRNI« 



OPOZORILO! 
 

Ob razec   » Vloga  za  PONOVNO uveljavljanje pravice   d o   OTRO ŠKEGA   DODATKA/ SUBVENCIJE   VRTCA«   se   
NE  izpolnjuje: 

 

1. če prvič uveljavljate eno izmed zgoraj naštetih pravic oziroma če vlogo uveljavljate prvič zaradi rojstva 
novega družinskega člana ali zaradi prvega vpisa otroka v vrtec 

 
2. če hkrati želite uveljavljati še katero izmed drugih pravic iz javnih sredstev (npr. denarno socialno pomoč, 
subvencijo najemnine…) 

 
3. če so nastala nova dejstva, okoliščine in spremembe, ki bi vplivale na upravičenost do pravice iz javnih 
sredstev, njeno višino ali obdobje prejemanja, kot so: 
 

- spremembe v številu oseb, 
- vključenost otroka v zavod s celodnevno brezplačno oskrbo, več kot 30 dni, 
- oddajanje premoženja v najem, 
- zaposlitev v drugi državi, prejemanje nadomestila za brezposelnost ali družinskih prejemkov v drugi 

državi, 
- vključenost osebe v socialnovarstveni zavod, 
- lastništvo premoženja, ki ni razvidno iz uradnih evidenc, 
- prejemanje dohodkov in izkazovanje prihrankov, ki ni razvidno iz uradnih evidenc. 

 
V zgoraj omenjenih primerih morate izpolniti obrazec »Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev« - Obr. 
8,45. 

 
 
 

IZJAVA 
 

Vlagatelj/-ica »Vloge za PONOVNO uveljavljanje pravice do OTROŠKEGA DODATKA/SUBVENCIJE VRTCA« 
izjavljam, da od predhodne vloge za uveljavljanje pravice do otroškega dodatka oziroma subvencije vrtca, na 
podlagi katere je bila izdana odločba, ni prišlo do sprememb, ter da so vsi podatki, ki sem jih navedel/-la 
resnični, točni in popolni in da za svojo izjavo prevzemam vso materialno in kazensko odgovornost. Izjavljam 
tudi, da sem seznanjena z opozorili iz predhodne vloge za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. 

 
 
 

V/Na                                                         , dne                            
 
 
 

Podpis vlagatelja/-ice oziroma zakonitega zastopnika: 
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