
 

VLOGA ZA DODELITEV FINANČNE POMOČI IZ SREDSTEV SKLADA VRTCA CICIBAN NOVO MESTO 

 

Ime in priimek vlagatelja (starš/zakoniti zastopnik otroka):____________________________________ 

Naslov stalnega bivališča:______________________________________________________________ 

Naslov za vročanje pošte (v primeru, da je drugačen od naslova stalnega 

bivališča):__________________________________________________________________________ 

Elektronski naslov vlagatelja:___________________________________________________________ 

Telefonska številka vlagatelja:__________________________________________________________ 

Davčna številka vlagatelja:_____________________________________________________________ 

 

Ime in priimek otroka:________________________________ vključenega v Vrtec Ciciban Novo mesto, 

enoto_____________________________________________, oddelek_________________________. 

Davčna številka otroka:________________________________________________________________ 

 

Prošnjo za uveljavitev subvencije iz sredstev Sklada Vrtca Ciciban Novo mesto vlagam za plačilo: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Iz sredstev Sklada Vrtca Ciciban Novo mesto prosim za plačilo zneska v višini:_______________ EUR.  

V primeru, da bo izlet odpovedan, se vloga smatra za brezpredmetno. 

 

K vlogi priložiti fotokopijo odločbe o višini znižanega plačila vrtca. 

Vlogo za dodelitev finančne pomoči iz sklada vlagatelj predloži osebno na upravi vrtca v svetovalni 
službi ali s priporočeno pošto na naslov vrtca:  Vrtec Ciciban Novo mesto, Ragovska ulica 18, 8000 Novo 
mesto – s pripisom »za Sklad vrtca«. 

 

 

Vrtec Ciciban Novo mesto podatke obdeluje na podlagi vaše podane vloge za črpanje sredstev iz Sklada Vrtca 

Ciciban Novo mesto, ki je ustanovljeno na podlagi 135. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 

izobraževanja in katerega namen je med drugim financiranje obogatitvenih dejavnosti vrtca, zagotavljanje 

sredstev za spodbujanje razvojne in raziskovalne dejavnosti otrok, nakup nadstandardne opreme in drugih 

sredstev, financiranje in sofinanciranje udeležbe otrok iz socialno manj spodbudnik okolij.   

Vrtec Ciciban Novo mesto osebne podatke obdeluje in varuje skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov 

(Uradni list RS 94/2007) in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu 



posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 

95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL. L. 119, 4. 5. 2016, str. 1–88). 

Dani osebni podatki se hranijo še  5 let po izpisu otroka iz vrtca. 

Lahko zahtevate vpogled in popravek, blokiranje, izbris ali omejitev obdelave osebnih podatkov ali podam ugovor 
zoper obdelavo in prenosljivost osebnih podatkov oz. uveljavljam pravice po 23. členu Pravilnika o zbiranju in 
varstvo osebnih podatkov na področju predšolske vzgoje, in sicer s pisnim obvestilom na naslov Vrtec Ciciban 
Novo mesto, Ragovska ulica 18, 8000 Novo mesto, ali na elektronsko pošto vrtec@ciciban-nm.si. 

Lahko vložite pritožbo pri nadzornemu organu, v kolikor menite, da obdelava osebnih podatkov krši Splošno 
uredbo o varstvu podatkov. 

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov je izr. prof. dr. Miha Dvojmoč (miha.dvojmoc@infocenter.si). 

 

 

 

Kraj: _________________________     Podpis vlagatelja: 

Datum: _______________________     ________________________ 

 

 

Vlogo prejel: 

Ime in priimek tiskano:_______________________________ 

Podpis:____________________________________________ 

 

 


