
 

 

 

 

PRIIMEK IN IME VLAGATELJA:___________________________ 

EMŠO VLAGATELJA:______________________________          

NASLOV STALNEGA PREBIVALIŠČA:___________________________________ 

OBČINA:____________________________________ 

                 

ZAKONEC ALI ZUNAJZAKONSKI PARTNER: 

PRIIMEK IN IME:___________________________ 

EMŠO:______________________________          

NASLOV STALNEGA PREBIVALIŠČA:___________________________________ 

OBČINA:____________________________________ 

  

PODATKI O OTROKU, za katerega se uveljavlja nižje plačilo 

PRIIMEK IN IME:_________________________ 

EMŠO:_____________________________ 

NASLOV STALNEGA PREBIVALIŠČA:_______________________________ 

OBČINA:____________________________________ 

 

IZJAVA 

Spodaj podpisani vlagatelj/-ica izjavljam, da uveljavljam nižje plačilo vrtca za otroka zaradi 
reševanja osnovnega stanovanjskega problema. S podpisom na izjavi se zavezujem, da so 
vsi podatki in dokumenti, ki sem jih priložil/-la Izjavi resnični, točni in popolni in da za svojo 
izjavo prevzemam vso materialno in kazensko odgovornost.  
 
S podpisom na izjavi se zavezujem, da bom pri vsakokratni spremembi okoliščin, ki vplivajo 
na veljavnost ali spremembo dokazil iz 4. člena Sklepa o določitvi cen programov in rezervacij 
v javnih vrtcih in vrtcih s koncesijo Mestne občine Novo mesto ali na tek trajanja 
stanovanjskega kredita za reševanje osnovnega stanovanjskega problema, vrtec obvestil v 
roku 8 dni.  
 
S podpisom na izjavi se zavezujem, da imam stanovanjski kredit (priloga namenska kreditna 
pogodba) najet za nepremičnino, v kateri z družino dejansko prebivamo in imamo prijavljeno 
stalno prebivališče oz. zagotavljam, da bomo v njej dejansko prebivali in imeli prijavljeno stalno 
prebivališče po končani izgradnji ali rekonstrukciji te nepremičnine. 
 

Novo mesto, _____________ 

Vlagatelj: 

____________________ 

Priložena dokazila (ustrezno obkroži): 
- namenska kreditna pogodba za stanovanjski kredit 

- kupoprodajna pogodba za nakup stanovanja / stan. hiše / nepremičnine (parcele) 

- izpisek iz zemljiške knjige 

- pravnomočno gradbeno dovoljenje 

- potrdilo banke o odplačevanju kredita      - OBRNITE LIST - 
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O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV 

Vlagatelj vlogo oddajam na podlagi Sklepa o določitvi cen programov in rezervacij v javnih 

vrtcih s koncesijo Mestne občine Novo mesto (Dolenjski list št. 41). Dani osebni podatki se 

obdelujejo skladno z veljavnim nacionalnim zakonom o varstvu podatkov 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). Kot 

posameznik uživam pravice, ki izhajajo s področja varstva osebnih podatkov in omenjenih 

zakonskih aktov. 

Spodaj podpisani vlagatelj ___________________________ s podpisom te privolitve izrecno 

soglašam, da se dani osebni podatki vodijo v namen uveljavljanja nižjega plačila vrtca za 

otroka zaradi reševanja osnovnega stanovanjskega problema. 

Seznanjen sem, da: 

- lahko zahtevam vpogled in popravek, blokiranje, izbris ali omejitev obdelave osebnih 

podatkov ali podam ugovor zoper obdelavo in prenosljivost osebnih podatkov, in sicer 

s pisnim obvestilom na naslov Vrtec Pedenjped Novo mesto, Šegova ulica 22, 8000 

Novo mesto, ali na elektronsko pošto info@vrtec-pedenjpednm.si, 

- lahko vložim pritožbo pri nadzornemu organu, v kolikor menim, da obdelava osebnih 

podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov. 

- je pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov Vrtca Pedenjped Novo mesto dr. 

Miha Dvojmoč. 

 

Novo mesto, dne ______________________ Podpis vlagatelja ___________________ 
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