
 

 

 

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:______________________________________________________ 

 

 

I Z J A V A 

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.  
 

IZJAVA O PRIVOLITVI  OBDELAVE IN VODENJU OSEBNIH PODATKOV ZA NAMEN UVELJAVLJANJA NIŽJEGA PLAČILA 

VRTCA ZARADI REŠEVANJA OSNOVNEGA STANOVANJSKEGA PROBLEMA 

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 OŠ 

Otočec – Vrtec Otočec, Šolska cesta 20, 8222 OTOČEC ali na elektronsko pošto: tajnistvo@os-otocec.si.  

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

Splošno uredbo o varstvu podatkov. 

 

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 

mailto:tajnistvo@os-otocec.si

