
Vlagatelj(ica):     ____________________________  
(ime in priimek vlagatelja) 

Stalno prebivališče:  ________________________________________________  
(naslov stalnega prebivališča vlagatelja)  

 

OBČINA PIRAN 

TARTINIJEV TRG 2 

6330 PIRAN 

 
VLOGA ZA ODOBRITEV DODATNEGA ZNIŽANJA  

PLAČILA ZA PROGRAM PREDŠOLSKE VZGOJE V OBČINI PIRAN 

 
 
 
Vlagatelj(ica):     ____________________________,  
(ime in priimek vlagatelja) 

s stalnim bivališčem na naslovu 

________________________________________________________, tel. št. _______________ 

                                                 
  

na podlagi 5. člena Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih v občini Piran 

(Uradni list št.18/15) uveljavljam pravico do dodatnega znižanja plačila vrtca zaradi rešitve 

osnovnega stanovanjskega problema družine: (označite z x): 
 

 z najetjem stanovanjskega kredita  

 

 s plačevanjem najemnine za stanovanje 

 

 

 
Dodatno ugodnost uveljavljam za: 

 
 otroka:____________________________,  

                          (ime in priimek otroka)                                                              
stalno prebivališče __________________________, rojstni datum: ______________________,  
                                              (naslov stalnega prebivališča otroka)     (rojstni datum otroka) 

ki obiskuje program v vrtcu ________________________________; 
                                                                                           (ime vrtca) 

 otroka:____________________________,  
                          (ime in priimek otroka)                                                              
stalno prebivališče __________________________, rojstni datum: ______________________,  
                                              (naslov stalnega prebivališča otroka)     (rojstni datum otroka) 

ki obiskuje program v vrtcu ________________________________; 
                                                                                           (ime vrtca) 

 otroka:____________________________,  
                          (ime in priimek otroka)                                                              
stalno prebivališče __________________________, rojstni datum: ______________________,  
                                              (naslov stalnega prebivališča otroka)     (rojstni datum otroka) 

ki obiskuje program v vrtcu ________________________________; 
                                                                                           (ime vrtca) 
 
                                            

 
 
 
 
 
 
 



 

IZJAVA VLAGATELJA /ICE: 

Spodaj podpisan/a vlagatelj/ica:  

 dajem Občini Piran privolitev za zbiranje, obdelovanje in hranjenje podatkov o moji osebi 

ter otroku ter za posredovanje javnemu zavodu z namenom obračuna plačila programa 

vrtca, skladno s predpisi o varstvu osebnih podatkov; 
 

 izjavljam, da z ožjimi družinski člani nismo lastniki nepremičnine, ki je ne uporabljamo 

za bivanje družine oziroma nismo upravičenci do subvencije najemnine za stanovanje; 

 

 izjavljam, da so vsi podatki, navedeni v vlogi, resnični, točni in popolni;  

 

 dovoljujem, da občinski upravni organ vse podatke, navedene v vlogi, preveri pri 

pristojnih davčnih in drugih organih, ki vodijo davčne in druge z zakonom predpisane 

evidence. 

 

 
 
 
 
Datum vloge:____________________________                             Podpis vlagatelja:  

 
 

 

 

 

Vlogi je potrebno priložiti: 

 

– v primeru plačevanja stanovanjskega kredita:  

 kupoprodajno pogodbo ali izpisek iz zemljiške knjige za nakup stanovanja 

oziroma stanovanjske hiše na območju Občine Piran ali gradbeno dovoljenje za 

gradnjo stanovanjske hiše na območju Občine Piran,  

 namensko kreditno pogodbo,  

 potrdilo banke o višini anuitete kredita,  

 odločbo Centra za socialno delo Južna Primorska o določitvi plačila vrtca. 

– v primeru plačevanja najemnine:  

 najemno pogodbo,  

 zadnje potrdilo o plačilu najemnine.  

 odločbo Centra za socialno delo Južna Primorska o določitvi plačila vrtca. 

  


