CENTER ZA SOCIALNO DELO
JUŽNA PRIMORSKA
ENOTA KOPER
Cankarjeva 6, 6000 Koper

Obrazec
Modulo

Prejeto: __________________
Številka: __________________
VLOGA ZA DODELITEV DODATNE UGODNOSTI PRI
PLAČILU CEN PROGRAMOV PREDŠOLSKE VZGOJE IZ
SREDSTEV PRORAČUNA MESTNE OBČINE KOPER
1. PODATKI O VLAGATELJU / KREDITOJEMALCU
Ime in priimek
______________________________________________________________________________________________________
Naslov stalnega prebivališča
______________________________________________________________________________________________________
Pošta
______________________________________________________________________________________________________
EMŠO
______________________________________________________________________________________________________
Davčna številka
_______________________________________________________________________________________________________________
Telefonska številka (neobvezno)
_______________________________________________________________________________________________________________
Upravičenci do dodatne ugodnosti pri plačilu cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih
Mestne občine Koper so starši, zakoniti zastopniki oz. skrbniki otrok, z veljavno odločbo o
znižanem plačilu vrtca, ki predložijo dokazila o reševanju prvega stanovanjskega problema z
nakupom nepremičnine na območju Mestne občine Koper in za katero odplačujejo stanovanjski
kredit v skladu z veljavnim sklepom št. 600-9/2020 z dne 10.02.2020 Mestne občine Koper.
2. PODATKI O DRUŽINSKIH ČLANIH
Ime in priimek

EMŠO

Naslov stalnega
prebivališča

Sorodstveno
razmerje

Naziv vzgojno
izobraževalnega zavoda,
ki ga obiskuje otrok

3. NASLOV IN K.O. NEPREMIČNINE, S KATERO DRUŽINA REŠUJE PRVI STANOVANJSKI
PROBLEM Z ODPLAČEVANJEM STANOVANJSKEGA KREDITA

4. DATUM ZAČETKA ODPLAČEVANJA STANOVANJSKEGA KREDITA

5. DATUM IZTEKA ODPLAČEVANJA STANOVANJSKEGA KREDITA

IZJAVA
Vlagatelj-ica vloge za dodatno ugodnost in polnoletni družinski člani izjavljam-o:
1. da so vsi podatki, ki sem jih navedel –la v vlogi resnični, točni in popolni;
2. da sem seznanjen-a s 7. členom Sklepa župana št.600-9/2020, ki določa, da sem v osmih
dneh dolžan-na sporočiti dejstva in okoliščine oziroma vse spremembe, ki vplivajo na
pravico do dodatne ugodnosti, njeno višino in obdobje prejemanja;
in za svojo izjavo prevzemam vso materialno in kazensko odgovornost.
Vlagatelj vloge za dodelitev dodatne ugodnosti soglašam, da se podatki moje vloge
posredujejo vzgojno izobraževalnemu zavodu, v katerega je/so vključen/i otrok/ci.
V Kopru, dne_____________________

Podpis vlagatelja:
__________________________
Podpisi polnoletnih družinskih članov:
_________________________

Opomba: Obrazec naj bo izpolnjen čitljivo in s tiskanimi črkami.

PRILOGE
Obvezne priloge:
-

-

kopija kupoprodajne pogodbe za nakup stanovanja oziroma stanovanjske hiše ali
pravnomočno gradbeno dovoljenje v primeru novogradnje ali rekonstrukcije
stanovanjske hiše,
kopija namenske kreditne pogodbe,
dokazilo o odplačevanju kredita v zadnjih šestih mesecih pred oddajo vloge,
kopija veljavne odločbe pristojnega centra za socialno delo o znižanem plačilu vrtca,
potrdilo o stalnem bivanju za kreditojemalca in otroka/e, vključenega/e v program
predšolske vzgoje.
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