
 
VLOGA 

ZA SOFINANCIRANJE STROŠKOV STERILIZACIJE IN KASTRACIJE LASTNIŠKIH 
MAČK V LETU 2020  

 
 

     PODATKI O VLAGATELJU 

 

Ime in priimek: ______________________________________________________ 

Naslov stalnega bivališča: _____________________________________________ 

Telefon: ___________________________________________________________ 

EMŠO (enotna matična številka):________________________________________ 

Davčna številka: _____________________________________________________ 

Številka osebnega računa:_____________________________________________ 

ki je odprt pri (navedba banke pri kateri je račun odprt ): 

___________________________________________________________________ 

 
Vlagam vlogo za sofinanciranje (ustrezno obkroži) 
 
a/ sterilizacije  ______ (št.) mačke 

b/ kastracije  ______ (št.) mačka 

 

v višini 30,00 EUR / žival, oziroma 

 

število živali : ______x 30,00 EUR =__________ EUR cene opravljene storitve. 

 

IZJAVA: 

• Izjavljam, da so vsi navedeni podatki točni, 

• Izjavljam, da imam v lasti do 2 odrasli živali na stanovanje, oziroma hišno številko, 

• Izjavljam, da imam stalno bivališče na območju občine Šmarješke Toplice. 
 
 
Datum in kraj:___________________ 

Podpis vlagatelja oz. lastnika živali 

 

________________________________________ 

 
 
 
 
Priloge: 
- račun za opravljeno storitev oz. potrdilo o plačilu za mačke, 
- kopija bančne kartice. 
 



 

 

 

Občina bo osebne podatke obdelovala za namen izvedbe uradnega postopka dodelitve sredstev v 
okviru javnega poziva za sofinanciranje stroška za sterilizacijo in kastracijo lastniških mačk v letu 
2020. 
 
Občina bo hranila in varovala osebne podatke skladno z roki, določenimi v klasifikacijskem načrtu 
Občine in na primeren način, tako da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov 
nepooblaščenim osebam. Občina bo omogočila obdelavo oziroma posredovanje osebnih podatkov 
izključno naslednjim pooblaščenim uporabnikom (pooblaščeni zaposleni Občine, pooblaščene osebe, 
ki obdelujejo osebne podatke pri pogodbenem obdelovalcu  Občine, osebe, ki izkažejo pooblastilo za 
dostop do osebnih podatkov v okviru zakona oziroma podzakonskih predpisov). Občina ne uporablja 
avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov. 
 
Seznanjen/a sem, da imam glede osebnih podatkov, ki se nanašajo name, pravico seznanitve, 
dopolnitve, popravka, omejitve obdelave, izbrisa, prenosljivosti in ugovora (vključno s pravico do 
pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu in sodnim varstvom pravic). 
  
Podrobnejše informacije o tem, kako Občina ravna z osebnimi podatki, so na voljo preko kontaktnih 
podatkov pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: e-pošta: dpo@smarjeske-toplice.si 

 
 

 


