
                                                                                                                                           Občini Trst 

                                                                                                                                           Občini Milje 

                                                                                                                                           Občini Devin Nabrežina 

 

PREDMET: Vloga za prispevek za podporo pri kritju veterinarskih stroških v zvezi s hišnimi ljubljenčki.   

Odločba št. 19680/DOFJK z dne 31/10/2022, predštevilka 18993. 

 

Podpisani/a …................................................................................................................................................. 

rojen/a v................................................................dne…............................................................................(1) 

prebivajoč/a v Občini ….................................................................................................................................. 

na ulici/trgu…................................................................................................................................................. 

telefonska številka.............................................. email …............................................................................... 

 

IZJAVA DSU (Enotna nadomestna izjava za izračun ISEE-Kazalnik ekvivalenčnega ekonomskega stanja- na  

dan 31.12.2021) št. ….................................. 

PROSI ZA 

finančni prispevek v predmetu, v povezavi z nastalimi stroški za št. …...................................................... (2)  

 

čigar lastnik/ca je od .................................................................(3) redno registriran/a v deželni bazi podatkov 

Furlanije-julijske krajine s številko mikročipa ….............................................................................................…… 

čigar lastnik/ca je od .................................................................(3) redno registriran/a v deželni bazi podatkov 

Furlanije-julijske krajine s številko mikročipa ….........................................................................................………. 

čigar lastnik/ca je od ..................................................................(3) redno registriran/a v deželni bazi podatkov 

Furlanije-julijske krajine s številko mikročipa …................................................................................................… 

za znesek, ki znaša Eur …...................................................................................... 

ki ustreza naslednjim uslugam ..........................................................................(4) 

 

PRILOGE 

• osebna izkaznica; 

• davčno/a dokazilo/a ki potrjuje/jo višino zneska in usluge, ki ustrezata veterinsrskim/farmacevtskim 

stroškom (ločiti, kjer sta prisotni dve tipologiji stroškov); 



• če gre za invalidno osebo, z višjo stopnjo invalidnosti od 74 %, ali tako, ki trpi za kroničnimi patologijami 

kot opredeljenimi v Uredbi predsednika ministrskega sveta z dne 12. januarja 2017, potrdilo, ki dokazuje 

specifično stanje; 

• bančni podatki za nakazilo prispevka:  

Naziv bančne inštitucije …..........................................  

IBAN …..............................................................................................................................., imetnik/ca računa  

….................................................................. 

(1) starost 65 leta mora biti dopolnjena pred 05.08.2022 – datum začetka veljavnosti specifičnega predpisa financiranja 

(2) navesti število in vrsto hišnih ljubljenčkov (pes, mačka, drugi sesalci, ptič, plezalec, itd.) 

(3) datum mora biti predhodno od 01.01.2022 

(4) navesti vrsto veterinarske usluge za katero se naproša povračilo stroškov (izdatki, ki izhajajo iz ustreznega priloženega davčnega naslova)  

 

OBVESTILO O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV 

V skladu s 13. členom Evropske direktive št. 679/2016. s pričetkom veljavnosti Evropske direktive 2016/679 

GDPR o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov z dne 25. maja 2018 – Občina Trst je v vlogi 

upravljalca podatkov v skladu z Evropsko direktivo 2016/679, dolžna zagotoviti informacije v zvezi z uporabo 

osebnih podatkov s katerimi razpolaga. Za obdelavo osebnih podatkov se razume katero koli dejanje ali niz 

dejanj, ki se izvajajo s pomočjo ali brez pomoči avtomatiziranih procesov, v zvezi z osebnimi podatki ali 

naborom osebnih podatkov, ne glede na to ali so zabeleženi v zbirki podatkov ali ne, kot so zbiranje, beleženje, 

organiziranje, strukturiranje, shranjevanje, obdelava, izbira, blokiranje, prilagajanje ali spreminjanje, izvleček, 

posvetovanje, uporaba, prenos, širjenje ali kakršna koli druga oblika dejanja na voljo, primerjanje ali 

medsebojno povezovanje, omejevanje, izbris ali uničenje osebnih podatkov. 

Predmet obdelave – pravna podlaga – Namen: osebni podatki, ki jih hrani organ, se zbirajo v oblikah, ki jih 

določa zakon. Podatki se obdelujejo v skladu z zahtevami pravilnosti, zakonitosti in transparentnosti, ki jih 

nalaga zgoraj navedena zakonodaja z zaščito zaupnosti in pravic zainteresiranih strani. Zagotavljanje 

zahtevanih podatkov v predvidenih obrazcih, tudi z dostopom do spletnih storitev na institucionalnem 

spletnem mestu, je potrebno v skladu z ustreznimi veljavnimi zakoni in predpisi, v nasprotnem primeru bi to 

lahko ogrozilo dostop do uveljavljanja pravic ali storitev, ki jih zagotavlja organ. Pravna podlaga obdelave 

podatkov je sestavni del izpolnjevanja zakonskih obveznosti ali izvrševanja nalog v javnem interesu ali 

povezava z izvajanjem javnih pooblastil organa. Namen obdelave podatkov spada v okvir namenov, določenih 

z zakoni in predpisi, ki urejajo institucionalne funkcije in naloge občine, zlasti v zvezi z obdelavo posebnih vrst 

osebnih podatkov, so ti povezani s funkcijami javnega interesa, ki jih ureja pravo Evropske unije, določbe 

zakonov notranjega reda ali predpisov v skladu z zakonom, poleg zadev navedenih v drugem odstavku 2. člena 

e, od črke a do črke z in nadaljnimi, v skladu z Zakonsko uredbo št. 101 z dne 10. avgusta 2018.  

Način in trajanje obdelave podatkov: v zvezi z navedenimi nameni, obdelava osebnih podatkov poteka z 

uporabo ročnih ali računalniških orodij z logiko organizacije in obdelave tesno povezanih namenov istih 

predvidenih predpisov, ki v vsakem primeru urejajo institucionalne dejavnosti organa, da bi se zagotovila 

varnost, integriteta in zaupnost popdatkov. Za namene javnega interesa, se lahko obdelava podatkov izvaja 

tudi dlje časa, kot je potrebno za doseganje različnih namenov, za katere so bili podatki predhodno zbrani ali 

obdelani.  

Odgovorni za obdelavo: za zgoraj navedene namene in dosego institucionalnih ciljev organa, se lahko osebne 

podatke posreduje zunanjim subjektom, ki obdelujejo podatke v imenu občine, ustrezno imenovani 

“Odgovorni za obdelavo” (npr. podjetja za digitalizacijo podatkov, arhiviranje, dematerializacijo, hrambo 



dokumentacije, upravljanje elektronske pošte, zbirke podatkov, javna ali zasebna podjetja ali družbe za 

storitve in zbiranja) in drugim vrstam subjektov, katerim je posredovanje podatkov potrebno, saj je 

predvideno v standardih in pravilih posamezne dejavnosti, ali obvezno, kot so drugi javni centralni ali obrobni 

organi ali institucije, socialne institucije, zavarovalne, državne in deželne zdravstvene ustanove, sodstveni 

organi, zakladništvo organa, če navedeni subjekti niso že solastniki v okviru posebnih sporazumov.  

Hramba podatkov: osebni podatki so obdelani in hranjeni toliko časa, kot je potrebno za izpolnjevanje 

namenov, z izjemo zgoraj navedenega. 

Pravice zainteresirane strani: v skladu z drugim odstavkom 13. člena črke (b) in (d) in 15. ter 21. člena 

Pravilnika, lahko zainteresirana stran v predvidenih primerih uveljavlja naslednje pravice:  

• zahteva dostop do osebnih podatkov v zvezi z njo in pridobi kopijo; 

• doseže popravek netočnih osebnih podatkov v zvezi z njo; 

• zahteva izbris osebnih podatkov v zvezi z njo; 

• pridobi omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi z njo; 

• prejme osebne podatke v zvezi z njo v strukturirani, splošni in berljivi obliki iz avtomatske(samodejne) 

naprave za namene uveljavljanja pravice do prenosljivosti; 

• nasprotuje obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njo. 

Pravice se lahko uveljavljajo z zahtevo, poslano na elektronski naslov dpo.privacy@comune.trieste.it. 

Zainteresirana stran ima pravico do vložitve pritožbe v skladu s 77. členom Pravilnika 2016/679 nadzorniku 

za varstvo podatkov, s sedežem v Rimu, ulica Montecitorio 121 (tel. +39 06696771), skladno s postopki in 

smernicami objavljenimi na spletni strani samega nadzornika www.garanteprivacy.it. Pooblaščena oseba za 

varstvo podatkov organa je G. Andrea Ciappesoni, ki se ga lahko pisno kontaktira na sedežu občine po 

elektronskemu naslovu dpo.privacy@comune.trieste.it 

 

Datum………………………………………………………. 

 

 

                                                                                                                  Podpis………………………………………………………… 
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