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VLOGA ZA IZDAJO SOGLASJA
za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času
gostinskega obrata - kmetije
PODATKI O VLAGATELJU
Naziv:
Naslov/sedež
Zakoniti zastopnik:
Zakoniti zastopnik:
Telefon, e-mail:

V skladu s 6. členom Odloka o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa
gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Semič
(Uradni list RS, št. 48/2009 in 25/2013) prosimo za izdajo soglasja za obratovanje v podaljšanem
obratovalnem časa za GOSTINSKI OBRAT – KMETIJO:

(naziv gostinskega obrata – kmetije)
v terminu (datum in ura podaljšanja)
za namen (naziv oz. opis razloga podaljšanja)

Datum:

Podpis vlagatelja:

Obvezne priloge:
- v primeru nahajanja gostinskega obrata v objektu tuje lasti: soglasje lastnika, ki ne sme biti
starejše od 30 dni.
Po Zakonu o upravnih taksah - ZUT (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, št. 14/15 –
ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16) se za izdajo soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času
gostinskega obrata – kmetije plača upravna taksa po tarifni številki 1 in 3 v skupnem znesku 22,60 EUR.
Upravno takso lahko plačate preko prehodnega davčnega računa št. SI56 0130 9509 0309 135 sklic 11
76090-7111002 ali osebno na vložišču občine.

S podpisom vloge soglašam, da bo lahko Občina Semič osebne podatke pridobljene v vlogi obdelovala za
namene izvedbe postopka, na katerega se vloga nanaša.
Občina Semič 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: obcina@semic.si.

