Pot Vitka Pavliča 5
1430 Hrastnik

T 03-5654-350
F 03-5644-041

W hrastnik.si
E obcina.hrastnik@hrastnik.si

______________________________________
(naziv ﬁzične ali pravne osebe)

______________________________________
(naslov oz. sedež dejavnosti)

Vloga za izdajo potrdila za prijavo na javni razpis iz drugih virov - podjetništvo

1. Občino Hrastnik naprošam za izdajo potrdila o prejemu sredstev iz občinskega
proračuna Občine Hrastnik v obdobju ________________________ .
2. Potrdilo potrebujemo kot sestavni del dokumentacije za prijavo na javni
razpis:
Javni razpis za (naziv javnega razpisa in naziv pravne osebe, ki je objavila javni
razpis)

Naziv razpisovalca javnega razpisa
___________________________________________________________________
3. Na navedeni javni razpis se prijavljamo za
(namen – naziv
prijave/projekta/operacije):
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. Na javni razpis, sem prijavil dokazila in račune, za katere sem oz. bom prejel
sredstva iz proračuna Občine Hrastnik – ne uveljavljam istih stroškov
prijavljene naložbe.
DA NE (obkroži)
5. V prilogi je sestavni del obrazca javnega razpisa/zahtevka, katerega morate
izpolniti in potrditi
– 2 izvoda DA NE (obkroži)
6. Priloga – kopija prijave naložbe – samo kratek opis naložbe ter seznam računov
(za ugotavljanje, da niste prijavili istih računov drugemu dajalcu pomoči). V kolikor
občina ne soﬁnancira tovrstnih naložb, lahko oddate le kratek opis naložbe brez
prilog računov.

Izjava

Občina bo osebne podatke obdelovala za namen izvedbe javnega razpisa iz drugih virov (področje kmetijstva) na
podlagi Zakona o javnem naročanju.
Občina bo hranila in varovala osebne podatke za 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 na preko kontaktnih podatkov
pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: e-pošta: dpo@virtuo.si

Oddana priloga:
-

Obrazec, ki je sestavni del razpisne dokumentacije

DA NE

Kraj in datum:

Podpis vlagatelja/ice:

________________

_____________________

Plačilo upravne takse:
Upravna taksa po tarifi 4 Zakona o upravnih taksah (Ur. l. RS, št. 106/2010 –
UPB5, 14/2015 – ZUUJFO, 32/2016), v višini 3,00 EUR.
Upravno takso je mogoče poravnati ali v gotovini na vložišču Občine Hrastnik
ali na podračun odprt pri Banki Slovenije, št. (IBAN) SI56 0123 4434 0309
198, Občinske upravne takse BIC banke BSLJSI2X, referenca SI11 sklic
75337-7111002-9198LLLL, pri čemer pomeni LLLL - tekoče leto (letnica), s
predložitvijo potrdila o plačilu

