
 
 
 
 

     
ZAHTEVA ZA DOSTOP DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 

 
Podatki o prosilcu 

______________________                                               ___________________                                     
                         (ime)                                                                                     (priimek) 
 ____________________________________________________________ 
                          (naziv in naslov organa, od katerega zahtevate vpogled) 
____________________________________________________________ 
                                                      (vaš naslov) 
____________________________________________________________ 
                                                       (vaša e-pošta) 
 
______________________                                              ___________________ 
                (vaš telefon)                                                                                   (faks) 
  

 
               Na kakšen način želite prejeti informacijo?  (prosim označite): 

 Preko telefona                                   Preko faxa                       Vobliki elektronske 
pošte  
           V obliki klasične pošte 
 

   Opomba: Če želite, da bo organ vašo zahtevo upošteval v skladu z ZDIJZ, morate 
obvezno navesti svoje ime in priimek. 
 

Zahtevana informacija    
 
Kdo poseduje zahtevano informacijo:  
 
Navedite za kakšno informacijo gre (Prosimo, bodite kar se da natančni in 
skušajte omejiti vaš zahtevek, če gre za zelo zahtevne informacije.Organ vam 
namreč lahko izstavi račun za posredovanje. Napišite recimo: želim vpogledati v 
gradbeno dovoljenje št._____: Bolj, ko boste natančni, hitreje vam organ lahko 
ugodi.): 
 
 
 
 
 
 
 

Način pridobitve 
(prosimo označite) 
 
   
     Želim vpogled pri organu                                 Želim prejeti drugačno obliko 
(prosimo navedite)   
      
      Želim prejeti fotokopijo zahtevane informacije 

Pot Vitka Pavliča 5
1430 Hrastnik

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

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



 
  

 

Datum:_____________________________               
Podpis_______________________________ 

 
Občina bo osebne podatke obdelovala za namen izvedbe postopka za obravnavo vlog za 
posredovanje informacij javnega značaja na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega 
značaja. 
 
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  

 

mailto:dpo@virtuo.si

