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OBČINA SREDIŠČE OB DRAVI 
Trg talcev 4, Središče ob Dravi 

Telefon: 02/741-66-12 
E-mail:obcina.sredisce.ob.dravi@siol.net 

www.sredisce-ob-dravi.si 

_________________________________________________________________________ 

 
 

VLOGA ZA IZDAJO SOGLASJA ZA PRODAJO BLAGA ZUNAJ PRODAJALNE 

 

 

1.) SPLOŠNI PODATKI O VLAGATELJU 

 

 

Vlagatelj__________________________________________________________________, 

               ime in priimek oz. naziv podjetja 

 

Naslov stalnega prebivališča oz. sedeža podjetja  __________________________________ 

 

_________________________________________________________________________,  

 

EMŠO/ Matična št.:________________________, davčna št.:_______________________,  

 

Telefon / elektronski naslov __________________________________________________. 

                  

 

 

2.) PODATKI GLEDE PRODAJE 

 

Kraj opravljanja prodaje _______________________________________________________ 

                              Lokacija oz. naslov opravljanja prodaje 

Čas opravljanja prodaje ________________________________________________________ 

                               Dan, mesec, ura prodaje 

Predmet opravljanja prodaje _________________________________________________________ 

Velikost prodajnega mesta (v m²) _______________________________________________. 

V ___________________, dne____________ 

 

   

                                                                      Podpis vlagatelja _________________________ 

http://www.sredisce-ob-dravi.si/
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PRILOGE 

a) Odločba o opravljanju dejavnosti ali priglasitveni list 

b) Upravna taksa  (vloga in dovoljenje) – skupaj 22,60 EUR  

 

 

 

Plačilo upravne takse: 

 

Upravna taksa na podlagi tarifne številke 1. in 3. člena  Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 

106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš) 

znaša 22,60 EUR. 

Plačilo upravne takse se lahko izvrši na TRR: upravne takse iz upravnih dejanj – občinske takse, 

01100-6020309107, SKLIC: 11-77011-7111002, koda namena: OTHR 

 

 

 

Obvestilo o obdelavi osebnih podatkov: 

 

občina bo osebne podatke obdelovala za namen obravnave prodaje blaga zunaj prodajalne. 

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. V kolikor potrebni osebni 

podatki ne bodo zagotovljeni, obravnava vloge ne bo možna. 

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. 
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