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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 NAJEM DVORAN, TELOVADNICE, SEJNIH SOB IN 

OSTALIH PROSTOROV 

 

 

Vlagatelj__________________________________________________________________, 

               ime in priimek oz. naziv podjetja 

 

Naslov stalnega prebivališča oz. sedeža podjetja  __________________________________ 

 

_________________________________________________________________________,  

 

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

 

Telefon / elektronski naslov __________________________________________________. 

                  

 

Pristojni občinski organ prosim za uporabo prostorov  

o v KD Sokolana, Središče ob Dravi 

o v KD Obrež  

o ČD Grabe 

o Telovadnica Osnovne šole Središče ob Dravi 

o Sejna soba oz. večnamenski prostor v občini 

 

Prostor potrebujem za naslednje termine:  

- Dne _________________ od __________________do ______________ ure.  

- Dne _________________ od __________________do ______________ ure.  

zaradi ______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________.Namen 

uporabe  

Prireditev je (ustrezno obkrožite):  

- komercialna 

- nekomercialna 

 

http://www.sredisce-ob-dravi.si/
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Podpisani zagotavljam, da bom poskrbel, da na objektu in inventarju ne bo nastala materialna oz. 

kakršnakoli druga škoda. V primeru nastanka škode, sem zavezan le-to ustrezno poravnati. 

Prav tako izjavljam, da bom prostor zapustil takšen kot sem ga prejel. 

 

V ___________________, dne____________ 

                                                                        Podpis vlagatelja _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obvestilo o obdelavi osebnih podatkov: 

 

Občina bo osebne podatke obdelovala za namen obravnave najema dvoran, telovadnice, sejnih sob in 

ostalih prostorov.  

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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