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VLOGA  

za sezonsko uporabo dvoran, sejnih sob in ostalih prostorov, ki so v lasti Občine Vodice 
 

PODATKI O UPORABNIKU 

Ime in priimek / Naziv uporabnika  

Naslov / Sedež  

Davčna številka  Davčni zavezanec:      DA        NE 

Matična številka   

Zakoniti zastopnik pravne osebe/ 

predsednik društva 

 

Telefon / GSM  E-pošta: 

Status uporabnika (obkroži) a) občina, šola, vrtec                b)  občinsko društvo, oseba javnega 

prava, nevladna organizacija, socialno podjetje, mednarodna 

organizacija      c)  fizična oseba            

d) pravna oseba ali društvo, ki nima sedeža v občini Vodice 

 
V skladu s Pravilnikom o oddajanju nepremičnega premoženja Občine Vodice (Uradno 
glasilo Občine Vodice, št. 2/16) in Cenikom za oddajanje nepremičnega premoženja Občine 
Vodice (Uradno glasilo Občine Vodice, št. 2/16) želimo najeti:  
 
a) Dvorana v Kulturnem domu Skaručna       b)  Dvorana v Kulturnem domu Vodice 
c) Dvorana v Kulturnem domu Utik                d) Mala sejna soba Vodice v Kulturnem domu Vodice 

 
Prostor bomo uporabljali v obdobju od ____________________ (datum začetka koriščenja) 
do ______________________ (datum prenehanja koriščenja), in sicer ob _______________ 
(navedite dan v tednu, npr. sreda) od __________ ure do __________ ure. 

 
Navedite namen uporabe prostora: __________________________________________ 
 
Prostor bomo uporabljali (obkrožite) 

a) Skladno s Cenikom za oddajanje nepremičnega premoženja Občine Vodice 
b) Brezplačno (ob izpolnjevanju pogojev, navedenih v 10. in 20. členu Pravilnika o 

oddajanju nepremičnega premoženja Občine Vodice) 
V primeru, da ste obkrožili b), obvezno izpolnite točko 1:  
1. Smo 

a) oseba javnega prava (razen javno podjetje)         DA       NE  
prostor bomo uporabljali za opravljanje javnih nalog    DA       NE  

b) nevladna organizacija (društvo, ustanova, zavod)      DA      NE  
delujemo v javnem interesu          DA      NE 
prostor bomo uporabljali za opravljanje dejavnosti, za katero smo ustanovljeni DA NE 

c) socialno podjetje oziroma nepridobitna pravna oseba, kot je opredeljena v zakonu, ki 
ureja socialno podjetništvo, ki namerava poslovati kot socialno podjetje in bo začela s 
postopkom registracije skladno z zakonom, ki ureja socialno podjetništvo   DA      NE 
prostor bomo uporabljali v obsegu, ki je potreben za opravljanje dejavnosti, za katero 
smo ustanovljeni     DA    NE 

d) mednarodna organizacija, katere članica je tudi Republika Slovenija in imamo na 
ozemlju RS svoj sedež, agencijo, oddelek, predstavništvo ali pisarno 

 
Skladno z 20. členom Pravilnika o oddajanju nepremičnega premoženja Občine Vodice je pravica do brezplačne uporabe 
dvoran omejena mesečno na največ 12 ur oziroma 120 ur letno. Presežek ur se obračuna po ceniku v višini 30% cene, ki je 
določena v Ceniku.  

 
Izjavljam, da so vsi podatki, navedeni v vlogi, resnični. 

 

Občina bo osebne podatke pridobljene v tem obrazcu obdelovala izključno za namen izvedbe 
identifikacije osebnih podatkov, ki se vodijo v občini in za izvajanje ukrepov skladno s 16.,17.,18., 19., 
20. in 21. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov. 
 

http://www.vodice.si/
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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. 
 
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). 
 
Spodaj podpisani/-a soglašam, da lahko upravljavec podatkov Občina Vodice, Kopitarjev trg 1, 1217 
Vodice, matična št. 5874637, zgoraj navedene osebne podatke uporabi in obdeluje za namene 
navedene v vlogi. 
 
Podrobnejše informacije o tem, kako občina ravna z osebnimi podatki, so na voljo na kontaktnih 
podatkov pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: e-pošta: dpo@vodice.si. 
 

       SOGLAŠAM Z OBDELAVO MOJIH OSEBNIH PODATKOV ZA NAMEN IZDAJE POTREBNEGA              
      AKTA NA PODLAGI TE VLOGE 
 

       NE SOGLAŠAM Z OBDELAVO MOJIH OSEBNIH PODATKOV ZA NAMEN IZDAJE  
      POTREBNEGA AKTA NA PODLAGI TE VLOGE 
 

 

 
 
Datum vloge: __________________ Podpis in žig: ________________________ 

(če ste pravna oseba in poslujete z žigom, je žig obvezen) 

 
 
Vlogo za sezonski najem dvoran je potrebno vložiti v sprejemni pisarni Občine Vodice, lahko pa jo pošljete po 
elektronski pošti na naslov: obcina@vodice.si ali na naslov: Občina Vodice, Škofjeloška cesta 7, 1217 Vodice. 
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