VLOGA ZA PRIJAVO RAZPOREDA
OBRATOVALNEGA ČASA GOSTINSKEGA OBRATA
Podpisani (-a)__________________________________________, podajam vlogo za prijavo
razporeda obratovalnega časa gostinskega obrata/kmetije.
Podajam vlogo za izdajo soglasja za (obkrožite):
a) redni obratovalni čas gostinskega obrata/kmetije
b) obratovanje v podaljšanem obratovalnem času gostinskega obrata/kmetije
za čas od ___________ do _________ (datum).
OSEBNI PODATKI
Občina bo posredovane osebne podatke uporabila izključno za namen izvedbe prijave razporeda
obratovalnega časa gostinskega obrata, na podlagi izvajanja določil Pravilnika o merilih za določitev
obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na
območju občine Šmarješke Toplice in 21. a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 –
ZSPDSLS-1 in 30/18), ter jih hranila in varovala skladno z roki določenimi v klasifikacijskem načrtu
občine. Občina bo podatke varovala na primeren način, tako da ne bo prišlo do morebitnih
neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam.
Občina podatkov ne bo posredovala, posodila ali prodala tretjim osebam. Občina bo omogočila
obdelavo oziroma posredovanje podatkov izključno pooblaščenim sodelavcem. Občina ne uporablja
avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov. V primeru oddaje sporočila
so zahtevani podatki obvezni ravno tako soglasje za uporabo osebnih podatkov in brez le-teh
sporočilo ne bo popolno, zato ga ne bo mogoče oddati.
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 v politiki zasebnosti.

Žig:
Podpis:
_______________________________

Obvezne priloge:
• obrazec za prijavo razporeda obratovalnega časa gostinskega obrata,
• potrdilo o plačani upravni taksi v vrednosti 22,60 €,
• pisno soglasje upravljavca centra.

OBRAZEC ZA PRIJAVO OBRATOVALNEGA ČASA
GOSTINSKEGA OBRATA/KMETIJE
OSNOVNI PODATKI
OBRATOVALNI ČAS

O GOSTINSKEM OBRATU/KMETIJI, KI PRIJAVLJA

______________________________________________________________
Vrsta in naziv gostinskega obrata (kmetije)

______________________________________________________________
Naslov gostinskega obrata (kmetije) (poštna številka, naselje, ulica, hišna številka)

_____________________________________________________________
Naziv in sedež matične firme (ustanovitelja) gostinskega obrata

II. PRIJAVA RAZPOREDA OBRATOVALNEGA ČASA GOSTINSKEGA OBRATA/
KMETIJE
1. Prijava rednega obratovalnega časa:
Skladno z določbami 5. člena Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa
gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju
občine Šmarješke Toplice, prijavljam naslednji redni obratovalni časa gostinskega
obrata oziroma kmetije:
Dan v tednu
Ponedeljek
Torek
Sreda
Četrtek
Petek
Sobota
Nedelja
Prazniki

Od (ure)

Do (ure)

2. Vloga za izdajo soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času:
Skladno z določbami 9. In 10. člena Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega
časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na
območju občine Šmarješke Toplice, prosim za izdajo soglasja za obratovanje v
naslednjem podaljšanem obratovalnem času:
Meseci: _____________________________________________________________
Dan v tednu
Ponedeljek
Torek
Sreda
Četrtek
Petek
Sobota
Nedelja

Od (ure)

Do (ure)

Meseci: _____________________________________________________________
Dan v tednu
Ponedeljek
Torek
Sreda
Četrtek
Petek
Sobota
Nedelja

Od (ure)

Do (ure)

3. Vloga za izdajo soglasja za enodnevno izjemno podaljšanje obratovalnega
časa gostinskega obrata/kmetije
Dne_________________ od _______ do _______ ure, zaradi ________________
Dne_________________ od _______ do _______ ure, zaradi ________________
Dne_________________ od _______ do _______ ure, zaradi ________________

*********************************************************************************************
OSEBNI PODATKI
Občina bo posredovane osebne podatke uporabila izključno za namen izvedbe postopka
obravnave vloge za prijavo obratovalnega časa gostinskega obrata/kmetije, na podlagi
izvajanja določil Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in
kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju občine Šmarješke Toplice in
21. a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 –
ZUJF, 14/15 –
ZUUJFO, 11/18 –
ZSPDSLS-1
in 30/18), ter jih hranila in varovala skladno z roki določenimi v klasifikacijskem načrtu
občine. Občina bo podatke varovala na primeren način, tako da ne bo prišlo do morebitnih
neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam.
Občina podatkov ne bo posredovala, posodila ali prodala tretjim osebam. Občina bo
omogočila obdelavo oziroma posredovanje podatkov izključno pooblaščenim sodelavcem.
Občina ne uporablja avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem
profilov. V primeru oddaje sporočila so zahtevani podatki obvezni ravno tako soglasje za
uporabo osebnih podatkov in brez le-teh sporočilo ne bo popolno, zato ga ne bo mogoče
oddati.
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 v politiki
zasebnosti.

Odgovorna oseba prijavitelja: ime, priimek (tiskano) _________________________
Tel. številka: _________________; e-pošta: _______________________________
Datum: _____________________; Podpis: ________________________________

Po Zakonu 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) je potrebno plačati
upravno takso v višini 22,60 € (4,50 € za vlogo po Tarifni št. 1 in 18,10 € za odločbo po
Tarifni št. 3)
Upravno takso se lahko plača s plačilnim nalogom na banki/pošti ali preko interneta.
namen plačila »Upravna taksa«,
naslov: Občina Šmarješke Toplice, Šmarjeta 66, 8220 Šmarješke Toplice,
številka računa: 01406-6060309135,
referenca: 11-77054-7111002-2019,
BIC koda Banke Slovenije BSLJSI2X.

