OBČINA HRPELJE - KOZINA
Hrpelje, Reška cesta 14
SI - 6240 KOZINA

T: 05 6800 150
F: 05 6800 180
E: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si
www.hrpelje-kozina.si
VLOGA ZA UPORABO POSLOVNIH PROSTOROV
OBČINE HRPELJE – KOZINA

po Pravilniku o uporabi poslovnih prostorov Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 18/2012 )
Ime in priimek, bivališče / naziv in sedež organizacije:
Davčna številka:
Izjava (OBKROŽI):
Odgovorna oseba:

SMO

NISMO

davčni zavezanci.

Kontaktna oseba:
Telefon kontaktne osebe:
Prosimo za uporabo naslednjega prostora (označi):
a) osrednja dvorana
b) razstavni prostor
c) večnamenski prostor
d) sejna soba
e) društveni prostor
Datum in termin predvidene uporabe:
Ura: od
do
Predvideno število udeležencev:
Dejavnost in namen uporabe prostora:
Dejavnost je (obkroži):
a) pridobitna
b) nepridobitna
Izvajalci aktivnosti:
Prosimo za uporabo tudi:
a) projektor
b) prenosni računalnik
c) snemalno napravo
Kraj in datum:
Podpis odgovorne osebe:

DOVOLJENJE ZA UPORABO PROSTORA
Prosilcu se uporabo prostora:

DOVOLI / NE DOVOLI.

Dodatni pogoji za uporabo prostora: ____________________________________________
Nadomestilo za uporabo prostora se izračuna po opravljeni dejavnosti.
Hrpelje, dne: ______________________
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Podpis odgovorne osebe: ____________________
IZRAČUN NADOMESTILA ZA UPORABO PROSTORA
PROSTOR

Nepridobitna
uporaba
(do 3 ure)

Nepridobitn
a up. (vsaka
nadaljnja
ura)

Pridobitna
uporaba
(do 3 ure)

Pridobitna
up. (vsaka
nadaljnja
ura)

Humanitarna
uporaba

Osrednja
dvorana

20 / 25 točk

2 / 3 točki

50 / 70 točk

5 / 7 točk

0 točk

Razstavni
prostor

5 / 7 točk

0 / 0 točka

30 / 37 točk

3 / 4 točke

0 točk

Večnamenski
prostor

10 / 15 točk

2 / 3 točki

30 / 37 točk

3 / 4 točke

0 točk

Društveni
prostori

10 / 15 točk

2 / 3 točki

30 / 37 točk

3 / 4 točke

0 točk

Sejna soba

40 / 70 točk

8 / 10 točk

50 / 70 točk

5 / 7 točk

0 točk

Prvo število označuje število točk za uporabo prostora brez ogrevanja, drugo pa za uporabo z
ogrevanjem.
Ura = 45 minut
Izračun nadomestila za uporabo drugih pripomočkov:
Pripomoček
Projektor
Prenosni računalnik
Snemalne naprave

Nepridobitna uporaba
5 točk
5 točk
5 točk

Pridobitna uporaba
10 točk
10 točk
10 točk

Vrednost točke: 1 točka = 2 EUR
Obračun: število točk ____________ x __________ (vrednost točke) = ___________EUR.
Nadomestilo za uporabo prostora
a) uporabnik plača na TRR Občine Hrpelje – Kozina po izstavitvi računa v znesku:
________ EUR (brez DDV).
b) se zniža ali oprosti (9. člen pravilnika). Podpis župana: _____________________

Predano v računovodstvo: _________________
Obrazložitev: ______________________________________________________________
Obračunal/a: ____________________________
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OBČINA HRPELJE - KOZINA
Hrpelje, Reška cesta 14
SI - 6240 KOZINA

T: 05 6800 150
F: 05 6800 180
E: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si
www.hrpelje-kozina.si

INFORMACIJE O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV
Občina bo osebne podatke obdelovala za izdajo dovoljenja za uporabo poslovnih prostorov občine Hrpelje –
Kozina na podlagi Zakona o lokalni samoupravi in Pravilnika o uporabi poslovnih prostorov Občine Hrpelje Kozina. 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 pooblaščenim
uporabnikom, ki so pooblaščeni za dostop do osebnih podatkov. Občina pri obdelavi osebnih podatkov iz te
vloge ne uporablja avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov. Zagotovitev
podatkov je potrebna, v kolikor osebni podatki ne bi bili zagotovljeni vloge ne bo možno obravnavati. Osebni
podatki se NE prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije.
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.
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