ZAHTEVA ZA DOSTOP DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Ime: _______________________________

Priimek: ________________________________

Vaš naslov: _____________________________________________________________________
Vaša e-pošta (*):_________________________________________________________________
Vaš telefon (*): __________________________________________________________________
Podatki o morebitnem zastopniku pravne osebe ali pooblaščencu – če gre za pooblaščenca
priložite tudi pooblastilo:__________________________________________________________
Opomba: Če želite, da bo organ vašo zahtevo upošteval v skladu z ZDIJZ, morate obvezno navesti svoje ime in priimek.
(*) – Podatek ni obvezen, priporočamo pa, da ga vseeno vpišete zaradi morebitnih dodatnih pojasnil.

Naziv in naslov organa, od katerega zahtevate informacijo:
___________________________________________________________________________________

Zahtevana informacija
Navedite s katerimi dokumenti se želite seznaniti. Prosimo, da ste čim bolj natančni. Vaš
zahtevek skušajte omejiti in specificirati, če gre za obsežnejše informacije. Bolj kot boste natančni,
hitrejša bo rešitev vaše zahteve. Organ vam lahko izstavi račun za posredovanje informacije
javnega značaja.

T: +386(0)1 893 82 20, F: +386(0)1 893 82 30, E: obcina@kocevje.si, www.kocevje.si

Način seznanitve z vsebino zahtevane informacije:
(Označite!)
vpogled pri organu

fotokopija

prepis

elektronski zapis

Način prejema informacije:
preko telefona

v obliki elektronske pošte

preko faksa

v obliki klasične pošte

osebni prevzem

* OPOZORILO:

-

-

to zahtevo naslovite na organ javnega sektorja, za katerega menite, da z zahtevanimi
informacijami javnega značaja razpolaga in ne na Informacijskega pooblaščenca, ki je le
pritožbeni organ
če potrebujete pomoč ali ne morete izpolniti obrazca, pokličite uradno osebo za dostop do
informacij javnega značaja pri organu, od katerega zahtevate informacijo
obrazec zahteve ni predpisan in zahteve ni treba obvezno vložiti na tem obrazcu

Opomba: Če želite, da bo organ vašo zahtevo upošteval v skladu z ZDIJZ, morate obvezno navesti
Podatke o prosilcu.

Datum:

Podpis vlagatelja/ice:

__________________________

______________________________

Upravljavec osebnih podatkov je Občina Kočevje. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih
podatkov je dosegljiva preko e-naslova varstvopodatkov@kocevje.si. Osebni podatki se
obdelujejo le za namen za katerega so bili zbrani. Več informacij o obdelavi in varstvu osebnih
podatkov pridobite s klikom na spletno stran občine www.kocevje.si ali v prostorih glavne pisarne
občine - vložišče.

T: +386(0)1 893 82 20, F: +386(0)1 893 82 30, E: obcina@kocevje.si, www.kocevje.si

