
 
 

         

PROŠNJA ZA RAZGOVOR PRI ŽUPANU 

 

Ime in priimek:  

Naslov:   

Telefonska številka:  

Elektronski naslov:  

 

1. Natančen opis vsebine razgovora oziroma problematike, ki jo želite izpostaviti: 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. Je o problematiki že obveščena občinska uprava MOK? 
         

 DA           NE 
   

 

Če DA, navedite, kateri urad/uradi: ______________________________________________ 

 

3. Je o problematiki obveščena vaša krajevna skupnost? 
 

DA           NE 
 

 
4. Ste prebrali obvestilo o obdelavi vaših osebnih podatkov (priloga) in ste seznanjeni, da se  
vaši osebni podatki (ime in priimek, naslov, telefonska številka in e-naslov) v evidenci 
upravljavca (MOK) obdelujejo za namen  reševanja zadeve.                 DA          NE
  

Datum:            Podpis: 

____________________ _________________________ 



 

Izpolnjeno prošnjo za razgovor pri županu prinesite osebno na vložišče ali pošljite po pošti (Mestna 
občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper) ali pošljite po elektronski pošti na obcina@koper.si. 

Upravljavec vaših osebnih podatkov je: MESTNA OBČINA Koper, Verdijeva ulica 10, Koper-Capodistria, 
+386 5 664 61; e-naslov: obcina@koper.si. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov je mag. Renata 
Zatler, varstvopodatkov@koper.si, tel. št. +386 41 325 479. Namen obdelave: Vaše osebne podatke obdelujemo 
zato, da lahko rešujemo vašo zadevo in o tem vodimo evidenco. Pravna podlaga: Obdelava vaših osebnih 
podatkov je potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu in je povezana z izvajanjem javnih nalog MOK 
(6.(1).e člen GDPR). Osebni podatki, ki jih obdelujemo: ime in priimek, naslov, telefonska številka in 
elektronski naslov. 
Uporabniki vaših osebnih podatkov: Vaših osebnih podatkov ne bomo posredovali nikomur. V stik z njimi 
bodo prišle le pooblaščene osebe MOK.  Rok obdelave: Vaše osebne podatke bomo obdelovali toliko časa, 
kolikor je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani, v konkretnem primeru do rešitve vaše 
zadeve oziroma največ štiri leta. Vaše pravice: Imate pravico do dostopa do podatkov, do popravka, do izbrisa, 
do omejitve obdelave ali do ugovora). Pravice lahko uveljavljate preko elektronskega naslova: 
varstvopodatkov@koper.si.  
Vaših osebnih podatkov ne bomo uporabili za avtomatizirano sprejemanje odločitev in ne bomo jih posredovali 
v tujino (izven EU). Če menite, da z obdelavo vaših osebnih podatkov kršimo vaše pravice do varstva osebnih 
podatkov, lahko vložite pritožbo pri nadzornem organu in sicer na naslov: Informacijski pooblaščenec, Dunajska 
cesta 22, 1000 Ljubljana, telefon: 01 230 97 30, e-pošta: gp.ip@ip-rs.si. 
 
 

(Izpolni odgovorna oseba Mestne občine Koper) 
 
 

Datum obvestila stranki:   

Datum obravnave:  
Obravnaval:  

 

Opis: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rešeno dne:  

 

Zadovoljstvo stranke: 
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