
   O B Č I N A  A P A Č E 
   Apače 42b, 9253 Apače 
       Tel.: 02 569 85 50  
E-pošta: info@obcina-apace.si 

 
 

Spoštovani,  
 

Na občini želimo zbrati informacijo o potrebi občanov po širokopasovnem internetnem 
omrežju za uporabo fiksnih telekomunikacijskih širokopasovnih storitev, s hitrostjo 100Mb/s 
(za dostop do hitrega interneta, HD TV programov,…). 
 

V KOLIKOR POTREBUJETE DOSTOP DO TOVRSTNIH ŠIROKOPASOVNIH STORITEV,  
VAS VLJUDNO PROSIMO, DA IZPOLNITE PRILOŽENI OBRAZEC IN NAM GA  

POSREDUJETE NA OBČINO (LAHKO PO ELEKTRONSKI POŠTI, NAVADNI POŠTI ALI V POŠTNI 
NABIRALNIK, KI SE NAHAJA PRED OBČINO APAČE) do četrtka, 28.5.2020 

 

Zbiranje informacij je trenutno zgolj informativne narave in za občane, v kolikor boste 
obrazec oddali, v nobenem primeru ni zavezujoče. Vnaprej se vam zahvaljujemo za 
sodelovanje.  

Župan, dr. Andrej Steyer 
 

 

IZJAVA 
O POTREBI PO ŠIROKOPASOVNEM OMREŽJU  

IN POTENCIALNIM INTERESOM ZA PRIKLJUČITEV NA ŠIROKOPASOVNO 
INTERNETNO OMREŽJE    

 
Kontaktni podatki (izpolnite vsa polja): 

Ime:   

Priimek / Naziv:  

 
Podatki o fizični lokaciji potrebnega priključka in kontakt (izpolnite vsa polja): 

Občina: APAČE 

Naselje:  

Ulica (Naselje) / Hišna št.:  

Telefon:  

 

Podpisani izražam potrebo po širokopasovnem internetnem omrežju za uporabo fiksnih 
telekomunikacijskih širokopasovnih storitev, s hitrostjo najmanj 100Mb/s na gospodinjstvo.  
 
                                 ______________                                   _____________________  
                                        (datum)                                               (lastnoročni podpis) 
 

Izjava: Podpisani/a na izjavi dovoljujem Občini Apače uporabo in obdelavo osebnih podatkov, skladno z določbami zakona, ki ureja varstvo 
osebnih podatkov, z uredbo EU za varstvo osebnih podatkov (GDPR),  in sicer le za namen raziskave občine o potrebi po širokopasovnih 
storitvah v občini Apače.  
Privolitev lahko kadarkoli podrobneje določim ali spremenim preko običajnega obrazca. Delno privolitev pa lahko tudi kadarkoli prekličem na 
katerikoli drugi način (e-pošta, faks ali dopis).Varstvo osebnih podatkov je za občino Apače zalo pomembno. Zato z njimi ravnamo skladno z 
veljavnimi predpisi in standardi. Vse informacije v zvezi z varstvom osebnih podatkov so dosegljive na spletni strani občine Apače, 
www.obcina-apace.si in na sedežu občine, to je Apače 42B, 9253 Apače. 


