
Vojkova 1b, 1000 Ljubljana T: 01 478 40 00 

 F: 01 478 40 52  

 E: gp.arso@gov.si 

 www.arso.gov.si 

 

Stran 1 od 2 

 

 
Zahteva za izvedbo meteorološke, hidrološke, oceanografske ali 
seizmološke storitve 
 

 

 

Naročnik          
 

Ime in priimek: ……………………………………………………………………………….. 

 

Davčna številka:………………………………………………………………………………. 

 

Naslov, pošta……………………………………………………………………………….... 

 

Zahteva 
 

Vrsta storitve  (npr. priprava vremenske napovedi, klimatoloških razmer, vremenskega 
stanja, hidroloških in oceanografskih pogojev oz. ocena stanja, prikaz razlik med parametri, 
klimatološke karte, priprava strokovnih vsebin, analiz, itd.): 
 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

Področje (npr. ime ali koordinata mesta, mejne koordinate področja, itd.): 

 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

Časovnica (izbrano obdobje, časovni korak): 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Opis:  

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 
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Namen uporabe storitve (neobvezno): 

 

(npr. načrtovanje gradnje, plačilo odškodnine, uporaba v raziskovalne namene, sodni 

postopek itd.): 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 
____________________________________________________________________________ 

Strinjam se, da bom poravnal stroške storitve na podlagi izstavljenega računa skladno s Cenikom 
lastne dejavnosti Agencije Republike Slovenije za okolje, objavljenim na spletnem naslovu: 

http://www.arso.gov.si/o%20agenciji/katalog%20informacij%20javnega%20zna%C4%8Daja/cen
ik%20za%20posredovanje%20informacij/Cenik-lastne-dejavnosti-ARSO.pdf. 

____________________________________________________________________________ 

Zahteva vsebuje tudi vaše osebne podatke, zato s prejemom le-te, Agencija Republike Slovenije 
za okolje obdela vaše osebne podatke in postane upravljavec vaših osebnih podatkov. V skladu 
s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (t.i. GDPR) je obdelava osebnih podatkov zakonita med 
drugim tudi v primeru, ko posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, privoli v njihovo 
obdelavo. 
 
Vaši osebni podatki bodo varovani v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in z uredbo 
GDPR. Imate tudi pravico do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki in pravico do popravka, 
omejitve obdelave, ugovora in izbrisa ter možnost prijave morebitne kršitve pri Informacijskem 
pooblaščencu. 
 
Privolitev:  
 
»S podpisom te zahteve izjavljam, da izrecno dovoljujem obdelavo in uporabo mojih osebnih 
podatkov (ime in priimek, naslov, e-mail ter davčna številka) za obdobje petih let, izključno za 
namen izvedbe  zahtevane storitve in izstavitve računa.« 
____________________________________________________________________________ 

 

Izvajalec jamči, da bo storitev izvedena upoštevajoč mednarodne znanstvene in tehnične 

standarde. Izvajalec ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnokoli neposredno ali posredno 

izgubo oziroma škodo, materialno ali nematerialno, ki bi nastala zaradi dostopa, uporabe ali 

odločitve sprejete na podlagi posredovanih ali neposredovanih rezultatov storitve. 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Kraj in datum: 

 

Podpis: 

 

 


