
OBČINA SVETI TOMAŽ 

SVETI TOMAŽ 37 

2258 SVETI TOMAŽ 
 

Priimek in ime oziroma podjetje   

Naslov 

  

  

Pošta  

Telefon / elektronski naslov (neobvezno)   

 

VLOGA ZA IZDAJO SOGLASJA ZA PRIKLJUČEK NA 

CESTO 

 

Pristojni občinski organ prosim za izdajo soglasja za priključek na cesto oziroma javno pot  

 

__________________________________________________________________ iz parcele 

 

parcelna št.______________________________, k.o. _______________________________ 

 

Soglasje potrebujem zaradi izdaje: 

 

- gradbenega dovoljenja na Upravni enoti za gradnjo ________________________________ 

 

- drugo: ____________________________________________________________________ 

 
 

 
 

Datum : ___________________  

     
Podpis vlagatelja : ___________________ _____ 

 

Za potrebe odločanja v tem postopku  soglašam, da dokazila o dejstvih, o katerih vodi uradno 

evidenco ali z njim razpolaga upravni organ, drug državni organ, organ lokalne skupnosti ali 

nosilec javnega pooblastila, pridobi  upravni organ pridobil sam. 
  

Datum, ________________                                                     Podpis vlagatelja : ___________________ _____ 
 

 

S podpisom dajem Občini soglasje za obdelavo v vlogi navedenih osebnih podatkov za namen izdaje 

odločbe/potrdila/soglasja. 

 

Občina bo osebne podatke hranila in varovala na primeren način, da ne bi prišlo do morebitnih neupravičenih 

razkritij podatkov nepooblaščenim osebam. Občina se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredovala, 

posodila ali prodala tretji osebi brez pisne privolitve posameznika razen pogodbenim obdelovalcem, ki za občino 

izvajajo naloge občine skladno s pogodbo o obdelavi osebnih podatkov. 

 

Občina bo podatke obdelovala zgolj v okviru izbranega načina do preklica privolitve za posamezni način 

obdelave. 

 

Seznanjen/a sem, da lahko v vsakem trenutku prekličem uporabo svojih osebnih podatkov na isti način kot sem 

privolitev podal/a. 

 



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). 

  

Datum_______________                                                         Podpis vlagatelja : ___________________ _____ 

  
 

 

Priloge: (priložite fotokopije) 
 

1. Prva stran projekta s podatki o izdelovalcu in datumom izdelave 

2. Kopija katastrskega načrta 

3. Tehnično poročilo 

4. Zakoličbena situacija 

5. V skladu 32. členom Gradbenega zakona (Uradni list RS 61/17) takse prosto! 
 

 

 


