
OBČINA SVETI TOMAŽ 

Sveti Tomaž 37 

2258 Sveti Tomaž 

tel. (02) 74 16 600  

Priimek in ime oziroma podjetje   

Naslov 

  

  

Pošta  

Telefon / elektronski naslov (neobvezno)   

 

VLOGA ZA IZDAJO SOGLASJA ZA DELNO ZAPORO 

CESTE OZ. PLOČNIKA 
(pravna podlaga: 27. člen Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18) 

 

Pristojni občinski organ prosim za izdajo soglasja za: 

a.) delno zaporo  

b.) ali popolno zaporo  

 

- ceste _________________________________________________(ime ceste, številka) 

 

 

- pločnika  _____________________________________________________________ 

 

 

Zapora bo v času od __________________________ do ________________________zaradi 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 
 

S podpisom  potrjujem pravilnost podatkov navedenih v vlogi. 

 

Privolitev 

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. 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-5732
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2012
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-1474
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1878
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0411


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, ker se priloge ne vračajo) :  
1. Elaborat o zapori ceste 

2. Kopija katastrskega načrt 
 

 

Upravna taksa- 29,50 EUR (za izvajanje del);   

Upravna taksa - 44,50 EUR (za prireditev), 

 

Transakcijski račun Občine Sveti Tomaž, št. računa SI 56 0110 0605 0355 148 sklic SI11 77046-7111207 

 


