OBČINA SVETI TOMAŽ
Sveti Tomaž 37
2258 Sveti Tomaž
tel. (02) 7416-600 fax. (02) 74 16 604
Priimek in ime oziroma podjetje
Naslov
Pošta
Telefon / elektronski naslov (neobvezno)
VLOGA ZA IZDAJO SOGLASJA ZA GRADNJO V VAROVALNEM PASU
(Pravna podlaga: Zakon 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 gradnjo objekta v varovalnem pasu.
Gradnja objekta ______________________________________________________
se bo izvajala na parceli št.______________________________,
k.o. _______________________________.
Lastnosti objekta (višina, širina, dolžina)__________________________________________.
Objekt bo od ceste odmaknjen ______________________ metrov.
Način in čas trajanja izvedbe del________________________________________________.

Datum: _______________

Podpis vlagatelja : ___________________

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 : ___________________ _____

Datum_______________

Obvezna priloga:
- skica ali del projekta iz katerega je razviden poseg
Takse prosto.

Podpis vlagatelja: ___________________

INFORMACIJE O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV
Občina bo osebne podatke obdelovala za namen izdaje soglasja za gradnjo v varovalnem pasu na podlagi Zakona o cestah.
Občina bo hranila in varovala osebne podatke skladno z roki določenimi v klasifikacijskem načrtu občine in na primeren
način, tako da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam. Občina bo omogočila
obdelavo oziroma posredovanje osebnih podatkov izključno pooblaščenim uporabnikom, ki so pooblaščeni za dostop do
osebnih podatkov. Občina pri obdelavi osebnih podatkov iz te vloge ne uporablja avtomatiziranega sprejemanja odločitev,
vključno z oblikovanjem profilov. Zagotovitev podatkov je potrebna, v kolikor osebni podatki ne bi bili zagotovljeni vloge ne
bo možno obravnavati. Osebni podatki se NE prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije.
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). Podrobnejše informacije o tem, kako občina ravna z osebnimi podatki, so na voljo na preko kontaktnih
podatkov pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov, ki so dostopni na spletni strani občine.

