OBČINA VODICE

Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice
tel: 01/833-26-10
fax: 01/833-26-30
www.vodice.si
obcina@vodice.si

VLOGA ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA POSEG V CESTNO TELO
OZIROMA VAROVALNI PAS CESTE
Obrazec naj bo izpolnjen čitljivo in s tiskanimi črkami.
1. PODATKI O VLAGATELJU:
Ime in priimek ali naziv
pravne osebe:
Naslov stalnega bivališča:
Naslov začasnega
bivališča:
Telefon ali e-mail:

Vlagatelj/-ica podajam vlogo za izdajo dovoljenja za poseg v cestno telo oziroma varovalni
pas ceste:
Kraj in ulica posega v
cestišče oziroma parcelna
številka:
Razlog posega v cestišče:
Izvajalec del:
Odgovorna oseba izvajalca:
Naslov odgovorne osebe:
Telefon odgovorne osebe:
Način posega (označite):
a. Prekop cestišča oziroma varovalnega pasu ceste (če ni možen podboj)
b. Podboj cestišča oziroma varovalnega pasu ceste
c. Drugi posegi v varovalnem pasu ceste
Prilagam naslednje obvezne priloge (označite):
1. Načrt načrtovanih del

DA

NE

2. Načrt parcele z vrisom in opisom posega

DA

NE

3. Potrdilo o plačani upravni taksi

DA

NE

SOGLASJE VLAGATELJA ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV ZA NAMEN IZDAJE
POTREBNEGA AKTA NA PODLAGI TE VLOGE:
Občina Vodice bo osebne podatke pridobljene v tem obrazcu obdelovala izključno za namen
izvedbe identifikacije osebnih podatkov, ki se vodijo v občini in za izvajanje ukrepov skladno
s 16., 17., 18., 19., 20. in 21. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov.
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Občina Vodice 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 naslednjim pooblaščenim uporabnikom
(pooblaščeni zaposleni občine, pooblaščene osebe, ki obdelujejo osebne podatke pri
pogodbenem obdelovalcu občine, osebe, ki izkažejo pooblastilo za dostop do osebnih
podatkov v okviru zakona oziroma podzakonskih predpisov). Občina ne uporablja
avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov.
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).
Spodaj podpisani/-a soglašam, da lahko upravljavec podatkov Občina Vodice,
Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice, matična št. 5874637, zgoraj navedene osebne podatke
uporabi in obdeluje za namene navedene v vlogi.
Podrobnejše informacije o tem, kako občina ravna z osebnimi podatki, so na voljo preko
kontaktnih podatkov pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov - e-pošta:
dpo@vodice.si.
SOGLAŠAM Z OBDELAVO MOJIH OSEBNIH PODATKOV ZA NAMEN IZDAJE
POTREBNEGA AKTA NA PODLAGI TE VLOGE
NE SOGLAŠAM Z OBDELAVO MOJIH OSEBNIH PODATKOV ZA NAMEN IZDAJE
POTREBNEGA AKTA NA PODLAGI TE VLOGE

_____________________________

_________________________________

(datum)

(podpis vlagatelja oziroma zakonitega zastopnika)

Taksa:
1. Upravna taksa za gradnjo in rekonstrukcijo gradbenih objektov ter postavljanje
kakršnihkoli drugih objektov in naprav v varovalnem pasu javne ceste, poseg v
cestno telo oziroma varovalni pas ceste, se plača po tarifni št. 1 za vlogo (4,50
EUR) in tarifni št. 30l za izdajo dovoljenja (36,20 EUR) taksne tarife Zakona o
upravnih taksah (ZUT-I, Uradni list RS, št. 32/16), kar znaša skupaj 40,70 EUR.
2. Upravna taksa za prekopavanje, podkopavanje prebitje in druga dela na javni
cesti se plača po tarifni št. 1 za vlogo (4,50 EUR) in tarifni št. 30p za izdajo dovoljenja
(36,30 EUR) taksne tarife Zakona o upravnih taksah (ZUT-I, Uradni list RS, št. 32/16),
kar znaša skupaj 40,80 EUR.
Takso se lahko plača s položnico, ki se jo dobi v vložišču ali z nakazilom na račun št.: SI56
0133 8538 0309196, sklic 11 76384 – 7111002.
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