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obcina@vodice.si

VLOGA ZA IZDAJO SOGLASJA ZA POSTAVITEV OBJEKTA
OBVEŠČANJA IN OGLAŠEVANJA OB OBČINSKI CESTI
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 elektronski
naslov:
2. PODATKI O INVESTITORJU1:
Ime in priimek investitorja
ali naziv pravne osebe:
Naslov:
Telefon ali elektronski
naslov:
1

Če je investitor hkrati tudi vlagatelj, izpolni samo rubriko: PODATKI O INVESTITORJU.
Za zagotavljanje ažurnega in hitrega vodenja postopka naj se v primeru, ko vlogo vlaga pooblaščenec, priloži
tudi pooblastilo vlagatelja pooblaščencu.
2

Vlagatelj/-ica pri pristojnem občinskem organu podajam vlogo za izdajo soglasja za
postavitev objekta obveščanja in oglaševanja:
Kraj in ulica postavitve:
Parcelna številka:
Katastrska občina:
Ob občinski cesti oziroma
stacionaži:
Stran ceste (ustrezno
označi):

LEVA

ali

DESNA

Najmanjši odmik objekta od
zunanjega roba vozišča
državne ceste bo (v metrih):
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3. VRSTA OBJEKTA OBVEŠČANJA IN OGLAŠEVANJA (ustrezno označite):
a) stalni objekti
 veliki objekti za oglaševanje
 plakatni panoji z manjšimi površinami
 nosilci in drogovi nadcestnih transparentov
 svetlobne vitrine kot del nadcestnih transparentov
 navadne vitrine oziroma oglasne deske
b) začasni objekti
 A - panoji
 stenske table na gradbiščnih ograjah
c) informacijski sistemi
 informacijske table
 usmerjevalne table
 končne table
 table z označbami ulic
 turistične table
d) drugo:

4. PODATKI O OBJEKTU
Uporabljen gradbeni material:
Način izvedbe objekta:
Čas trajanja postavitve (če je
postavitev časovno omejena):
Če gre samo za spremembo oziroma prilagoditev že postavljenega objekta za obveščanje in
oglaševanje:
Opis sedanjega stanja:
Predlagana sprememba
oziroma prilagoditev:

5. PRILOŽENA DOKUMENTACIJA ZA POSTOPEK PRIDOBIVANJA SOGLASJA:
 strokovno-tehnični elaborat (v kolikor gre za velike objekte za oglaševanje, plakatne
panoje oziroma ter nosilce in drogove nadcestnih transparentov)
 orto-foto posnetek predlagane postavitve
 mikrolokacijo postavitve (fotografija)
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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.
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:
Upravna taksa za oglaševanje in obveščanje ob javnih cestah, se plača po tarifni št. 1 za
vlogo (4,50 EUR) in tarifni št. 30j,k 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.
Takso lahko plačate s položnico, ki jo dobite v vložišču, ali z nakazilom na račun Občine
Vodice št. SI56 0133 8538 0309196, sklic 11 76384 – 7111002.
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