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VLOGA ZA IZDAJO SOGLASJA ZA POSEG V VAROVALNEM PASU OBČINSKE CESTE
oz. SOGLASJA K PROJEKTNIM REŠITVAM
Prosim za izdajo soglasja za:
• (navedite poseg)

•

parc. št.

•

k.o.

• za investitorja:
(ime, priimek oz. naziv in naslov)
Opis nameravane gradnje:
• (velikost, višina, namen uporabe…)

obvezno  odmik posega od cestne parcele (od parcelne meje):

Hrastnik, dne:

podpis vlagatelja:

S podpisom potrjujem pravilnost podatkov navedenih v vlogi.

Priloge:
• prikaz posega (projekt za PGD oz. skico, iz katere je razvidno: lega objekta, odmik od
parcelnih mej, tloris in prerez objekta, tlorisna površina, etažnost in višina objekta,
namen rabe objekta)
Za enostavne in nezahtevne objekte je potrebno vlogi priložiti skice, iz katerih so razvidni:
– lega objekta na katastru ali geodetskem načrtu v primernem merilu (1:1000, 1:500,
1:250,…), da bo lega posega ustrezno deﬁnirana z označbo odmikov od sosednjih parcel,
– tloris in prerez objekta z navedbo gradbenih materialov,
– tlorisna površina, etažnost in višina objekta,
– prikaz zunanje ureditve v odnosu na cesto,
– za cestne priključke vzdolžni proﬁl dovoza in preko celotne širine vozišča občinske ceste.
Takse prosto po 51. členu Zakona o graditvi objektov (Ur.l.RS, št. 102/04-urad. prečiščeno besedilo,
14/05–popr., 92/05 – ZJC – B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – Zrud – 1,
20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZdavNepr, 110/13, 19/15)

Občina bo osebne podatke obdelovala za namen izvedbe postopka za poseg v varovalnem pasu občinske ceste oz.
soglasja k projektnim rešitvam na podlagi zakona o graditvi objektov.
Občina bo hranila in varovala osebne podatke za 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).
Podrobnejše informacije o tem, kako občina ravna z osebnimi podatki, so na voljo na preko kontaktnih podatkov
pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: e-pošta: dpo@virtuo.si

