OBČINA KRANJSKA GORA
Služba za okolje in prostor

PODATKI O VLAGATELJU (izpolni vlagatelj):
Ime in priimek:
Naslov:
Pošta:

Telefon:

E-mail:

Datum:

VLOGA ZA IZDAJO SOGLASJA ZA POSEG V VAROVALNI PAS
OBČINSKE CESTE
Soglasje potrebujemo za poseg v varovalnem pasu občinske ceste ______________________
________________________, na odseku _________________________________________,
zaradi gradnje _______________________________________________________________
na zemljišču s parc. št. ______________________________ k.o. _____________________
na podlagi projektne dokumentacije št. ____________, naziv __________________________
___________________________________________________________________________
Investitor __________________________________________________________________.
(ime in priimek oz. naziv in naslov)

Opis nameravane gradnje oziroma predvidenega posega:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Predviden umik od roba vozišča občinske ceste / od parcelne meje ___________m

S podpisom potrjujem pravilnost podatkov, navedenih na vlogi!

Obvezne priloge:
• projektna dokumentacija za pridobitev mnenj gradbenega dovoljenja (DGD)
ali
• prikaz posega (tehnična dokumentacija, situacijski načrt z vrisom posega, ….)
Upravna taksa: v skladu z Zakonom o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno
prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš) se upravna taksa
plača po tarifi 30 v znesku 36,20 EUR v gotovini na sedežu občine Kranjska Gora ali na TTR: - naziv
računa: Upravne takse občine Kranjska Gora, - št. Računa: 01253-4530309151 - sklic 11 755237111002 - koda namena: OTHR

Občina Kranjska Gora bo osebne podatke obdelovala za namen izdaje dovoljenja za zaporo občinske ceste in za dela na
občinski cesti na podlagi Zakona o cestah, Odloka o občinskih cestah v Občini Kranjska Gora in Odloka o kategorizaciji
občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Kranjska Gora. 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 in izbrisa v kolikor to dopušča zakon (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.

žig

___________________
Podpis vlagatelja
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