UPRAVA

OBČINA PREBOLD

www.prebold.si, e-naslov: obcina@prebold.si
Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold
telefon: 03 703 64 00, faks: 03 703 64 05

priimek in ime ali naziv pravne osebe-vlagatelja

naslov

pošta

telefon, email (neobvezen podatek)

datum

VLOGA ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA PREKOPAVANJE, PODKOPAVANJE,
PREBITJE TER DRUGA DELA NA OBČINSKI CESTI IN NJENEM
VAROVALNEM PASU
VLOGO JE POTREBNO VLOŽITI 15 DNI PRED NAMERAVANIM POSEGOM!
Parcelna številka / k.o.
Občinska cesta
(ime ceste, relacija, številka
kategorizacije, parcelna številka/k.o.)
Opis posega

Datum in predviden čas izvajanja del:
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UPRAVA

OBČINA PREBOLD

www.prebold.si, e-naslov: obcina@prebold.si
Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold
telefon: 03 703 64 00, faks: 03 703 64 05

Obvezne priloge:
 Idejna zasnova, skica,
Taksa:
 Po Zakonu o upravnih taksah (ZUT – Uradni list RS, št. 106/10 - UPB, 14/15 ZUUJFO, 84/15 - ZZelP-J in 32/16) je potrebno za vlogo plačati upravno takso po
tarifni številki 30, ki znaša 36,30 €,
 upravno takso je potrebno plačati na podračun št. SI56 0137 4574 0309 158, sklic
SI11 76821-7111002, koda namena: GOVT,
 če niste taksen zavezanec oziroma ste plačevanja taks oproščeni, navedite razlog iz
zakona in priložite ustrezna dokazila.

OPOZORILO! Vlagatelj s svojim podpisom jamči za resničnost podatkov navedenih
na vlogi!

V _______________, dne:

Podpis vlagatelja:

Obvestilo o obdelavi osebnih podatkov:
S podpisom te vloge soglašate z zbiranjem in obdelavo vaših osebnih podatkov. Vaše podatke zbiramo
le zaradi obdelave vaše vloge in vodenja postopka v tej zvezi. V primeru oddaje vloge so osebni podatki,
obvezni in brez le-teh vloga ne bo popolna, zato je ne bo mogoče oddati. Za vsako nadaljnjo obdelavo
podatkov, ki ni združljiva s tukaj navedenimi nameni, vas bomo prosili za dodatno privolitev.
Osebni podatki označeni z “neobvezen podatek” niso obvezni. Če označenega osebnega podatka, ne
posredujete, to ne bo vplivalo na obravnavo vaše vloge. Kontaktni podatek o telefonski številki oziroma
elektronski pošti in podobno, bomo uporabili za namen lažje komunikacije glede te vloge.
S podpisom vloge potrjujete, da ste seznanjeni, da imate glede osebnih podatkov, ki se nanašajo na
vas, pravico do seznanitve, dopolnitve, popravka, omejitve obdelave, izbrisa, prenosljivosti in ugovora.
Vaše osebne podatke obdelujemo v skladu z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov.
Več informacij o obdelavi vaših osebnih podatkov in o pravicah, ki iz nje izvirajo, si lahko preberete v
Politiki
varstva
osebnih
podatkov,
objavljeni
na
naši
spletni
strani:
https://www.prebold.si/index.php/uprava/varstvo-osebnih-podatkov .
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