OBČINA HRPELJE - KOZINA
Hrpelje, Reška cesta 14
SI - 6240 KOZINA

T: 05 6800 150
F: 05 6800 180
E: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si
www.hrpelje-kozina.si

VLOGA ZA SOGLASJE ZA IZREDNI PREVOZ NA OBČINSKIH
CESTAH
PODATKI O VLOŽNIKU
Priimek in ime /
Naziv organizacije
Ulica / Naselje
Poštna št. in kraj
Telefonska številka
Elektronski naslov

Podpisani __________________________________ prosim za izdajo soglasja za opravljanje
izrednih prevozov v obdobju od _______________________ do _______________________.
Izredni prevozi se bodo vršili na relaciji___________________________________________,
v razdalji ____________km in sicer ________________krat dnevno/mesečno/letno (obkroži).
Prevozi se bodo vršili z vozili, ki imajo __________ osi. Skupna predvidena teža vozila ob
izrednem prevozu bo __________ ton.

Upravna taksa:
Po Zakonu o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 8/2000, 44/2000, 81/2000, 33/2001 - ZVet-1, 41/2001, 45/2001
- ZZVR-1, 42/02, 76/02, 18/04, 91/2005, 114/06, ZUE, 131/06 - ZPCP-2, 138/06, 14/07, 126/07, 88/10,32/16) je
potrebno ob vložitvi vloge plačati upravno takso po tarifni številki 1. in 30. v znesku 40,80 EUR (vloga 4,50
EUR, odločba 36.30 EUR)

Datum:____________

Podpis: ____________________________

INFORMACIJE O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV
Občina bo osebne podatke obdelovala za namen izvedbe postopka za izdajo dovoljenja za popolno ali delno
zaporo občinske ceste na podlagi Zakona o cestah in Odloka o občinskih cestah in nekategoriziranih cestah, ki se
uporabljajo za javni cestni promet v Občini Hrpelje - Kozina. 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, 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.

