
 
 
 
 VLOGA ZA IZDAJO POTRDILA ZA POTREBE PRESTOPA DRŽAVNE MEJE na podlagi 
2. odstavka 3. člena Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov, povezanih s preprečevanjem 
širjenja COVID-19, na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih 
mejah Republike Slovenije (Uradni list RS št. 50/20 in 64/20)  
 
 
 
 
 
Podpisana/i:  

Ime in priimek: ________________________________________________________  

Rojstni datum: ________________________________________________________  

Stalno prebivališče: ____________________________________________________  

podajam vlogo za izdajo potrdila za potrebe prestopa državne meje na kontrolni točki 
(ustrezno označiti):  

 
1. Robič ‒ Stupizza, 
2. Rateče ‒ Fusine, 
3. Predel – Predil, 
4. Nova Gorica (Erjavčeva ulica) ‒ Gorizia (Via San Gabriele), 
5. Neblo ‒ Vallico di Venco 
 
 
Državno mejo moram prestopiti zaradi (ustrezno označiti):  
 a) nujnega izvajanja gospodarskih čezmejnih dejavnosti  

 b) nujnega izvajanja kmetijskih čezmejnih dejavnosti  

 c) obiska ožjih družinskih članov  
 
Opis okoliščin, ki upravičujejo zgoraj označen razlog nujnosti prestopa državne meje:  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________  
 
 
 



 
 
Vlogi prilagam tudi naslednja dokazila, ki izkazujejo nujnost izvajanja 
gospodarske/kmetijske čezmejne dejavnosti oziroma potrebo prehoda državne meje zaradi 
obiska ožjih družinskih članov:  

_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
 
Podpisani _______________________________ pod kazensko in materialno odgovornostjo 
izjavljam, da so vsi podatki in listine, ki sem jih navedel in priložil k tej vlogi, resnični in točni in 
sem seznanjen z obdelavo osebnih podatkov kot je navedeno spodaj. 
 
 
 
 
 
V__________________________, dne_____________ Podpis__________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S podpisom soglašam in dovoljujem, da sme občina  v opredeljen namen obdelovati moje osebne podatke, ki sem 
jih navedel v vlogi v skladu z veljavnim nacionalnim zakonom o varstvu osebnih podatkov in v skladu z Uredbo (EU) 
2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih 
podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu 
podatkov - GDPR) (UL. L. 119, 4. 5. 2016, str. 1–88). 
 
S podpisom izjavljam, da sem seznanjen/a, da: 

- bo občina podatke, navedene v tej vlogi, hranila že 5 let do dneva podpisa te izjave; 

- lahko zahtevam vpogled in popravek, blokiranje, izbris ali omejitev obdelave mojih osebnih podatkov ali 
podam ugovor zoper obdelavo in prenosljivost mojih osebnih podatkov in sicer s pisnim obvestilom na naslov 
Občina Šempeter – Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, Šempeter pri Gorici. 

- je pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov občine mag. Peter Ptičak, tajnik občine, tel. 05 335 1002, e-
pošta: peter.pticak@sempeter-vrtojba.si. 

- lahko vložim pritožbo pri nadzornemu organu, to je Informacijski pooblaščenec, če se bi izkazalo, da je občina 
te moje podatke neustrezno varovala ali obdelala v nasprotju z določili Splošne uredbe o varstvu podatkov. 

 


