
 
 

VLOGA ZA POSTAVITEV LAMELE TOS – 
Turistične in druge obvestilne signalizacije 

 
 
Obrazec naj bo izpolnjen čitljivo in s tiskanimi črkami. 
 

1. PODATKI O VLAGATELJU: 
 
Ime in priimek: 

 
Naziv pravne osebe: 

 
Naslov: 

 
Telefon: 

 
Elektronski naslov: 

 
NAVODILO: telefonska številka in elektronski naslov nista obvezen podatek, sta pa 
priporočena zaradi lažje komunikacije. 
 
 

2. PODATKI O OBJEKTU: 
 
Vlagatelj/-ica pri pristojnem občinskem organu podajam vlogo za postavitev lamele TOS: 
 
 
 
Željeni napis na lameli TOS: 

 
NAVODILO: napis na lameli naj bo kratek in smiseln, naziv podjetja (firma) se na lamele piše 
brez organizacijske oblike (d.d., d.o.o., s.p.,…) 
 
 
Kratek opis dejavnosti ali spletni naslov podjetja, kjer je možno pridobiti podatke: 
 
 

 
 

 
Želim, da se lamela postavi (ustrezno označite): 

 
 ob državni cesti 
 ob lokalni cesti 
 ob državni in lokalni cesti 



    

 

 samo ob državni cesti 
 
Opis lokacije: 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 
SOGLASJE VLAGATELJA ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV ZA NAMEN IZDAJE 
POTREBNEGA AKTA NA PODLAGI TE VLOGE: 
 
Občina Šentilj bo osebne podatke pridobljene v tem obrazcu obdelovala izključno za namen izvedbe 
identifikacije osebnih podatkov, ki se vodijo v občini in za izvajanje ukrepov skladno s 16., 17., 18., 
19., 20. in 21. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov. 
 
Občina Šentilj 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 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). 
 
Spodaj podpisani/-a soglašam, da lahko upravljavec podatkov Občina Šentilj, Maistrova ulica 2, 
2212 Šentilj v Slovenskih goricah, matična št. 5884209000, zgoraj navedene osebne podatke 
uporabi in obdeluje za namene navedene v vlogi. 
 
Podrobnejše informacije o tem, kako občina ravna z osebnimi podatki, so na voljo preko kontaktnih 
podatkov pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov. 
 
        SOGLAŠAM Z OBDELAVO MOJIH OSEBNIH PODATKOV ZA NAMEN IZDAJE 

POTREBNEGA AKTA NA PODLAGI TE VLOGE 
 
        NE SOGLAŠAM Z OBDELAVO MOJIH OSEBNIH PODATKOV ZA NAMEN IZDAJE 

POTREBNEGA AKTA NA PODLAGI TE VLOGE 

 
 
                                                                                                              
_____________________________                       _________________________________ 
 (datum)  (podpis vlagatelja oziroma zakonitega zastopnika) 

 
 
 

 
 
Taksa:  
Vloga je na podlagi 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 - uradno 
prečiščeno besedilo, 14/15 - ZUUJFO, 84/15 - ZZelP-J, 32/16, 30/18 - ZKZaš) je takse 
prosta. 


