OBČINA POLJČANE
Občinska uprava
Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane
telefon: 02 8029 220
fax: 02 8029 226
e-mail: obcina@poljcane.si

VLAGATELJ/ICA (INVESTITOR):
_______________________________________

(ime in priimek ali naziv pravne osebe)
____________________________________
(EMŠO ali matična številka)
____________________________________
(naslov)
_______________________________________

(telefon)*

VLOGA
ZA PRIDOBITEV PRAVICE SLUŽNOSTI NA/OB JAVNI CESTI
Podajam vlogo za pridobitev pravice služnosti na nepremičnini/-ah

parc. št.

____________________________________ k.o. ___________________, ki je/so last Občine
Poljčane.
Služnost potrebujem zaradi (ustrezno obkrožite ali pripišite št. parcel, ki so v vaši lasti):
a) zgraditve nizkonapetostnega električnega priključka za potrebe objekta na parc. št.
_________________________________ k.o. _______________________________,
b) zgraditve vodovodnega omrežja za potrebe objekta na parc. št. ___________________
_______________________k.o. _________________________;
c) drugo (navedite) _______________________________________________________.
Vlogi prilagam naslednje obvezne priloge:
- kopijo načrta s prikazom poteka trase na zemljišču/-ih, na katerem/-ih se ustanavlja služnost
(izsek iz projekta)

_________________________________
( podpis)
Po Zakonu o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 - UPB5, 14/15 - ZUUJFO, 84/15 - ZZelP-J, 32/16,
30/18 – ZKZaš in 189/20 – ZFRO) je potrebno plačati upravno takso po tar. št. 30 v) v znesku 36,20 EUR.
Taksa se poravna v tajništvu Občine Poljčane ali se nakaže na transakcijski račun 0110 0600 0355 140,
sklic: 11 76996-7111207-2022. K vlogi priložite dokazilo o plačilu.

Obvestilo o obdelavi osebnih podatkov:
Vaše osebne podatke zbiramo z namenom obdelave vaše vloge in vodenja postopka v tej zvezi. V
primeru oddaje vloge so osebni podatki, ki niso označeni z zvezdico (*) obvezni in brez le-teh vloga ne
bo popolna. Osebni podatki označeni z zvezdico (*) niso obvezni. Če osebnega podatka označenega z
zvezdico (*) ne vpišete, to ne bo vplivalo na obravnavo vaše vloge. Z vpisom soglašate, da lahko
občina kontaktni podatek o telefonski številki in elektronski pošti uporabi za namen lažje komunikacije
glede te vloge in vodenja postopka.
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://poljcane.si/obcina/varstvo-osebnih-podatkov/

