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Informacije o obdelavi osebnih podatkov  

področje: projektni pogoji/soglasje/mnenje za poseg v državno cesto ali njen varovalni pas 

 

 

Namen  a) izdaja odločitve (projektnih pogojev/soglasja/mnenja) o dovoljenosti posega v državno 
cesto ali njen varovalni pas;  
b) komunikacija v postopku izdaje odločitve o dovoljenosti posega v državno cesto ali njen 
varovalni pas 

Pravna podlaga a) zakon; b) privolitev (zgolj pri telefonski številki/naslovu e-pošte) 

Vrste osebnih podatkov a) podatki, ki se obdelujejo na podlagi zakona: osebno ime, naslov, podatek o 
predvidenem posegu, podatek o projektni dokumentaciji, vsebina odločitve, datum 
odločitve, datum vročitve odločitve, datum dokončnosti/pravnomočnosti, podatki o 
pritožbenem postopku 
b) podatki, ki se obdelujejo na podlagi privolitve: telefonska številka, naslov e-pošte 

Vir osebnih podatkov Večji del osebnih podatkov pridobimo od vas, nekateri podatki pa nastanejo tekom 
postopka. 

Kategorije uporabnikov Poleg zaposlenih pri Direkciji RS za infrastrukturo (le tisti, ki so za to izrecno pooblaščeni) 
vaše osebne podatke obdeluje tudi  uporabnik z izrecnim zakonskim pooblastilom 
(Ministrstvo za infrastrukturo, in sicer v primeru vložene pritožbe). 

Obdobje hrambe a) podatki, ki se obdelujejo na podlagi zakona: trajno (določeno z zakonom) 
b) podatki, ki se obdelujejo na podlagi privolitve: do preklica 

Vaše pravice a) podatki, ki se obdelujejo na podlagi zakona: imate pravico dostopa, pravico popravka, 
pravico izbrisa in pravico do omejitve obdelave 
b) podatki, ki se obdelujejo na podlagi privolitve: imate pravico do preklica privolitve, 
pravico dostopa, pravico popravka, pravico izbrisa in pravico do omejitve obdelave 

 
S posredovanjem izpolnjenega in podpisanega obrazca vloge jamčite, da so osebni podatki, ki nam jih posredujete, točni, 

ažurni in popolni. 

O obdelavi na podlagi zakona: 

Nekatere vaše podatke (torej osebno ime, naslov, podatek o predvidenem posegu, podatek o projektni dokumentaciji, 

vsebina odločitve, datum odločitve, datum vročitve odločitve, datum dokončnosti/pravnomočnosti, podatki o pritožbenem 

postopku) nujno potrebujemo za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za Direkcijo RS za infrastrukturo kot upravljavca 

državnih cest. V veljavnem Zakonu o cestah je določeno, da je Direkcija RS za infrastrukturo pristojna za izdajo projektnih 

pogojev/soglasij/mnenj za poseg v državno cesto ali njen varovalni pas. Vsi ti akti se izdajajo v upravnem postopku, ki se začne 

na podlagi vloge zainteresiranega investitorja. Za namen izvrševanja naštetih zakonskih pristojnosti obdeluje zgoraj navedene 

podatke. 

 

O privolitvi: 

Vašo telefonsko številko/naslov vaše e-pošte obdelujemo na podlagi privolitve. Če nam telefonske številke/naslova e-pošte 

ne boste posredovali, bodo projektni pogoji/soglasje/mnenje za poseg v državno cesto ali njen varovalni pas še vedno lahko 

izdani, za komunikacijo pa se bo v tem primeru uporabil naslov vašega stalnega bivališča. S posredovanjem kontaktnih 

podatkov podajate privolitev v obdelavo teh osebnih podatkov (konkludentna privolitev). Če nam v začetku telefonske 

številke oziroma naslova e-pošte, ne boste posredovali, boste pa kasneje v postopku z Direkcijo RS za infrastrukturo 

komunicirali preko telefonske številke ali e-pošte, se šteje, da s tem podajate privolitev v obdelavo telefonske številke oziroma 

naslova e-pošte (konkludentna privolitev).  

 


