VLOGA
ZA IZDAJO POTRDILA ZA PRESTOP DRŽAVNE MEJE
I.

Spodaj podpisani:

Ime in priimek:

____________________________________________

Datum rojstva:

____________________________________________

Naslov stalnega prebivališča:

____________________________________________

podajam vlogo za izdajo potrdila za prestop državne meje na kontrolni točki Gorjansko – San
Pelagio.
II.

Državno mejo na navedeni kontrolni točki želim prestopiti zaradi naslednjega
razloga (označi ustrezno):

a. sem delovni migrant
b. zaradi nujnega izvajanja gospodarskih in kmetijskih čezmejnih dejavnosti
c. za obisk ožjih družinskih članov*
*kot ožji družinski član se štejejo: zakonec (tudi izvenzakonski partner), otroci (tudi izvenzakonski), ter
posvojenci, ki jih je oseba po zakonu dolžna preživljati in jih tudi dejansko preživlja

III.

Opis okoliščin, ki upravičujejo zgoraj označen razlog nujnosti prestopa
državne meje:

IV.

Izjava:

A. Podpisani/a _____________________________________ pod kazensko in materialno
odgovornostjo izjavljam, da so vsi podatki na tej vlogi resnični in točni, ter da so razlogi za
prestop državne meje, ki jih navajam v tej vlogi, skladni z drugim odstavkom 2. člena Odloka
o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih
prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije
(Uradni list RS 76/2020)
2. člen
Kontrolne točke na cestnih povezavah na mejnem območju z Italijansko republiko so naslednje:
1. Vrtojba ‒ St. Andrea,
2. Fernetiči ‒ Fernetti,

3. Škofije ‒ Rabuiese,
4. Krvavi potok ‒ Pesse,
5. Robič ‒ Stupizza,
6. Rateče ‒ Fusine,
7. Predel – Predil,
8. Nova Gorica (Erjavčeva ulica) ‒ Gorizia (Via San Gabriele),
9. Neblo ‒ Vallico di Venco,
10. Gorjansko ‒ San Pelagio.
(2) Prestop državne meje na kontrolnih točkah iz 5., 6., 7., 8., 9. in 10. točke prejšnjega odstavka je
dovoljen samo dnevnim delovnim migrantom in drugim osebam na podlagi potrdila lokalne skupnosti,
ki upravičuje nujnost prestopa državne meje zaradi nujnega izvajanja gospodarskih in kmetijskih
čezmejnih dejavnosti ter za obisk ožjih družinskih članov.
Občina bo osebne podatke obdelovala za namen izvedbe postopka za izdajo dovolilnic za prestop državne meje na kontrolni
točki Gorjansko na podlagi Zakona o lokalni samoupravi, Zakona o nalezljivih boleznih ter Odloka o odrejanju in izvajanju
ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na
notranjih mejah Republike Slovenije
Občina bo hranila in varovala osebne podatke za 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.
Vlagatelj/ica ima glede osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj/o, pravico do 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 spletni strani občine ter preko kontaktnih
podatkov pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: e-pošta: dpo@virtuo.si.

Datum: ________________________________________
Podpis vlagatelja: ________________________________

