____________________________________________________
(priimek in ime, naziv pravne osebe)
____________________________________________________
(naslov)
____________________________________________________
(poštna številka, kraj)
______________________________________________________________
(kontaktne informacije – telefon, elektronski naslov)

VLOGA ZA IZDAJO SOGLASJA
za poseg v varovalni pas občinske ceste ali delo na občinski cesti
 Vrsta posega (ustrezno označite):
A) gradnja in rekonstrukcija nezahtevnih objektov (za pridobitev gradbenega dovoljenja) v
varovalnem pasu občinske ceste;
B) gradnja in rekonstrukcija enostavnih objektov v varovalnem pasu občinske ceste;
C) postavljanje ali napeljevanje nadzemnih in podzemnih vodov ter drugih podobnih
naprav v varovalnem pasu občinske ceste;
D) opravljanje del ob občinski cesti (podiranje dreves, spravilo lesa, izkopi, vrtanje in opravljanje drugih del,…)
E) prekopavanje, podkopavanje, prebitje ali opravljanje drugih del na občinski cesti;
 Opis predvidenega posega (natančno opišite vrsto posega, namen, karakteristike, navedite čas
izvajanja del v primeru del na občinski cesti…):

____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
 Podatki o zemljiški parceli/parcelah in lokaciji, na katerih je predviden poseg


Katastrska občina: _________________________________________________________



Številka zemljiške parcele/parcel: ______________________________________________



Občinska cesta številka/oznaka:______________________št. odseka:_________________

Priloga:


Projektna dokumentacija (projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, idejna zasnova),



Ostale priloge (kopija katastrskega načrt z vrisano lokacijo ali skica iz katere je razvidna
lega, odmik, tloris in prerez, površina, višina, namen rabe, načrt načrtovanih del).

Podpis vlagatelja:
________________________

UPRAVNA TAKSA:
B), C), D) Upravna taksa se zaračuna na podlagi Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št.
106/10 – UPB, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J in 32/16) v višini 40,70 eur, in sicer:
- za vlogo po tarifni številki 1: 4,50 eur,
- za soglasje po tarifni številki 30: 36,20 eur.
Elektronsko plačilo takse na TRR: SI56 0110 0599 0309 141, BIC banke: BSLJSI2X, sklic: SI11 76988-7111002
E) Upravna taksa se zaračuna na podlagi Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – UPB,

14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J in 32/16) v višini 40,80 eur, in sicer:
- za vlogo po tarifni številki 1: 4,50 eur,
- za soglasje po tarifni številki 30: 36,30 eur.
Elektronsko plačilo takse na TRR: SI56 0110 0599 0309 141, BIC banke: BSLJSI2X, sklic: SI11 76988-7111002

A) V skladu z 51. členom Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB, 14/05 – popr.,
92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US,
57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15) je vloga prosta plačila upravne takse.

