OBČINA ŠKOFLJICA
Šmarska cesta 3
1291 ŠKOFLJICA

Na podlagi 97. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18) ter
32., 33., 34. in 35. člena Odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 47/99, 61/05) dajem naslednjo:

VLOGO ZA IZDAJO SOGLASJA K POSEGU V VAROVALNEM PASU in/ali CESTNEM
TELESU JAVNE CESTE (35109)
PODATKI O VLAGATELJU (lastnik / investitor)
Ime in priimek / naziv pravne osebe:___________________________________________________________
Naslov / sedež:____________________________________________________________________________
Pošta:__________________________________________________________________________________
Kontaktni telefon:__________________________________________________________________________
Elektronska pošta:_________________________________________________________________________
Podatki o zastopniku / pooblaščencu:___________________________________________________________

PODATKI O NAČRTOVANEM POSEGU:
Poseg je načrtovan na zemljišču s parc. št.: ________________ k.o. _________________ oz:
- v varovalnem pasu ceste (kategorija in št. ceste, št. odseka, opis / naziv ulice oz. druge javne
površine)
__________________________________________________________________________________
IN/ALI
- v cestnem telesu ceste (kategorija in št. ceste, št. odseka, opis / naziv ulice oz. druge javne površine)
__________________________________________________________________________________

Vrsta posega (specificirati poseg, obseg del, razlog idr.):
- postavitev enostavnega objekta: _____________________________________________________________
- napeljevanje nadzemnih in podzemnih vodov in naprav: __________________________________________
- podiranje dreves, spravilo lesa, izkopi, vrtanja ipd.: ______________________________________________
- drugo: __________________________________________________________________________________
Upravna taksa se poravna v sprejemni pisarni Občine Škofljica ali na TRR Občine Škofljica SI56 01323-5230309131, referenca: SI11
76236-7111002. Potrdilo o plačilu takse priložite vlogi ali pošljite na elektronski naslov: obcina@obcina.skofljica.si

PRILOGE (priloženo obkrožite)


načrt izvedbe priključnih vodov skladno s področno zakonodajo, tehnična dokumentacija v primernem
merilu (s prikazom dimenzij in odmikov), ki naj vsebuje:
-

situacijo obstoječega in načrtovanega stanja (na katastrski podlagi)

-

prerezi objekta

-

opis obstoječega in načrtovanega stanja

-

druge vsebine po potrebi



v kolikor vlogo vlaga pooblaščenec: pooblastilo



potrdilo o plačilu upravne takse



drugo____________________________________

Opomba: V kolikor predložena tehnična dokumentacija ne zadostujejo za izdajo dovoljenja, lahko
soglasodajalec zahteva dodatne priloge, prikaze oz. obrazložitve.

TAKSA
Upravna taksa po Zakonu o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 –
ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš; ZUT) znaša
 za gradnjo in rekonstrukcijo gradbenih objektov ter postavljanje kakršnih koli drugih objektov in naprav v
varovalnem pasu javne ceste v višini 40,70 € in predstavlja seštevek:
-

4,50 € za vlogo po taksni tarifi št. 1

-

36,20 € za dovoljenje po taksni tarifi št. 30 l

 za napeljevanje podzemnih ter nadzemnih vodov in naprav na območju javne ceste in njenega varovalnega
pasu v višini 40,70 € in predstavlja seštevek:
-

4,50 € za vlogo po taksni tarifi št. 1

-

36,20 € za dovoljenje po taksni tarifi št. 30 r

 za dela na zemljiščih in objektih vzdolž javne ceste, ki bi lahko vplivala na stanje javne ceste in varnost
prometa na njej v višini 40,70 € in predstavlja seštevek:
-

4,50 € za vlogo po taksni tarifi št. 1

-

36,20 € za dovoljenje po taksni tarifi št. 30 m

 za prekopavanje, podkopavanje, prebitje in druga dela na javni cesti v višini 40,80 € in predstavlja seštevek:
-

4,50 € za vlogo po taksni tarifi št. 1

-

36,30 € za dovoljenje po taksni tarifi št. 30 p

 Soglasja v zvezi z izdajo gradbenih dovoljenj so, skladno z 28. členom ZUT, oproščena upravne takse.

Datum:________________________

Podpis vlagatelja/pooblaščenca:_________________________

Upravna taksa se poravna v sprejemni pisarni Občine Škofljica ali na TRR Občine Škofljica SI56 01323-5230309131, referenca: SI11
76236-7111002. Potrdilo o plačilu takse priložite vlogi ali pošljite na elektronski naslov: obcina@obcina.skofljica.si

