OBČINA ŠKOFLJICA
Šmarska cesta 3
1291 ŠKOFLJICA

Na podlagi 99. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18) ter 39.
Odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 47/99, 61/05) dajem naslednjo:

VLOGO ZA IZDAJO SOGLASJA K UREDITVI PRIKLJUČKA NA JAVNO CESTO (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 CESTNEM PRIKLJUČKU:
Priključek se ureja za potrebe (opis razlogov/ problematike, vrsta gradnje, druge posebnosti…):
________________________________________________________________________________________
Priključek je načrtovan z zemljišča s parc. št.: ________________

k.o. _________________ na cesto

(kategorija in št. ceste, št. odseka, opis / naziv ulice) ____________________________________________
oz. na zemljišče s parc. št.: ________________ k.o. _________________ .

PRILOGE (priloženo obkrožite)


Načrt priključka (tehnična dokumentacija v primernem merilu, s prikazom dimenzij) pripravljen ob
upoštevanju določil Pravilnika o cestnih priključkih na javne ceste (Uradni list RS, št. 86/09 in 109/10 –
ZCes-1), ki naj vsebuje najmanj:
-

situacijo obstoječega in načrtovanega stanja (na katastrski podlagi)

-

prečni in vzdolžni prerez priključka,

-

preglednostni trikotnik,

-

prikaz odvodnjavanja,

-

opis obstoječega in načrtovanega stanja

-

druge vsebine pripravljene skladno s področno zakonodajo

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



vkolikor vlogo vlaga pooblaščenec: pooblastilo



potrdilo o plačilu upravne takse



drugo:_____________________________________________________________________________

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) znaša 29,50 € in predstavlja seštevek (4,50 € za vlogo po
taksni tarifi št. 1, 25,00 € za dovoljenje po taksni tarifi št. 30 o.

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

