VLAGATELJ (pooblaščenec):
Ime in priimek: oz. naziv pravne osebe: ______________________________________________________
Ulica in hišna številka:

______________________________________________________

Številka in naziv pošte:

______________________________________________________

VLOGA ZA IZDAJO SOGLASJA
ZA POSEG V OBMOČJE OBČINSKE CESTE ALI NJEN VAROVALNI PAS
Spodaj podpisani vlagatelj vlagam vlogo za (ustrezno označite):
A) za gradnjo, rekonstrukcijo, oziroma postavljanje objektov in naprav v varovalnem pasu občinske ceste
B) za prekopavanje, podkopavanje, prebitje in druga dela na občinski cesti
C) za ureditev cestnega priključka na občinsko cesto
D) za delno ali popolno zaporo javne ceste zaradi izvajanja del na njej
E) za delno ali popolno zaporo javne ceste zaradi prireditve na njej
 poseg v (ustrezno označite):

javna pot

lokalna cesta , št. ceste ______________________________

 opis posega: ____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________


lokacija posega: parc. št.:_________________________, k. o. ___________________________________________
V skladu s 3. odst. 79. člena ZCest-1 (Uradni list RS, št. 109/10 s spremembami) se upravna taksa za pripravo in izdajo upravnih odločb v
primeru gradnje oz. izvajanja del v varovalnem pasu in del, ki lahko vplivajo na varnost cestnega prometa, ne plača.

Priloge (ustrezno označite):
 Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja št.______________________________________________
 Ostalo (idejna zasnova, skica, itd):_________________________________________________________________
 Potrdilo o plačilu upravne takse.
Na podlagi Zakona o upravnih taksah (ZUT) (Zakon 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)) se plača upravna taksa:
o
o
o
o

Pod točko A v znesku 4,50 EUR in 36,20 EUR (tar. št. 1 in tar. št. 30), skupaj 40,70 EUR
Pod točko B v znesku 4,50 EUR in 36,30 EUR (tar. št. 1 in tar. št. 30), skupaj 40,80 EUR
Pod točkama C in D v znesku 4,50 EUR in 25,00 EUR (tar. št. 1 in tar. št. 30), skupaj 29,50 EUR
Pod točko E v znesku 4,50 EUR in 40,00 EUR (tar. št. 1 in tar. št. 30), skupaj 44,50 EUR

Upravna taksa se lahko plača s položnico ali drugimi plačilnimi instrumenti na podračun Občine Sveti Jurij ob Ščavnici,
št. 01100-5160309144 pri UJP, sklic 11 76163-7111002.

Datum:______________________________

________________________
(podpis vlagatelja)

