OBČINA CERKLJE
NA GORENJSKEM
Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje
e-mail: obcinacerklje@siol.net
Tel. 04/ 28 15 800; fax. 04/ 28 15 820

VLOGA ZA IZDAJO SOGLASJA / DOVOLJENJA
ZA IZVEDBO POSEGA NA OBMOČJU OBČINSKE CESTE ALI
POSEGA V VAROVALNI PAS OBČINSKE CESTE
Na podlagi 50. in 50.a člena Zakona o graditvi objektov (Ur.l. RS, št. 102/04 – UPB s
spremembami), Odloka o občinskem prostorskem načrtu (OPN) Občine Cerklje na Gorenjskem
(Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 4/14), Odloka o občinskih cestah v Občini
Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 4/09) in Odloka o
ureditvi varnosti cestnega prometa v Občini Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine
Cerklje na Gorenjskem, št. 3/08) vlagam(o) zahtevek:
Investitor - ime in priimek / naziv: _________________________________________________
Naslov: __________________________________________________, Telefon: _____________
Elektronski naslov: _______________________________, Davčna številka: ________________
Pooblaščenec - ime in priimek / naziv (obvezno priložiti pooblastilo):
______________________________________________________________________________
Naslov: ___________________________________________________, Telefon: ____________
Elektronski naslov: __________________________________
SOGLASJE / DOVOLJENJE POTREBUJEM ZA (označite in opišite):
A) zadeva 351; za napeljevanje nadzemnih in podzemnih vodov in naprav (komunalna
infrastruktura) na območju občinske ceste in njenega varovalnega pasu; Priložite načrt
izvedbe in navedite, katero vrsto komunalne infrastrukture, naprav boste gradili:
____________________________________________________________________________
B) zadeva 35101; za izvedbo enostavnega objekta v varovalnem pasu občinske ceste;
Navedite vrsto objekta: _______________________________________________________
C) zadeva 35101; za izvedbo manj zahtevnega ali nezahtevnega objekta v varovalnem
pasu občinske ceste; Navedite vrsto objekta: ______________________________________
OPIS POSEGA (vpišite, ali gre za novogradnjo, prizidavo, rekonstrukcijo, legalizacijo; opredelite
vrsto posega/objekta, odmike od občinske ceste in parcelne meje, točno lokacijo oz. stacionažo posega
v cesto):__________________ ___________ ____________________________________________
_________________________________________________________________________________
parc. št. kjer se bo izvajala gradnja: __________________________________, k. o. _____________
na / ob občinski cesti, parc. št.: ________________________________________________________
Naselje, ulica in hišna številka obstoječega objekta: ____________________________________
1

Če se gradnja objektov nahaja v varovalnem pasu občinske ceste (LC – 8m, JP 6m), zaprošam
tudi za soglasje za manjši odmik od predpisanega (obkrožite):
DA
NE
Če DA, opišite, kateri objekti in koliko so / bodo oddaljeni od občinske ceste in priložite
situacijo s kotiranimi odmiki objektov od ceste in parcelne meje: ……………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….

PRILOGE:
1. Projekt PGD številka: …………………………………..….… , z dne ……..………………,
ki ga je izdelal ….…………………..………………………………..…….……………..oz.
Za nezahtevne in enostavne objekte je potrebno priložiti prikaz lege na zemljišču, tako da je
razviden njegov tlorisni položaj in oblika na načrtu parcele, z navedbo odmikov objekta od
ceste in njene parcelne meje.
2. Načrt posega s kotiranimi odmiki objektov od ceste in parcelne meje
3. Pooblastilo za zastopanje (pooblaščenec).

Cerklje na Gorenjskem,
datum: ……………..

Žig
(za pravne osebe)

____________________
Podpis investitorja oz. pooblaščenca

Upravna taksa:
Na podlagi Zakona o upravnih taksah (Ur.l. RS, 106/10-UPB5, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZeIP-J in
32/16-ZUT-I) se) se plača upravna taksa:
- Pod točko A v znesku 4,50 EUR in 36,20 EUR (skupaj 40,70EUR) (tar. št. 1 in tar. št. 30R)
- Pod točko B v znesku 4,50 EUR in 36,20 EUR (skupaj 40,70EUR) (tar. št. 1 in tar. št. 30L)
- Pod točko C se upravna taksa skladno z 51. členom Zakona o graditvi objektov ne zaračuna.
Takso lahko plačate na sledeč način:
- z gotovino na blagajni Občine Cerklje na Gorenjskem ali
- s plačilnim nalogom na banki ali elektronsko na račun št. IBAN: SI56 0121 2412 0309 135;
referenca: 11 75116-7111002; BIC banke: BSLJSI2X.
V primeru plačila s položnico ali elektronsko je potrebno vlogi priložiti dokazilo o plačilu.
V primeru, da taksa ne bo plačana ob oddaji vloge oziroma ji ne bo priloženo dokazilo o plačilu, bo v
skladu s 16. členom ZUT izdan plačilni nalog, neupoštevanje v njem določenega roka za plačilo pa bo
podlaga za obračun zamudnih obresti in posredovanje pristojnemu davčnemu organu v izvršitev. Če niste
taksni zavezanec oziroma ste plačevanja taks oproščeni, navedite razlog iz zakona in priložite ustrezna
dokazila.
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