Vlagatelj ________________________________________
Naslov __________________________________________
Pošta ___________________________________________
Telefon _________________________________________

VLOGA ZA IZDAJO SOGLASJA
ZA POSEG NA oz. OB JAVNI CESTI
Prosim za izdajo soglasja za:
Sklop A:




prekopavanje, podkopavanje, prebitje in druga dela na javni cesti
izredni prevoz po javni cesti

Sklop B:



dela na zemljiščih in objektih vzdolž javne ceste, ki bi lahko vplivala na stanje javne ceste in varnost prometa
na njej



napeljevanje podzemnih ali nadzemnih vodov na območju javne ceste in njenega varovalnega pasu

Sklop C:
 ureditev cestnega priključka na javno cesto

Dela se bodo izvajala na / ob kategorizirani / nekategorizirani občinski javni cesti št. _____________________
v / na ____________________________, na zemljišču s parc. št. ____________ k.o. ______________________
Opis del: ____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Straža, ___________________

_______________________________
(podpis vlagatelja)

Priloge k vlogi:
1. Mapna kopija, skica ali fotografija z vrisanim predvidenim posegom in odmiki od katastrske meje;
2. Pogodba o služnosti v primeru napeljevanja vodov __________________________________________
3. Dokazilo o plačilu upravne takse z dne ____________________________________________________
4. Drugo: ___________________________________________________________________________________
Upravna taksa: po tarifnih št. 1 in 30 Taksne tarife Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10-ZUTUPB5 znaša za soglasja iz sklopa A – 40,80 €, iz sklopa B – 40,70 € oz. iz sklopa C – 29,50 € in se plača ob
vložitvi vloge na račun Občine Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža.
Obrazec UPN: IBAN: SI56-0140-3603-0309-122; referenca: SI-11-77020-7111002; BIC banke: BSLJSI2X;

Izdaja soglasja za poseg na ali ob občinski cesti
V varovalnem pasu občinske ceste je raba prostora omejena Posegi v prostor varovalnega pasu občinske ceste so
dovoljeni le s soglasjem upravljavca občinske ceste. Upravljavec občinske ceste izda soglasje, če s predlaganim
posegom v varovalnem pasu niso prizadeti interesi varovanja občinske ceste in prometa na njej, njene širitve
zaradi prihodnjega razvoja prometa ter varovanja njenega videza.
Varovalni pas občinske ceste se meri od zunanjega roba cestnega sveta in je širok:
- pri lokalnih cestah 10 m,
- pri javnih poteh 5 m,
- pri kolesarskih poteh 2 m.
Priključki nekategoriziranih cest in individualni priključki na občinske ceste upravljavca občinskih cest. S
soglasjem na podlagi predpisa, ki ureja cestne priključke, se določijo tehnični in drugi pogoji gradnje priključka
ter njegova opremljenost s prometno signalizacijo.
V primeru, da se na občinski cesti ali v varovalnem pasu občinske ceste izvajajo gradbena dela (izkopi, vrtanja) in
izvajajo druga dela in posegi (izredni prevoz, podiranje dreves, spravilo lesa, napeljevanje kabelskih in drugih
vodov, …), ki bi lahko vplivali na stanje občinske ceste, oz. bi ovirala ali ogrožala promet na njej, je potrebno za
opravljanje teh del pridobiti soglasje upravljavca ceste.
V primeru, ko se čez cesto napeljujejo kabelski vodi, kanalizacija, vodovod, toplovod ali druge podobne
napeljave, je potrebno za izvedbo takih vodov predhodno pridobiti služnost lastnika zemljišča.
Pravna podlaga:
 Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14-Odl.US in 46/15)
 Odlok o občinskih cestah v Občini Straža (Uradni list RS, št. 1/09).
Obrazec:
 Vloga za izdajo soglasja za poseg na oz. ob javni cesti
Obvezne priloge k vlogi:
 mapna kopija, skica ali fotografija z vrisanim predvidenim posegom in odmiki od katastrske meje;
 služnost lastnika zemljišča v primeru napeljevanja podzemnih ali nadzemnih vodov,
 dokazilo o plačilu upravne takse,
 pooblastilo za zastopanje, če stranko zastopa druga oseba.
Upravna taksa:
Na podlagi Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10-ZUT-UPB5 in 32/16) se ob vlogi plača upravna
taksa:
- v višini 40,80 € - za izdajo soglasja za prekopavanje, podkopavanje, prebitje in druga dela na javnih cestah
(30-p); za izredni prevoz po javni cesti (30-f)
- v višini 40,70 € - za opravljanje del na zemljiščih in objektih vzdolž javne ceste, ki bi lahko vplivala na stanje
ceste ali varnost prometa na njej (30-m); napeljevanje podzemnih ter nadzemnih vodov in
naprav na območju javne ceste in njenega varovalnega pasu (30-r);
- v višini 29,50 € - za izdajo soglasja za ureditev cestnega priključka na javno cesto (30-o);
Plačilo upravne takse:
Občina Straža, Ulica talcev 9, 86351 Straža;
TRR: SI56 0140 3603 0309 122; referenca: 11 77020-7111002; BIC banke: BSLJSI2X
Rok za podajo vloge: najmanj 15 dni pred izvedbo posega na občinski cesti ali ob njej.
Rok za odločitev: 14 dni

