OBČINA SELNICA OB DRAVI
Občinska uprava
Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi

VLOGA ZA IZDAJO SOGLASJA
ZA POSEGE V OBMOČJU OBČINSKE CESTE IN VAROVALNEGA PASU
(97. člen Zakona o cestah, Ur. l. RS, št. 109/10, 48/12, 36/14-odl.US, 46/15 in 10/18
Odlok o občinskih cestah v Občini Selnica ob Dravi, MUV, št. 3/2002)
Podatki o vlagatelju:
Ime in priimek oz. naziv: …………….…..………………………………………….…………………………..……………..….
Naslov oz. sedež: …………………………………………………………………………………………………………………….…
Poštna številka, kraj: …………………………………….……………………………….………………………….……….…….…
Kontaktni telefon: …………………………….…………….……… e-pošta: ……..…………….………………….……………
Spodaj podpisani investitor prosim za izdajo soglasja za (označiti)
1.
gradnjo, rekonstrukcijo ali spremembo namembnosti objekta (29. člen odloka) – ni takse
2.
postavitev nezahtevnega ali enostavnega objekta (29. člen odloka) – ni takse
3.
napeljevanje nadzemnih in podzemnih vodov ter naprav (30. člen odloka) – taksa 40,70 EUR
4.
opravljanje del ob občinski cesti (32. in 42. člen odloka) – ni takse
na zemljišču s parc. št. ……………….……………………..…

katastrska občina …..………………….………………

Opis posega: …………………………………………………………………………………………………..................………….
……………………………………………………………………………………………………………………..................………….
……………………………………………………………………………………………………………………..................………….
Obvezne priloge
če je vlagatelj projektant: investitorjevo pooblastilo projektantu (11. člen Gradbenega zakona,
Ur. l RS, št. 61/17 in 72/17-popr)
Za enostavne objekte:
skica lege objekta, s prikazom odmika od parcelnih mej, tlorisa in prereza objekta ter opis
tlorisne velikosti objekta, etažnosti in višine ter namena rabe objekta
Za napeljevanje nadzemnih in podzemnih vodov in druge ureditve:
tehnična dokumentacija predvidenih vodov in ureditev oz. kopija katastrskega načrta z vrisano
lokacijo prečkanja, prekopa oz. podkopavanja občinske ceste oz. drugih ureditev
Opomba: Izdano soglasje ne nadomešča dovoljenja za opravljanje del na občinski cesti oz. morebiti
potrebno dovoljenje za zaporo občinske ceste, ki ga je potrebno pridobiti od pristojnega občinskega
upravnega organa za ceste v skladu z 31. oz. 46. členom Odloka o občinskih cestah v Občini Selnica
ob Dravi, ki natančneje določi način, pogoje in nadzor nad opravljanjem del.
Datum: ………………………………………………………

Podpis vlagatelja
……….………………………..

Upravna taksa: za soglasja pod tč. 1, 2 in 4 se taksa v skladu z 79. členom Zakona o cestah (ZCes1, Ur. l. RS, št. 109/10, 48/12, 36/14-odl.US in 46/15) ne plača. Za tč 3 je taksa po tarifni št. 1 in 30-r
Zakona o upravnih taksah (Ur. l. RS, št. 106/10-UPB, 14/15-ZUUJFO, 84/15-ZZeIP-J, 32/16 in 30/18ZKZaš) 40,70 EUR. Plačilo je možno na POS terminalu v sprejemni pisarni občine ali na račun št.: SI56
0137 8578 0309 143; sklic 11 76775-7111002-01141008; namen nakazila: »plačilo upravne takse«. Za
lažje evidentiranje plačila prosimo za posredovanje dokazila o plačilu upravne takse.
Tel.: 02 673 02 03 (673 02 02); Faks: 02 673 02 14; e-pošta: info@selnica.si

