OBČINA DESTRNIK
TRR: 01218-0100016674
ID za DDV: SI 76286193

JANEŽOVSKI VRH 42
2253 DESTRNIK
Telefon: 02 7619250

E-Mail: obcina.destrnik@destrnik.si

Matična št.: 5882966

www.destrnik.si

VLOGA
za izdajo soglasja za poseg v varovalnem pasu občinske ceste
(ureditev avtobusnega postajališča na vozišču javne ceste, izredni prevoz po javni cesti,
obveščanje in oglaševanje ob javnih cestah v naselju,
gradnja in rekonstrukcija objektov v varovalnem pasu, dela na zemljiščih vzdolž javne ceste)

Ime in priimek oz. naziv pravne osebe: ______________________________________________
Naslov in poštna številka vlagatelja:
________________________________________________________
Telefon/e-naslov (ni obvezen podatek):
________________________________________________________
Vlagam zahtevo za (ustrezno obkroži):
 ureditev avtobusnega postajališča na vozišču javne ceste:
Avtobusno postajališče v velikosti ____________________ bo locirano na vozišču javne
ceste ______________________________ v kraju ____________________________________.
Dela se bodo izvajala v času od ________________ do __________________.


obveščanje in oglaševanje v varovalnem pasu javnih cest v naselju:

Obveščalo in oglaševalo se bo ob cesti ______________________________________ v kraju
__________________________________, v času od ________________do _______________.


gradnja in rekonstrukcija gradbenih objektov ter postavljanje kakršnih koli
drugih objektov in naprav v varovalnem pasu javne ceste:

Dela bodo potekala ob cesti _______________________ na parcelni

št.__________ k. o.

______________________ v kraju ________________________________________________.
Dela se bodo izvajala v času od __________________ do __________________ .

Obrnite list



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

Dela

bodo

potekala

ob

cesti

_______________________________

na

parcelni

št._______________ k. o. ______________________ v kraju ___________________________.
Dela se bodo izvajala v času od __________________ do __________________ .

Priloga:
 skica, situacijski načrt, kopija katastrskega načrta ali drugo……………………….…………………..
 soglasje lastnika zemljišča

Upravna taksa:
40,70 EUR (Tar. št. 1 in 30 po Zakonu o upravnih taksah (ZUT-UPB5, Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno
besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš).
Upravna taksa se nakaže na TRR: SI56 0121 8418 0309 161, referenca: SI11 75175-7111002, bic banke: BSLJSI2X, namen
plačila: upravna taksa ali direktno na Občini Destrnik preko POS terminala s karticami Aktiva, Maestro in Master Card.

__________________________
S podpisom izrecno dovoljujem in soglašam z obdelavo svojih osebnih podatkov iz tega obrazca za
namen rešitve te vloge v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo
EU o varstvu podatkov.

Dne:__________________

Podpis:___________________

