Številka:
Datum:

VLOGA ZA IZDAJO SOGLASJA oz. DOVOLJENJA O POSEGU
Na podlagi Odloka o občinskih cestah v Občini Šmarješke Toplice (Uradni list RS št.:
100/2009) in Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah v
Občini Šmarješke Toplice (Uradni list RS št.: 31/2012) vlagam zahtevek za izdajo
soglasja oz. dovoljenja zaradi posega:
-NA OBČINSKE CESTE IN JAVNE POTI
-V VAROVALNI PAS OBČINSKIH CEST IN JAVNIH POTI
PODATKI O VLAGATELJU
priimek in ime/Naziv pravne osebe
ulica /kraj in hišna številka
poštna številka in kraj
telefon
PODATKI O INVESTITORJU
priimek in ime/Naziv pravne osebe
ulica /kraj in hišna številka
poštna številka in kraj
telefon
PODATKI O ZEMLJIŠČU
parcelna številka
katastrska občina

Vrsta posega:________________________________________________________
Cesta:______________________________________________________________

VLOGA Z A IZDAJO SOGLASJA/DOVOLJENJA O POSEGU NA OBČINSKE CESTE IN JAVNE POTI OZ. V VAROVALNI PAS OBČINSKIH CEST IN
JAVNIH POTI

OSEBNI PODATKI
Občina bo posredovane osebne podatke uporabila izključno za namen izvedbe postopka
izdaje soglasja oz. dovoljenja o posegu na občinske ceste ali javne poti, posega v varovalni
pas občinskih cest ali javnih poti, na podlagi Zakona o javnih cestah, Odloka o občinskih
cestah v Občini Šmarješke Toplice in Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
občinskih cestah v Občini Šmarješke Toplice in 21. a člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 –
ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), ter jih hranila in varovala skladno z
roki določenimi v klasifikacijskem načrtu občine. Občina bo podatke varovala na primeren
način, tako da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim
osebam.
Občina podatkov ne bo posredovala, posodila ali prodala tretjim osebam. Občina bo
omogočila obdelavo oziroma posredovanje podatkov izključno pooblaščenim sodelavcem.
Občina ne uporablja avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem
profilov. V primeru oddaje sporočila so zahtevani podatki obvezni ravno tako soglasje za
uporabo osebnih podatkov in brez le-teh sporočilo ne bo popolno, zato ga ne bo mogoče
oddati.
Seznanjen/a sem, da imam glede osebnih podatkov, ki se nanašajo name, pravico
seznanitve, dopolnitve, popravka, omejitve obdelave, izbrisa, prenosljivosti in ugovora
(vključno s pravico do pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu in sodnim varstvom pravic).
Podrobnejše informacije o tem, kako občina ravna z osebnimi podatki, so na voljo v politiki
zasebnosti.

Izpolnil-a:
Podpis:
Datum:
Žig (za pravne osebe)

PRILOGE:
1. Upravna taksa po Zakonu o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 –
uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/2016)
•

40,70€ (4,50€ za vlogo po tar. št. 1 in 36,20€ za odločbo za gradnjo in
rekonstrukcijo gradbenih objektov ter postavljanje kakršnih koli drugih
objektov in naprav v varovalnem pasu javne ceste po tar. št. 30 l),

•

40,70€ (4,50€ za vlogo po tar. št. 1 in 36,20€ za odločbo za dela na
zemljiščih in objektih vzdolž javne ceste, ki bi lahko vplivala na stanje
javne ceste in varnost prometa na njej po tar. št. 30 m),

•

40,70€ (4,50€ za vlogo po tar. št. 1 in 36.20€ za odločbo za dela ob javni
cesti, ki vplivajo na vodostaj ali višino podzemnih voda in zato ogrožajo
stabilnost cestnega telesa po tar. št. 30 n),

•

29,50€ (4,50€ za vlogo po tar. št. 1 in 25,00€ za odločbo za ureditev
cestnega priključka na javno cesto po tar. št. 30 o),

•

40,80€ (4,50€ za vlogo po tar. št. 1 in 36,30€ za odločbo za prekopavanje,
podkopavanje, prebitje in druga dela na javni cesti po tar. št. 30 p),

•

40,70€ (4,50€ za vlogo po tar. št. 1 in 36,20€ za odločbo za napeljevanje
podzemnih in nadzemnih vodov in naprav na območju javne ceste in
njenega varovalnega pasu po tar. št. 30 r).

•

ali z zakonom predpisana višina takse.

Taksa se plača preko podračuna Občine Šmarješke Toplice, številka računa:
01406-6060309135 (upravna taksa, sklic na št. 11-77054-7111002-2019)
BIC koda Banke Slovenije: BSLJSI2X.
K izpolnjeni vlogi se priloži dokazilo o plačilu upravne takse!
2.
3.

Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja
Ostale priloge (npr.: skica, situacijski načrt, kopija katastrskega načrta,
kopija zemljiškoknjižnega izpiska,..)

ROK ZA IZDAJO SOGLASJA:
Rok za izdajo soglasja je 30 dni.

