
 
OBČINA LENART 

Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slov. goricah 
Telefon: 02/729 13 10, fax: 02/72 07 352 

obcina@lenart.si 
 

  

 

PODATKI O VLAGATELJU 

Ime in priimek:  

Naslov in poštna številka:  

Telefon:  

E-mail:  
   

VLOGA ZA IZDAJO SOGLASJA ZA POSEG V VAROVALNI PAS  
ALI DELA NA OBČINSKI CESTI   

 
Vlagatelj oz. investitor: ________________________________________________________________ 

SOGLASJE POTREBUJEM ZA (ustrezno obkrožite): 
1. za gradnjo in rekonstrukcijo gradbenih objektov ter postavljanje kakršnih koli drugih 

objektov in naprav v varovalnem pasu občinske ceste.  
(upravna taksa po tar. št 1 in 30 l, ZUT (Uradni list RS, št. 106/10 - uradno prečiščeno besedilo, 14/15 - 
ZUUJFO, 84/15 - ZZelP-J in 32/16) v višini 40,70 EUR), 
 

2. za ureditev cestnega priključka na javno cesto (cestni priključek ni predmet PGD ob 
pridobivanju gradbenega dovoljenja).  
(upravna taksa po tar. št. 1 in 30 o, ZUT (Uradni list RS, št. 106/10 - uradno prečiščeno besedilo, 14/15 - 
ZUUJFO, 84/15 - ZZelP-J in 32/16) v višini 29,50 EUR), 
 

3. za prekopavanje, podkopavanje, prebitje in druga dela na občinski cesti, 
(upravna taksa po tar. št. 1 in 30 p, ZUT (Uradni list RS, št. 106/10 - uradno prečiščeno besedilo, 14/15 - 
ZUUJFO, 84/15 - ZZelP-J in 32/16) v višini 40,80 EUR), 
 

4. za napeljevanje podzemnih in nadzemnih vodov in naprav na območju občinske ceste in 
njenega varovalnega pasu,  
(upravna taksa po tar. št. 1 in 30 r, ZUT (Uradni list RS, št. 106/10 - uradno prečiščeno besedilo, 14/15 - 
ZUUJFO, 84/15 - ZZelP-J in 32/16) v višini 40,70 EUR), 
 

poseg (opišite poseg) 
 
na parc. št.:       k.o.: 
 
ob občinski cesti: št. ceste/odseka                                    s parc. št.:   k.o.: 
 
Datum:       Podpis investitorja: 
 
Priloge: 

- ostalo (npr.: tehnična dokumentacija oz. PGD/PZI, skica, situacijski načrt, kopija katastrskega načrta…), 
- potrdilo o plačilu upravne takse na rač. št.: SI56 0125 8458 0309 108, sklic 11 75574-7111002-00000008, 

namen nakazila: plačilo upravne takse po tar. št. 1 in 30 …. ZUT. 
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