OBČINA APAČE
OBČINSKA UPRAVA

Apače 42 B, 9253 Apače, Tel.: 02/569-85-50, fax.: 02/569-85-51, e-pošta: info@obcina-apace.si

VLOGA
ZA IZDAJO SOGLASJA ZA GRADNJO V VAROVALNEM PASU OBČINSKE CESTE
1. PODATKI O VLAGATELJU
Priimek in ime:

____________________________________________________________________________

Naslov:

____________________________________________________________________________

Telefonska številka: ___________________________________________________________________________________

2. NAMEN SOGLASJA (obkrožiti ali podčrtati)
a) Gradnja in rekonstrukcija gradbenih objektov ter postavljanje kakršnih koli drugih objektov in naprav v varovalnem pasu
javne ceste (garaža, uta, drvarnica, ograja, škarpa, kmečka lopa, silos, nadstrešek, kozolec)
b) Ureditev cestnega priključka na javno cesto
c) Prekopavanje, podkopavanje, prebitje in druga dela na javni cesti ( priključki na vodovod, nizkonapetostno omrežje,
kanalizacija, TK vod, plinovod…)
d) Napeljevanje podzemnih ter nadzemnih vodov in naprav na območju javne ceste in njenega varovalnega pasu

3. PODATKI O PREDVIDENI GRADNJI
Opis gradnje (dimenzija, namen,…): ______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Parcelna številka: _____________________________ Katastrska občina:________________________________________

4. PRILOGE (OBKROŽITI)
a) Pooblastilo (v primeru, da ne vlaga lastnik zemljišča)

DA

NE

b) Situacija objekta z odmiki od parcelnih mej

DA

NE

c) Prerez in tloris objekta

DA

NE

d) Soglasje upravljavcev GJI (za točki 2. c in 2.d)

DA

NE

e) Ostalo: _________________________________________________________________________________
Po Zakonu o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J,
32/16 in 30/18 – ZKZaš) znaša upravna taksa za:
a) Gradnjo in rekonstrukcijo gradbenih objektov v višini 36,20 EUR
b) Ureditev cestnega priključka na javno cesto v višini 25,00 EUR
c) Prekopavanje, podkopavanje, prebitje in druga dela na javni cesti v višini 36,30 EUR
d) Napeljevanje podzemnih ter nadzemnih vodov in naprav na območju javne ceste in njenega varovalnega pasu v višini
36,20EUR
Upravno takso se lahko plača:



na uradni spletni strani občine ob spletni oddaji vloge s plačilnima karticami, spletno banko ali Moneto;
s položnico ki jo je mogoče pridobiti ob izpolnitvi e-vloge na spletni strani občine.

Apače, dne:

Podpis vlagatelja:

______________________________

______________________________

SPLOŠNA PRIVOLITEV GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV
Upravljavcu podatkov Občina Apače, šifra občine 195, dajem, kjer je potrebna privolitev, takšno privolitev do preklica za obdelavo mojih osebnih podatkov (identifikacijski
podatki ter kontaktni podatki).
Privolitev lahko kadarkoli podrobneje določim ali spremenim preko običajnega obrazca. Delno privolitev pa lahko tudi kadarkoli prekličem na katerikoli drugi način (e-pošta,
faks ali dopis).
Varstvo osebnih podatkov je za občino Apače zalo pomembno. Zato z njimi ravnamo skladno z veljavnimi predpisi in standardi.
Vse informacije v zvezi z varstvom osebnih podatkov so dosegljive na spletni strani občine Apače, www.obcina-apace.si in na sedežu občine, to je Apače 42B, 9253 Apače.

