
 

 

 

 

 

 

OBČINA PODČETRTEK 

OBČINSKA UPRAVA 

Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek 

Tel.: (03) 81 82 780; Fax: (03) 81 82 790; E-pošta: tajnistvo.obcina@podcetrtek.si 
 

 škerčev trg 12 │ 3240 Šmarje pri Jelšah │ tel.: 03 / 8171 631 │ fax.: 03 / 8171 626 

 e-mail: anita.reich@smarje.si │ www.smarje.si 

 

VLOGA ZA IZDAJO SOGLASJA - MNENJA V ZVEZI Z UKREPI ZA VARSTVO JAVNIH 

CEST IN PROMETA NA NJIH 

 

Ime in priimek vlagatelja:____________________________________________________________ 

Polni naslov:_______________________________________________________________________ 

Tel. št. / e-mail: ____________________________________________________________________ 

Prosim za izdajo soglasja (ustrezno obkroži):    

                                                                                                                           UPRAVNA TAKSA (tar. št.1 in 30) 

1. Za delno zaporo javne ceste zaradi izvajanja del na njej 25,00 EUR 

2. Za popolno zaporo javne ceste zaradi izvajanja del na njej 25,00 EUR 

3. Za delno zaporo javne ceste zaradi prireditve na njej 40,00 EUR 

4. Za popolno zaporo javne ceste zaradi prireditve na njej 40,00 EUR 

5. Za izredni prevoz po javni cesti 36,30 EUR 

6. Za postavitev turistične in obvestilne signalizacije ob javni cesti 22,60 EUR 

7. Za gradnjo in rekonstrukcijo gradbenih objektov ter postavljanje 

kakršnih koli drugih objektov in naprav v varovalnem pasu javne 

ceste 

36,20 EUR 

8. Za dela na zemljiščih in objektih vzdolž javne ceste, ki bi lahko 

vplivala na stanje javne ceste in varnost prometa na njej 

36,20 EUR 

9. Za ureditev cestnega priključka na javno cesto 25,00EUR 

10. Za prekopavanje, podkopavanje, prebitje in druga dela na javni 

cesti 

36,30 EUR 

11. Za napeljevanje podzemnih in nadzemnih vodov in naprav na 

območju javne ceste in njenega varovalnega pasu  

36,20 EUR 

12. Za pridobitev pravice graditi na javni cesti  36,20 EUR 

13. Za pridobitev pravice služnosti na javni cesti 36,20 EUR 

 

na zemljišču parc. št. …………………………………………….., k. o. ………………………….. 

  

 Opis posega............................................……………………………………………………............ 

…………………………….……………………………………………………………………… 

 

Podčetrtek, dne:……………………………………………..          Podpis vlagatelja:……………… 

 

Priloge: 

-  Arhitektonsko zazidalna situacija iz vodilne mape PGD, v kolikor je predmetno soglasje sestavni del 

PGD. 

- Prometno tehnična dokumentacija, v primeru predloga zapore ceste. 

 

UPRAVNA TAKSA: 

Po Zakonu o upravnih taksah, ((Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 

– ZZelP-J, 32/16, 30/18 – ZKZaš in 189/20 – ZFRO) je potrebno plačati takso po tarifni št. 1 in 30. 

Upravno takso lahko poravnate s položnico pri banki ali elektronsko za namen plačila: »plačilo upravne takse 

– OUP«, na naziv prejemnika: OBCINA PODČETRTEK, naslov: Trška cesta  59, 3254 Podčetrtek; številka 

računa: SI56 0129 2492 0309 126, referenca: SI12 7592271110028 
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