
Vloga za izdajo soglasja za prekop lokalne ceste, poti ali druge parcele v občinski lasti – Občina Bovec 

OBČINA BOVEC 
Trg golobarskih žrtev 8 
5230 Bovec 
Telefon: 05/3841-900 
Telefaks: 05/3841-915 
e-mail: obcina.info@bovec.si 
 

 
 
 
 

 

  
        

VLOGA ZA IZDAJO SOGLASJA ZA IZVAJANJE DEL V VAROVALNEM PASU (V, OB ALI 
NA) OBČINSKE CESTE  

 

1. PODATKI O VLAGATELJU 

Ime in priimek / firma:   

Naslov:  

Kontaktna oseba :  

e-pošta:   Telefon:  
 

2. PODATKI O CESTI 

Številka ceste in ime:  

Naselje:  

 

3. PODATKI O ZEMLJIŠČIH, NA KATERIH JE PREDVIDEN POSEG 

Parcelna številka   številka k.o.  ime k.o. 

     

     

     

 

4. PODATKI O IZVAJALCU 

Ime in priimek / firma:   

Naslov:  

Kontaktna oseba :  

e-pošta:   Telefon:  

 

5. OKVIRNI ROK PRIČETKA DEL, ROK DOKONČANJA 

Datum pričetka del:  

Datum zaključka del:  

Opombe:  
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6. PODATKI O VRSTI GRADNJE OZIROMA POSEGU (kratek opis posega)

7. PODATKI O SOGLASJIH, če so ta potrebna zaradi vkopane/nadzemne javne
infrastrukture (fekalna, meteorna kanalizacija, vodovodna napeljava, elektroinstalacije,
plin, CATV, telefonska napeljava, drugo.... ) 

8. IZJAVA O ODPRAVI VSEH MOREBITNIH NAPAK

Vlagatelj _______________________________________________________ izrecno izjavljam, da bom po izvedenih 
delih v/ob/na občinski cesti, stanje vseh nepremičnin na katere bom posegal, povrnil  vsaj v 
prvotno kvaliteto. Izjavljam, da bom po zaključku del seznanil Občino Bovec in opravil terenski 
ogled s predstavnikom Občine Bovec, v kolikor bo to potrebno. V kolikor bodo na terenskemu 
ogledu ugotovljene nepravilnosti, se zavezujem te, v najkrajšem možnem času odpraviti. 
Seznanjen sem, da lahko, v kolikor ugotovljenih nepravilnosti ne bom opravil, te odpravi Občina 
Bovec, na moje stroške. Seznanjen sem, da je garancijski rok po Posebnih gradbenih uzancah 2 
leti. 

Datum: Podpis vlagatelja: 

Varstvo osebnih podatkov 
Občina Bovec bo posredovane osebne podatke uporabila izključno za namen postopka po tej vlogi. Občina Bovec bo 
podatke varovala na primeren način, tako da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov 
nepooblaščenim osebam. Občina Bovec podatkov ne bo posredovala, posodila ali prodala tretjim osebam. 
Seznanjen/a sem, da imam glede osebnih podatkov, ki se nanašajo name, pravico seznanitve, dopolnitve, popravka, 
omejitve obdelovanja, izbrisa, prenosljivosti in ugovora (vključno s pravico do pritožbe pri Informacijskem 
pooblaščencu in sodnim varstvom pravic). 

OBVEZNE PRILOGE: 

 Potrdilo o plačilu upravne takse1

 Fotokopija pridobljenih soglasij
 Elaborat ureditve dostopov in prometa na območju gradbišča oz. primerna skica
 Fotografija območja

1 Na podlagi Zakona o upravnih taksah (Ur.l. RS, št.106/2010, 32/16) se za izdajo dovoljenj, soglasij in 
drugih dokumentov v zvezi z ukrepi za varstvo javnih cest in prometa na njih plača upravna taksa 
v višini 40,80 EUR (tar. št. 1 in tar. št. 30p). Za izdajo soglasja za prekop zemljišča v lasti Občine Bovec, ki 
ne predstavlja javne ceste oz. obcestnega pasu, se plača upravna taksa za vlogo v višini 4,50 EUR Če 
vlagatelj ni taksni zavezanec oziroma je plačevanja taks oproščen, navede razlog iz zakona ali priloži 
ustrezna dokazila. Upravna taksa se plača na enega od naslednjih načinov: 
- gotovinsko v sprejemni pisarni Občine Bovec ali
- na transakcijski podračun Občine Bovec št SI56012064060309109, sklic  SI11 75051-7111002.
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