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PODATKI O VLOŽNIKU  
 
 ______________________________________________ 

(ime in priimek oz. naziv pravne osebe) 

 
 ___________________________________________________ 

(naslov oz. sedež) 

 
 ______________________________________________ 

(kontaktni telefon,                          e-mail) 

 

 sprejemna štampiljka MOL 

 
 
 

Mestna občina Ljubljana 
Mestna uprava 
Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet 
Trg mladinskih delovnih brigad 7, 1000 Ljubljana 

 

 

VLOGA ZA 
POSTAVITEV ENOSTAVNEGA OBJEKTA  

V VAROVALNEM PASU CESTE 
 
 
Podpisani: _______________________________________________________________________________________ 

vlagam vlogo za postavitev enostavnega objekta (vrsta objekta): _____________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

na zemljišču parc. št.: ________________________ k.o. __________________________________________________ 

v varovalnem pasu ceste: ___________________________________________________________________________ 
(lokacija oziroma naslov gradnje) 

 
 
K vlogi PRILAGAM: 
 

 Skica oz. tehnična dokumentacija 

 Pooblastilo (za zastopnike in pooblaščence) 

 Dokazilo o lastništvu 

 ___________________________________ 

 (podpis vložnika in žig za pravne osebe) 

 
Dovoljenje (odločbo) poslati na naslov: 
 

 na isti naslov kot zgoraj 

 na drug naslov: ______________________________________________________________________ 
(naslov, kamor je treba poslati dovoljenje) 

 ne pošiljati - dovoljenje bom prevzel osebno 
 
 

Upravna taksa za vlogo v znesku       _4,54   EUR_                           JE  /  NI                  plačana ob vložitvi vloge. 
Upravna taksa za dovoljenje v znesku        36,24   EUR_                          JE  /  NI                  plačana ob vložitvi vloge. 
(ZUT-UPB5, Ur.l. RS, št. 106/2010, Tar.št. 1 in 30):                                                              (ustrezno obkrožite) 
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Obvezna priloga za pridobitev DOVOLJENJA ZA POSTAVITEV ENOSTAVNEGA 
OBJEKTA V VAROVALNEM PASU CESTE je: 

 
 
 

TEHNIČNA DOKUMENTACIJA, ki mora vsebovati: 
 
 

1. SPLOŠNI PODATKI: 

  splošni podatki o vrsti enostavnega objekta, projektu, projektantu in investitorju. 

2. TEHNIČNO POROČILO, ki vsebuje: 

 navedba zemljiških parcel na katerih se namerava postaviti enostavni objekt, 

 opis obstoječega in predvidenega stanja, 

3. KATASTRSKA SITUACIJA V MERILU 1:1000: 

 lega enostavnega objekta na zemljišču z vrisanimi sosednjimi objekti in priključki (če so). 

4. SITUACIJA V MERILU M 1:250 (ali v drugem ustreznem merilu)*, s katere je razvidno: 

 tloris enostavnega objekta z vrisano mejo cestnega sveta (M 1:100 do 1:250), 

 prečni prerez enostavnega objekta pravokotno na os ceste (M 1:10 do 1:100), 

 preglednostni trikotnik oziroma preglednostna berma (M 1:250), 

 prometna ureditev (če je potrebno) (M 1:250), 

 odvodnjavanje enostavnega objekta (če je potrebno) (M 1:100), 

 zunanja ureditev (utrditev, tlakovanje, ipd.) (M 1:250), 

 potek komunalnih vodov in hišnih komunalnih priključkov (M 1:250). 

 

*…Vse dimenzije morajo biti kotirane! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opombe: 

- Tehnična dokumentacija, ki je priloga vlogi, ostane v arhivu soglasodajalca. 
- Soglasodajalec lahko zahteva še dodatne priloge, če ugotovi, da vsebina priložene tehnične dokumentacije ne 

zadošča za izdajo dovoljenja za poseg v varovalnem pasu ceste. 


