
              OB_INT_VLOGA 

         Datum veljave: 01_11_2020 

 

VLOGA ZA INTERVENCIJSKI POSEG V JAVNO PROMETNO POVRŠINO 

VLAGATELJ 

Ime in priimek ali naziv družbe: 

Naslov ali sedež družbe: 

Poštna št. in kraj:  

E-pošta:                     Telefon: 

IZVAJALEC DEL 

Ime in priimek ali naziv družbe: 

Naslov ali sedež družbe: 

Poštna št. in kraj:  

E-pošta:                      Telefon: 

 

V skladu z odlokom o občinskih cestah (MUV, št. 32/17)  na podlagi 26., 42., in 43. člena zaprošamo za izdajo 
soglasja za intervencijski poseg: 

 v javno prometno površino, 

 na javni prometni površini (brez posega). 

Intervencijski poseg se bo oz. se izvaja na lokaciji:  

Intervencijski poseg je potrebno izvesti zaradi *1:  

 

Predviden čas izvedbe*2 od                                                            do 

Opombe: 

- *1 Intervencijski poseg je mogoč samo v primeru, če so s poškodbami naprav in napeljav, vgrajenih v 
občinsko cesto, neposredno ogroženi varen promet oz. življenja in zdravje občanov ali bi lahko nastala večja 
gospodarska škoda (MUV, št. 32/17). 

- *2 Trajanje intervencijskega posega je omejena na 3 dni. 
- Soglasje za intervencijski poseg se obračunajo po veljavnem ceniku izdajatelja in znašajo 66,27€+ddv 

oziroma po dejanskih stroških. 
- Račun za izdajo soglasja se izstavi vlagatelju. 
- Med posegom v javno površino se s strani izvajalca GJS izvaja tehnična kontrola posega. 
- Izvajanje tehnične kontrole posega se obračuna po veljavnem ceniku izvajalca kontrole in znaša 57,00€+ddv 

oziroma po dejanskih stroških. 
- Opustitev izvajanja del ne zadrži plačila storitve izdaje soglasja. 

Obvezne priloge k vlogi: 

 Skica lokacije posega (mikrolokacija). 

 

IZJAVA:   

S podpisom jamčimo za točnost in resničnost podatkov ter prevzemamo odgovornosti in posledice za napačne 
ali nepopolne podatke. 

 

Datum:        Podpis vlagatelja: 
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