OBČINA CERKLJE
NA GORENJSKEM
Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje
e-mail: obcinacerklje@siol.net
Tel. 04/ 28 15 800; fax. 04/ 28 15 820

VLOGA ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA ZAPORO
OBČINSKE CESTE
Zadeva: 371
1. PODATKI O VLAGATELJU
- priimek in ime / naziv:
- naslov in davčna št.:
- telefon in elektronski naslov:
Ime in priimek odgovorne osebe organizatorja in kontaktni telefon:
______________________________________________________________________________
2. VLAGATELJ PROSIM ZA IZDAJO DOVOLJENJA (ustrezno obkrožite)
X

za popolno zaporo občinske ceste

X

za delno zaporo občinske ceste

X

drugo:

3. POTEK ZAPORE CESTE (označite kategorijo, navedite št. ceste in opis poteka zapore
na cesti)
X

lokalna cesta LC

X

lokalna zbirna cesta LZ

X

lokalna krajevna cesta LK

X

javna pot JP

X

drugo:

št. ceste, odseka: _______________________________________________________________,
potek zapore na cesti: ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
stacionaža začetka območja zapore: ________________________________________________,
opisno začetek: _________________________________________________________________,
stacionaža konec območja zapore: __________________________________________________,
opisno konec: __________________________________________________________________,
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4. NAMEN ZAPORE CESTE (ustrezno obkrožite)
X

prireditve

X

izvajanja del na občinski cesti

X

drugo:

5. TRAJANJE ZAPORE
Predlagani termin za zaporo je v času od ure ________ dne ________________ do ure ________
dne ________________, v skupnem trajanju _____ dni/ur. Morebitno potreben obvoz je urejen
po: __________________________. Izvajalec del: ____________________________________.
6. PRILOGE
Prilagam naslednje priloge (ustrezno obkrožite):
Elaborat začasne prometne ureditve

DA

NE

Evidenčni list zapore ceste, kot priloga elaboratu

DA

NE

Terminski plan izvajanja del

DA

NE

Drugo:
Vlogo je potrebno vložiti najmanj 15 dni pred predlaganim pričetkom zapore ceste.
7. PLAČILO UPRAVNE TAKSE:
Na podlagi tarifne številke 1 in 30 Zakona o upravnih taksah (Ur.l. RS, 106/10-UPB5, 14/15 –
ZUUJFO, 84/15 – ZZeIP-J in 32/16-ZUT-I) se za vlogo in izdajo dovoljenja za:
 delno ali popolno zaporo javne ceste zaradi izvajanja del na njej, plača upravna taksa v
znesku 29,50 evrov,
 delno ali popolno zaporo javne ceste zaradi prireditve na njej, plača upravna taksa v
znesku 44,50 evrov.
Takso lahko plačate na sledeč način:
- z gotovino na blagajni Občine Cerklje na Gorenjskem ali
- s plačilnim nalogom na banki ali elektronsko na račun št. IBAN: SI56 0121 2412 0309 135;
referenca: 11 75116-7111002; BIC banke: BSLJSI2X.
V primeru plačila s položnico ali elektronsko je potrebno vlogi priložiti dokazilo o plačilu.
V primeru, da taksa ne bo plačana ob oddaji vloge oziroma ji ne bo priloženo dokazilo o plačilu,
bo v skladu s 16. členom ZUT izdan plačilni nalog, neupoštevanje v njem določenega roka za
plačilo pa bo podlaga za obračun zamudnih obresti in posredovanje pristojnemu davčnemu
organu v izvršitev. Če niste taksni zavezanec oziroma ste plačevanja taks oproščeni, navedite
razlog iz zakona in priložite ustrezna dokazila.

Cerklje na Gorenjskem, datum: _________

_______________________
(Podpis vlagatelja)
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