ODDELEK
ZA OKOLJE IN KOMUNALO
Tržaška cesta 1,1360 VRHNIKA
tel.: 01/7555-440, fax: 01/7505-158
e-pošta: obcina.vrhnika@vrhnika.si

OBČINA VRHNIKA
OBČINSKA UPRAVA

VLOGA ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA DELNO ALI POPOLNO
ZAPORO OBČINSKE CESTE

(OPOZORILO: Skladno s šestim odstavkom 48. člena Odloka o občinskih cestah in drugih javnih
površinah v občini Vrhnika (Naš časopis št. 415/14) je potrebno vlogo za zaporo občinske ceste vložiti
15 dni pred predvidenim začetkom zapore.)

PODATKI O VLAGATELJU
(investitor oz. po njegovem pooblastilu projektant):

Ime in priimek ali naziv pravne osebe:

Naslov:

Poštna št. in kraj:
Telefonska številka
Elektronski naslov:
Na podlagi 48. člena Odloka o občinskih cestah in drugih javnih površinah v občini Vrhnika
(Naš časopis št. 415/14) vlagam vlogo za izdajo dovoljenja za

 delno zaporo
 popolno zaporo

naslednje občinske ceste (potek ceste): _________________________________________
zemljišče parc. št. _____________ k.o. ___________________________________ zaradi

 prireditve
 izvajanje naslednjih del na/ob občinski cesti (opis del) :
___________________________________________________________________
na zemljišču parc. št. ______________ k.o. _______________________________
Predlagani rok za zaporo: od vključno dne _______________ do vključno ______________
(OBVEZNO)
S podpisom vloge izjavljam, da dovoljujem organu pridobitev zgoraj navedenih podatkov.
Opombe vlagatelja-ice:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Datum:

žig

Podpis vlagatelja:

(za pravne osebe)

OBRNI

Prilagam naslednje obvezne priloge:
1. Skica zapore ceste -1 izvod
(izdela ga JP KPV d.o.o., Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika)
2. Potrdilo o plačilu upravne takse :
a. za delno zaporo zaradi prireditve 44,50 € (TR 1 = 4,50 €, TR 30/d = 40,00 €) v
gotovini ali na TRR Upravne takse - občinske, številka računa: SI56 0134 0540 0309
140, sklic na št. 11 76406-7111002-9308, namen nakazila: plačilo upravne takse
b. za popolno zaporo zaradi prireditve 44,50 € (TR 1 = 4,50 €, TR 30/e = 40,00 €) v
gotovini ali na TRR Upravne takse - občinske, številka računa: SI56 0134 0540 0309
140, sklic na št. 11 76406-7111002-9309, namen nakazila: plačilo upravne takse
c. za delno zaporo zaradi izvajanja del 29,50 € (TR 1 = 4,50 €, TR 30/c = 25,00 €) v
gotovini ali na TRR Upravne takse - občinske, številka računa: SI56 0134 0540 0309
140, sklic na št. 11 76406-7111002-9306, namen nakazila: plačilo upravne takse
d. za popolno zaporo zaradi izvajanja del 29,50 € ( TR 1 = 4,50 €, TR 30/č = 25,00 €) v
gotovini ali na TRR Upravne takse - občinske, številka računa: SI56 0134 0540 0309
140, sklic na št. 11 76406-7111002-9307, namen nakazila: plačilo upravne takse
Vlagatelj je dolžan poravnati takso skladno s TR 1 in 6. in 7. točko TR 29 Zakona o upravnih
taksah (Ur. list RS, št. 106/2010-ZUT-UPB5, 14/2015-ZUUJFO, 84/15-ZZeIP-J, Ur. list. RS, št. 32/16).

