OBČINA ŠKOFLJICA
Šmarska cesta 3
1291 ŠKOFLJICA

Na podlagi 101. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18) ter
49. in 50. člena Odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 47/99, 61/05) dajem naslednjo:

VLOGO ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA ZAPORO OBČINSKE CESTE (35105)
(OPOZORILO: Skladno s četrtim odstavkom 50. člena Odloka o občinskih cestah, mora biti popolna vloga
vložena najmanj 15 dni pred predlaganim časom zapore ceste)

1. PODATKI O VLAGATELJU
Ime in priimek / naziv pravne osebe:___________________________________________________________
Naslov / sedež:____________________________________________________________________________
Pošta:___________________________________________________________________________________
Kontaktni telefon:__________________________________________________________________________
Elektronska pošta:_________________________________________________________________________
Podatki o zastopniku / pooblaščencu:___________________________________________________________

PODATKI O ZAPORI
A. Vrsta zapore (ustrezno obkrožite)
 Delna
 Popolna
B. Namen zapore (ustrezno obkrožite in dopišite)


Prireditev – navesti naziv prireditve ali kratek opis : _____________________________________



Izvajanje del- navesti vrsto in obseg del ter dovoljenje (GD, soglasje, ipd.) na podlagi katerega se
bodo dela izvajala: _______________________________________________________________

C. Lokacija (dopišite)
Kategorija in št. ceste, št. odseka, opis/naziv ulice oz. druge javne površine: _____________________
Parcelna št., katastrska občina: ________________________________________________________
Stacionaža (ali opis lokacije) začetka območja zapore: ______________________________________
Stacionaža (ali opis lokacije) konca območja zapore: _______________________________________

Upravna taksa se poravna v sprejemni pisarni Občine Škofljica ali na TRR Občine Škofljica SI56 01323-5230309131, referenca: SI11
76236-7111002. Potrdilo o plačilu takse priložite vlogi ali pošljite na elektronski naslov: obcina@obcina.skofljica.si

D. Trajanje (dopišite)
Pričetek zapore (datum, ura): __________________________________________________________
Zaključek zapore (datum, ura): _________________________________________________________
Dnevno izvajanje zapore: od_______ure do _______ure / 24 ur dnevno (ustrezno dopiši oz. obkroži)
E. Obvoz (dopišite)
Relacija obvoza (v kolikor je to potrebno): ________________________________________________
F. Začasna prometna ureditev (dopišite)
Zapora bo izvedena na podlagi:


elaborata zapore št. ________________________________, z dne _____________________



tipske sheme ________________________________________________________________.

IZVAJALEC ZAPORE
Izvajalec rednega vzdrževanja občinskih cest v Občini Škofljica: KRIŽMAN d.o.o.
Odgovorna oseba izvajalca zapore: Jure Žgajnar
Kontakt izvajalca zapore: zapore@krizman.eu; 041 649 714
OBVEZNE PRILOGE (priloženo obkrožite)


Elaborat zapore ceste, ki ga lahko v skladu s predpisi o graditvi objektov izdela projektant po določbah
Pravilnika o zaporah na cestah (Uradni list RS, št. 4/16)



Tipska shema zapore ceste dopolnjena po določbah Pravilnika o zaporah na cestah (Uradni list RS, št.
4/16) in podpisana s strani predlagatelja



V kolikor vlogo vlaga pooblaščenec: pooblastilo



V primeru izvajanja del: soglasje k posegu v cestno telo ali varovalni pas javne ceste



Potrdilo o plačilu upravne takse

TAKSA
Upravna taksa po Zakonu o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 –
ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš) znaša:
 za delno / popolno zaporo javne ceste ZARADI IZVAJANJA DEL v višini 29,50 € in predstavlja seštevek:
-

4,50 € za vlogo po taksni tarifi št. 1

-

25,00 € za dovoljenje po taksni tarifi št. 30 c / č

 za delno / popolno zaporo javne ceste ZARADI PRIREDITVE v višini 44,50 € in predstavlja seštevek:
-

4,50 € za vlogo po taksni tarifi št. 1

-

40,00 € za dovoljenje po taksni tarifi št. 30 d / e

Datum:______________________

Podpis vlagatelja/pooblaščenca:_________________________

Upravna taksa se poravna v sprejemni pisarni Občine Škofljica ali na TRR Občine Škofljica SI56 01323-5230309131, referenca: SI11
76236-7111002. Potrdilo o plačilu takse priložite vlogi ali pošljite na elektronski naslov: obcina@obcina.skofljica.si

