OBČINA LUKOVICA
Stari trg 1
1225 Lukovica
(01)72 96 300
www.lukovica.si
obcina.lukovica@lukovica.si

PODATKI O VLAGATELJU:
- Priimek in ime / naziv:
-

Naslov:

-

Poštna številka in kraj:

-

Kontakt – telefon / e-naslov:

VLOGA
ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA ZAPORO OBČINSKE CESTE
1. PODATKI O ZAPORI
Vrsta zapore: (obkrožiti)
Vzrok zapore: (obkrožiti)
Vrsta ceste: (obkrožiti)

a) Popolna zapora
a) Izvajanje gradbenih del
a) Lokalna cesta

b) Delna zapora
b) drugo
b) Javna pot c) drugo

Cesta (ime, lokacija, številka iz soglasja)
Predviden rok trajanja zapore je v času (datum) od ________do ___________
2. PODATKI ZA PRIMER IZVAJANJA GRADBENIH DEL NA CESTI
Izvajalec del:
Odgovorni vodja del: gsm št.:
Postavljavec zapore: gsm št.:

Dne, _____________

____________________________
(podpis in žig
investitorja oz. pooblaščenca)

Priloge:
a) Pooblastilo (v primeru, da ne vlaga investitor) DA NE
b) Elaborat prometne ureditve za čas zapore DA NE
c) Soglasje za gradnjo »GJI« v območju občinske ceste DA NE
d) Terminski plan izvedbe del DA NE
e) Drugo :___________________________________________________________
Po Zakonu o upravnih taksah (Ur. list RS, št. 106/2010 in spremembe) je treba za izdajo dovoljenja za zaporo
občinske ceste plačati upravno takso v višini:
▪
29,50 € (4,50 € za vlogo po tar. št. 1 in 25,00 € za odločbo o zapori zaradi del na cesti po tar. št. 30c).
▪
44,50 € (4,50 € za vlogo po tar. št. 1 in 40,00 € za odločbo o zapori zaradi prireditve na cesti po tar. št. 30 d).
▪
40,80 € (4,50 € za vlogo po tar. št. 1 in 36,30€ za odločbo o zapori zaradi prekopavanja, podkopavanja,
prebitja in drugih del na cesti po tar. št. 30 p).
▪
ali z zakonom predpisana višina takse.
Taksa se plača na transakcijski račun št.: SI56012684680309119, namen Upravne takse iz upravnih dejanj občine,
referenca SI 11 75671-7111002, koda namena: OTHR. Potrdilo o plačilu priložite k vlogi.
Če vlagatelj ni taksni zavezanec oziroma je plačevanja taks oproščen, je potrebno navesti razlog iz zakona in
priložiti ustrezna dokazila.

