Vlagatelj ________________________________________
Naslov __________________________________________
Pošta ___________________________________________
Telefon _________________________________________

VLOGA ZA IZDAJO DOVOLJENJA
ZA ZAPORO JAVNE CESTE ZARADI DEL
Prosim za izdajo dovoljenja za:



delno zaporo javne ceste



popolno zaporo javne ceste

Zapora kategorizirane / nekategorizirane občinske javne ceste št. ______________________________ je potrebna
zaradi del: ___________________________________________________________________________________
Zapora ceste bo izvedena dne _____________________________ od _______________ do _______________ ure,
oziroma med _______________________ in _______________________ od ___________ do ____________ ure,
v/na ________________________________________________________________________________________
v dolžini ____________ m.
Odgovorna oseba za postavitev, vzdrževanje in odstranitev začasne prometne signalizacije ter zavarovanje prometa
je _____________________________________________ dosegljiva na tel.št. _____________________________

Straža, ___________________

_______________________________
(podpis vlagatelja)

Priloge k vlogi:
1. Elaborat začasne prometne ureditve: ___________________________________________________________
2. Skica ali tipska shema zapore ceste: _______________________________________________________
3. Soglasje upravljavca ceste za poseg v cestno telo ali varovalni pas ceste: _______________________________
4. Kopija potrdila o plačilu upravne takse z dne _____________________________________________________
5. Drugo: ____________________________________________________________________________________
Upravna taksa:
Po tarifnih številkah 1 in 30.c oz. 30.č Taksne tarife Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10-ZUTUPB5 in št. 32/16) znaša 29,50 € in se plača ob vložitvi vloge na račun Občine Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža.
Obrazec UPN: IBAN: SI56-0140-3603-0309-122; referenca: SI-11-77020-7111002; BIC banke: BSLJSI2X;

Izdaja dovoljenja za delno ali popolno zaporo občinske ceste zaradi del
Dela na občinski cesti ali ob njej, ki vplivajo na promet na tej cesti in jo je potrebno zaradi tega delno ali v celoti
zapreti za promet, se lahko izvajajo samo z dovoljenjem upravljavca občinskih cest.
Z dovoljenjem za zaporo občinske ceste se določijo pogoji za izvedbo zapore ceste, preusmeritve prometa zaradi
zapore in čas trajanja zapore ceste. O zapori ceste je potrebno obvestiti policijo, občinsko redarstvo in pristojni
inšpekcijski organ za ceste najmanj tri dni pred spremembo cestnega režima, ter javnost na krajevno običajen način.
Pravna podlaga:
 Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14-Odl.US in 46/15)
 Odlok o občinskih cestah v Občini Straža (Uradni list RS, št. 1/09).
Obrazec:
1. Vloga za izdajo dovoljenja za zaporo javne ceste zaradi del
Obvezne priloge k vlogi:
- za delno zaporo občinske ceste:
 skica ali tipska shema zapore ceste;
 soglasje upravljavca ceste za poseg v cestno telo ali varovalni pas ceste;
 dokazilo o plačilu upravne takse;
 pooblastilo za zastopanje, če stranko zastopa druga oseba.
- za popolno zaporo občinske ceste:
 elaborat začasne prometne ureditve (2 izvoda; en potrjen izvod se vrne predlagatelju cestne zapore);
 soglasje upravljavca ceste za poseg v cestno telo ali varovalni pas ceste;
 dokazilo o plačilu upravne takse;
 pooblastilo za zastopanje, če stranko zastopa druga oseba.
Upravna taksa:
Na podlagi Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10-ZUT-UPB5 in št. 32/16) se po tarifnih št. 1 in 30.c
oz. 30.č ob vlogi plača upravna taksa v višini 29,50 €.
Plačilo upravne takse:
Občina Straža, Ulica talcev 9, 86351 Straža;
TRR: SI56 0140 3603 0309 122; referenca: 11 77020-7111002; BIC banke: BSLJSI2X
Rok za podajo vloge:
 najmanj 15 dni pred izvedbo zapore ceste v primeru gradbenih del;
Rok za odločitev: 14 dni

