OBČINA SEMIČ
Štefanov trg 9 , 8333 SEMIČ
telefon: 07/35-65-360
e-pošta: obcina@semic.si; uradna spletna stran: http://www.semic.si/
ID za DDV: SI79049273, matična številka: 5880262

VLOGA ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA ZAPORO OBČINSKE CESTE
ZARADI DEL
PODATKI O VLAGATELJU oz. INVESTITORJU
Ime in priimek,
naziv pravne osebe:
Naslov in pošta:
Telefon, e-mail:
PODATKI O POOBLAŠČENCU (v kolikor investitor ni vlagatelj)
Ime in priimek:
Naslov in pošta:
pošta:
Telefon, e-mail:
Na podlagi 34. člena Odloka o občinskih cestah v Občini Semič (Uradni list RS, št. 27/2016) vlagam vlogo
za izdajo dovoljenja za zaporo občinske ceste
VRSTA ZAPORE (ustrezno označi):
Delna zapora občinske ceste
Polovična zapora občinske ceste
Popolna zapora občinske ceste
PODATKI O ZAPORI OBČINSKE CESTE:
Katastrska občina in št. parcele
Številka odseka občinske ceste
Zapora se predlaga na delu
ceste (opis lokacije)

Vrsta in obseg del

OPIS NAČINA IN ČAS TRAJANJA IZVEDBE:
Datum zapore (od-do)

Čas zapore (od –do)

PODATKI ZA PRIMER IZVAJANJA GRADBENIH DEL NA CESTI
Izvajalec del
Odgovorni vodja del
(ime in priimek, št. telefona)
Postavljavec zapore
(ime in priimek, št. telefona)

Priloge (ustrezno označi):
1. Pooblastilo (v kolikor vlogo vlaga pooblaščenec)
2. Prometno tehnična dokumentacija začasne prometne ureditve v času zapore (npr. projekt,
elaborat, ..)

Datum:

Podpis vlagatelja:

Po Zakonu o upravnih taksah - ZUT (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, št. 14/15 –
ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 - ZKZaš) je treba vlogo in za dovoljenje za zaporo občinske ceste
plačati upravno takso po tarifni št. 1 in 30 v skupni višini 29,50 EUR.
Če niste taksni zavezanec oziroma ste plačevanja taks oproščeni, navedite razlog iz zakona in priložite
ustrezna dokazila.
Upravno takso lahko plačate preko prehodnega davčnega računa št. SI56 0130 9509 0309 135 sklic 11
76090-7111002 ali osebno na vložišču občine.
V primeru, da je taksa plačana preko transakcijskega računa prosimo, da potrdilo o plačilu priložite vlogi.

