Vloga za izdajo dovoljenja za popolno, polovično
ali delno zaporo občinske ceste
Namen
Pridobitev dovoljenja za zaporo občinske ceste.

Osebni podatki, ki se zbirajo na vlogi
Podatki o vlagatelju (ime in priimek, naslov, telefon, elektronski naslov); podatki o predlagatelju zapore (če ni
enak vložniku vloge)

Rok hrambe
10 let.

Obvezne priloge




Elaborat za zaporo ceste s specifikacijo prometne signalizacije oz. tipska shema začasne prometne
ureditve s skico začasne prometne signalizacije;
Soglasje upravljavca ceste, v primeru priključitve na gospodarsko javno infrastrukturo tudi soglasje
upravljavca gospodarske javne infrastrukture;
Obvestilo za objavo v sredstvih javnega obveščanja.

Pristojni, dodatne informacije
Za odločanje o vlogi in posredovanje dodatnih informacij je pristojen Viktor TORKAR, višji svetovalec župana za
gospodarske javne službe (tel. 01 2350-556, E_naslov: viktor.torkar@trzin.si).

Višina upravne takse in način plačila
Po Zakonu o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10-uradno prečiščeno besedilo, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in
30/18 – ZKZaš) je potrebno 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. 30-C-Č)
 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-E)
 40,80 € (4,50 € za vlogo po tar. št. 1 in 36,30 € za odločbo o zapori zaradi prekopavanja ceste po tar. št.
30-P)
Takso nakažete na podračun Občine Trzin, odprt pri UJP, št.: SI56 0138 6586 0309 113 sklic 11 76848-7111002 ,
plača v gotovini na vložišču Občine Trzin ali preko POS terminala s plačilnimi karticami

in drugo kartico, ki vsebuje logotip

.

V kolikor vlagatelj ni taksni zavezanec, oziroma je plačevanja taks oproščen, navede razlog iz zakona ali priloži
ustrezna dokazila.

Pravna podlaga
Izvlečka iz občinskega odloka in državnega pravilnika se nahajata na hrbtni strani obrazca.

