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VLOGA ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA  
popolno, polovično ali delno zaporo občinske ceste 

        
vlagam zahtevek za izdajo odločbe o POPOLNI, POLOVIČNI, DELNI zapori (ustrezno podčrtajte) naslednje 
ceste oz. ulice (navedite najbližjo hišno številko): 
 

 
zaradi izvajanja naslednjih del/prireditve: 
 

 
ki bodo potekala od dne ___. ___. 20__, ure: ___. ____ do dne ___. ___. 20__  ure: ___. ___ . 
 
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)  
Po tar. št. 1 se taksa za elektronske vloge ne plača. 

 
Takso nakažete na podračun Občine Trzin odprt pri UJP št.: SI56 0138 6586 0309 113 sklic 11 76848-7111002 ali poravnate 
v gotovini ali pa s plačilno kartico na vložišču Občine Trzin, v času uradnih ur vložišča za poslovanje s strankami. 

 

Dovoljenje bom dvignil/a:                 osebno                   pošljite ga na zgornji naslov 

 
S podpisom potrjujem pravilnost podatkov navedenih v vlogi. 
 

S podpisom dajem Občini Trzin soglasje za obdelavo v vlogi navedenih osebnih podatkov za namen 
izdaje dovoljenja za zaporo občinske ceste in obvestila o zapori. 

 
Občina bo osebne podatke hranila in varovala na primeren način, da ne bi prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov 
nepooblaščenim osebam. Občina se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredovala, posodila ali prodala tretji osebi brez pisne 
privolitve posameznika razen pogodbenim obdelovalcem, ki za občino izvajajo naloge občine skladno s pogodbo obdelavi osebnih 
podatkov. 
 
Občina bo podatke obdelovala zgolj v okviru izbranega načina do preklica privolitve za posamezni način obdelave. 
 
Seznanjen/a sem, da lahko v vsakem trenutku prekličem uporabo svojih osebnih podatkov na isti način kot sem privolitev podal/a. 
Seznanjen/a sem, da imam glede osebnih podatkov, ki se nanašajo name, pravico seznanitve, dopolnitve, popravka, omejitve obdelave, 
izbrisa, prenosljivosti in ugovora (vključno s pravico do pritožbe pri informacijskem pooblaščencu in sodnim varstvom pravic). 

 

Datum: ____. ____. 20__                                                       Podpis vložnika: ___________________ 
 

PODATKI O VLOŽNIKU VLOGE: 

Ime in priimek/naziv podjetja: 
 

Točen naslov: 
 

Telefon, GSM, e-naslov: 
 

Podatki o predlagatelju zapore: 
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Obvezne priloge: 
1. Elaborat za zaporo ceste s specifikacijo prometne signalizacije oz. tipska shema začasne prometne ureditve s 

skico začasne prometne signalizacije. 
2. Soglasje upravljavca ceste, v primeru priključitve na gospodarsko javno infrastrukturo tudi soglasje 

upravljavca gospodarske javne infrastrukture. 
3. Obvestilo za objavo v sredstvih javnega obveščanja. 
 
Izvleček iz Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v občini Trzin (Uradni vestnik OT, št. 3/15-uradno 
prečiščeno besedilo) 

24. člen 
(zapora ceste zaradi del ali prireditev na občinski cesti) 

(1) Dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske ceste izda občinska uprava in ga vroči predlagatelju zapore. O izdaji 
dovoljenja občinska uprava obvesti pristojni inšpekcijski organ za občinske ceste in izvajalca rednega vzdrževanja občinskih 
cest. 
(2) Če za predlagano zaporo ni predpisan elaborat zapore ceste v skladu s predpisom, ki ureja označevanje in zavarovanje 
del na javnih cestah in ovir v cestnem prometu, mora vloga vsebovati podatke o lokaciji, vrsti in obsegu del, zaradi katerih se 
predlaga zapora ceste, čas trajanja zapore in navedbo tipske sheme začasne prometne ureditve in skico začasne prometne 
signalizacije. 
(3) Občinska uprava lahko spremeni čas in trajanje zapore ceste, zlasti če se ta predlaga med prireditvami, predvidenimi s 
koledarjem večjih kulturnih ali športnih prireditev občinskega pomena, med turistično sezono ali med povečanimi 
prometnimi obremenitvami ceste. 
(4) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske ceste ni potrebno za 
redno vzdrževanje občinskih cest. 
 

25. člen 
(izdaja dovoljenj za zaporo občinske ceste) 

(1) Vloga za izdajo dovoljenja za delno ali popolno zaporo občinske ceste mora vsebovati: 
− podatke o lokaciji, vrsti in obsegu del zaradi katerih se predlaga, 
− podatke o načinu in času trajanja izvedbe del, 
− skico, s katere je razviden poseg. 
(2) K vlogi mora biti predloženo tudi soglasje upravljavca ceste, v primeru priključitve na gospodarsko javno infrastrukturo 
tudi soglasje upravljavca gospodarske javne infrastrukture. 
(3) Vse stroške za izvedbo zapore občinske ceste in preusmeritve prometa zaradi zapore ceste krije njen predlagatelj.  
(4) Obveščenost javnosti o izvedbi zapore občinske ceste in o preusmeritvi prometa zagotovi izvajalec rednega vzdrževanja 
občinskih cest na stroške predlagatelja zapore. 
 
Izvleček iz Pravilnika o zaporah na cestah (Uradni list RS, št. 4/16) 
 

6. člen 
(naloge predlagatelja zapore ceste) 

(1) Predlagatelj zapore ceste mora k vlogi za izdajo dovoljenja za zaporo ceste priložiti elaborat zapore ceste, ki ga lahko v 
skladu s predpisi o graditvi objektov izdela projektant. 
(2) Ne glede na prejšnji odstavek predlagatelju zapore ceste ni treba priložiti elaborata zapore ceste, če je izpolnjen eden od 
naslednjih pogojev: 
-        za zaporo ceste obstaja tipska shema zapore ceste in na območju zapore ceste ni križišča, prehoda za pešce, prehoda 

za kolesarje, avtobusnega postajališča oziroma ni treba preusmerjati prometa pešcev ali kolesarjev ter se promet na 
območju zapore ceste ne ureja s svetlobnimi prometnimi znaki, 

-        za zaporo ceste obstaja tipska shema zapore ceste in se zapora ceste postavlja na maloprometnih cestah, 
-        upravljavec ceste v soglasju za vzpostavitev individualnega priključka določi shemo zapore ceste. 
(3) V primerih iz prejšnjega odstavka mora predlagatelj zapore ceste vlogi za izdajo dovoljenja za zaporo ceste namesto 

elaborata zapore ceste priložiti podatke o lokaciji, vrsti in obsegu del, zaradi katerih se predlaga zapora, čas trajanja 
zapore in navedbo tipske sheme zapore ceste. Tipsko shemo zapore ceste je treba dopolniti s podatki o natančni 
lokaciji začetka in konca območja delovišča ali prireditve, ki mora biti potrjena s podpisom predlagatelja. Obstoječo 
prometno signalizacijo in prometno opremo na območju zapore ceste je treba vrisati v tipsko shemo zapore ceste ter 
jo prilagoditi začasni prometni signalizaciji in prometni opremi. 
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