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OBČINA LOGATEC

PODATKI O VLAGATELJU

ime in priimek/naziv:
ulica, poštna št., pošta:
DŠ ali EMŠO/matična št.:
telefon in e-pošta:

VLOGA ZA IZDAJO:
(ustrezno označite)



SOGLASJA ZA IZVAJANJE DEL V OBMOČJU JAVNE CESTE



DOVOLJENJA ZA ZAPORO JAVNE CESTE *
* Vloga mora biti vložena najmanj 15 dni pred predlaganim rokom zapore ceste!

Vlagam zahtevek za izdajo soglasja za izvajanje del v območju javne ceste
(podiranje dreves, spravilo lesa, izkop, prekop, podkop, vrtanje...)
(ustrezno označite)
 prekop

podkop

podiranje dreves

spravilo lesa

izkop

vrtanje

drugo:

naslednje ceste, ulice ali pločnike (ime ceste, številka): ____________________________________________
na parc. št: __________________________________ k.o._________________________________________
zaradi izvajanja naslednjih del: _______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
želeni pričetek in čas trajanja del od dne

do dne
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Vlagam zahtevek za izdajo dovoljenja za zaporo ceste

(ustrezno označite)

 delna zapora ceste
 popolna zapora ceste

naslednje ceste, ulice ali pločnike (ime ceste, številka): ____________________________________________
na parc. št: __________________________________ k.o._________________________________________
zaradi izvajanja naslednjih del: _______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
želeni pričetek in čas trajanja zapore od dne ______________ do dne _______________
od ure ____________________do ure_________________

Obvezni prilogi:
a) izdelan elaborat zapore ceste z žigom pooblaščenega inženirja (dva izvoda) ali
b) tipsko shemo začasne prometne ureditve z žigom pooblaščenega inženirja
Dovoljenje za zaporo ceste se izda na osnovi popolne vloge, in sicer s pričetkom izvajanja del peti dan od dneva izdaje
dovoljenja, s čimer se zagotovi ustrezno obveščanje javnosti v sredstvih javnega obveščanja.
V primeru, da vloga ni oddana v predvidenem roku, si Občinska uprava v skladu z določili Zakona o cestah pridržuje pravico
spremembe datuma pričetka zapore. Prav tako se datum pričetka zapore lahko spremeni v primeru usklajevanja časa izvajanja del
na drugih gradbiščih v neposredni bližini ali zaradi uskladitve z izrednimi prevozi, ki jih zaradi spremembe prometne ureditve ali
tehničnih elementov ceste v območju zapore ne bi bilo mogoče opraviti.
V primeru zamud pri izvajanju del in s tem povezanega potrebnega podaljšanja roka izvajanja del mora vlagatelj oddati
novo popolno vlogo v sprejemni pisarni Občine Logatec.
Po Zakonu o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10-uradno prečiščeno besedilo, 32/16) je treba plačati upravno takso:
- za vlogo po Tarifni št. 1: 4,50 €,
V primeru negotovinskega plačila se plačilo izvede na račun:
UPRAVNE TAKSE OBČINE SI56 0126 4464 0309 134 sklic SI11 75639-7111002-xy (xy-letnica), UPN nalog
- za soglasje za prekopavanje, podkopavanje, druga dela po Tarifni št. 30-P: 36,30 €
V primeru negotovinskega plačila se plačilo izvede na račun:
UPRAVNE TAKSE S PODROČJA PROMETA IN ZVEZ 0SI56 0126 4464 0355 112 sklic SI11 75639-7111207-xy (xy=letnica),
UPN nalog
- za dovoljenje za delno oz. popolno zaporo ceste zaradi izvajanja del po Tarifni št 30-C,Č: 25,00 €
V primeru negotovinskega plačila se plačilo izvede na račun:
UPRAVNE TAKSE S PODROČJA PROMETA IN ZVEZ SI56 0126 4464 0355 112 sklic SI11 75639-7111207-xy (xy=letnica),
UPN nalog

Logatec, dne:

Podpis vlagatelja:

Če ob nastanku taksne obveznosti taksa ni plačana oziroma ni plačana v predpisani višini,
organ, ki prejme od taksnega zavezanca vlogo ali drug dokument, izroči oziroma pošlje taksnemu zavezancu plačilni nalog,
s katerim mu naloži plačilo takse v 15. dneh od vročitve plačilnega naloga.
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