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ODDELEK ZA PROSTOR, OKOLJE IN JAVNE GOSPODARSKE SLUŽBE 

 

VLOGA ZA ZAPORO OBČINSKE JAVNE CESTE 

 

A. PODATKI INVESTITORJA/PREDLAGATELJA ZAPORE 

INVESTITOR DEL/ORGANIZATOR PRIREDITVE: 

Ime in priimek/Naziv: 

Stalno prebivališče/Sedež 

e-mail: 

telefonska številka 

PREDLAGATELJ ZAPORE: 

Ime in priimek/Naziv 

Stalno prebivališče/Sedež: 

e-mail: 

telefonska številka: 

Odgovorna oseba izvajalca del/organizatorja prireditve: 

B. PODATKI O ZAPORI CESTE 

Javna cesta (naziv): 

Kategorizacijska številka javne ceste: 

Zapora se predlaga na delu ceste (OPIS lokacije): 

Razlog zapore ceste (OPIS DEL/PRIREDITVE): 

Datum zapre (od-do): 

Čas zapore  (od-do) 

C. Postavljavec začasne prometne signalizacije in prometne opreme: 

Naziv podjetja (Skladno s  4. odstavkom 101. člena Zakona o cestah zaporo postavi izvajalec 

vzdrževanja občinske ceste): 

Ime in priimek odgovornega vodje del: 

e-mail: 

telefonska številka: 

Vloga mora biti vložena najmanj 15 dni pred predlaganim časom zapore ceste. 

 

Vrsta zapore (obkrožiti!): 

a) Delna zapora ceste 

b) Popolna zapora ceste 

 

 

 

 

Hrastnik, dne: 

 

 

Podpis investitorja/predlagatelja 

 



Občina bo osebne podatke obdelovala za namen izvedbe postopka za zaporo občinske ceste na podlagi Odloka o občinskih 

cestah na območju Občine Hrastnik (UVZ št 35/2012) in Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 

46/15, 10/18 in 123/21 – ZPrCP-F) 

Občina bo hranila in varovala osebne podatke za skladno z roki določenimi v klasifikacijskem načrtu občine in na primeren nač in, 

tako da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam. Občina bo omogočila obdelavo 

oziroma posredovanje osebnih podatkov izključno naslednjim pooblaščenim uporabnikom (pooblaščeni zaposleni občine, 

pooblaščene osebe, ki obdelujejo osebne podatke pri pogodbenem obdelovalcu  občine, osebe, ki izkažejo pooblastilo za dostop 

do osebnih podatkov v okviru zakona oziroma podzakonskih predpisov). Občina ne uporablja avtomatiziranega sprejemanja 

odločitev, vključno z oblikovanjem profilov. 

 

Seznanjen/a sem, da imam glede osebnih podatkov, ki se nanašajo name, pravico seznanitve, dopolnitve, popravka, omej itve 

obdelave, izbrisa, prenosljivosti in ugovora (vključno s pravico do pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu in sodnim varstvom 

pravic). 

 

Podrobnejše informacije o tem, kako občina ravna z osebnimi podatki, so na voljo na preko kontaktnih podatkov pooblaščene 

osebe za varstvo osebnih podatkov: e-pošta: dpo@virtuo.si 

 

 
Obvezne priloge: 

 

1. Elaborat zapore ceste oz. tipska shema začasne prometne ureditve glede na 10. člen Pravilnika o načinu označevanja in 

zavarovanja del na javnih cestah in ovir v cestnem prometu (Uradni list RS št. 116/2006, 88/08, 109/10 – ZCes-1 in 4/16). 

2. Opis del oz. prireditve. 

3. Upravna taksa po Zakonu o upravnih taksah (ZUT) (Uradni list RS, št. 106/2010-UPB5, 32/2016, 30/18-ZKZaš in 189/20 - 

ZFRO) 

• za popolno ali delno zaporo ceste zaradi izvajanja del na njej: 29,50€ (4,50€ za vlogo po tar.št. 1 in 25,00€ za odločbo 

po tar. št. 30), 

• za zaporo ceste zaradi prireditve na njej:44,50€ (4,50€ za vlogo po tar.št. 1 in 40,00€ za odločbo po tar. št. 30). 

• upravno takso je možno nakazati na račun: SI56 01234-4340309198 

SKLIC SI11 75337-7111002-91982017 

 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-5732
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2012
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-1474
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1878
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0411
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-2630
mailto:dpo@virtuo.si

