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Ime in priimek vlagatelja 
/ naziv pravne osebe                       

 
Naslov / sedež 

 
                      

 
Naselje, poštna številka 

 
                      

 
Telefon / e-pošta 

 
                      

 

Pravni zastopnik / 
pooblaščenec                       

 
 

VLOGA ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA DELNO ALI POPOLNO 
ZAPORO OBČINSKE CESTE 

 

 
Ustrezno označite: 
 
Prosim za izdajo ustreznega dovoljenja za začasno   DELNO    POPOLNO  zaporo občinske 

ceste: 
 

   A) zaradi izvajanja del na njej oziroma 

   B) zaradi prireditve na njej.  

 
 

na odseku občinske ceste 

(naziv):                       

stacionaža:                       

v času (dan in ura):                       

kratek opis namena:                       

                       

  

  

 
Priloge: 
Elaborat o začasni prometni 

ureditvi zapore št.:                       

Tipska shema št.:                       

  
 
 
Po Zakonu o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – UPB, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 
32/16 in 30/18 – ZKZaš)  je treba za pridobitev dovoljenja pod točko A (zaradi izvajanja del) v skladu s 
tarifno številko 1 (4,50 €) in tarifno številko 30 (25,00 €)  plačati upravno takso v skupnem znesku 
29,50 EUR; za dovoljenje pod točko B (zaradi prireditve) v skladu s tarifno številko 1 (4,50 €) in tarifno 
številko 3 (40,00 €)  plačati upravno takso v skupnem znesku 44,50 EUR. 
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Račun za plačevanje upravnih taks: Občina Šentjernej, Prvomajska cesta 3a, 8310 Šentjernej; 0131-
9519-0309-146; sklic 11-76198-7111002-02.  

V primeru plačila s položnico ali preko elektronske banke je treba vlogi priložiti dokazilo o 
plačilu upravne takse.  

 

OSEBNI PODATKI  
Občina bo osebne podatke obdelovala za namen izvedbe postopka izdaje dovoljenja za delno ali popolno zaporo 
občinske ceste. 
 

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

 
Kraj in datum: 

 
 
                      

 Podpis vlagatelja 
(zastopnika/pooblaščenca) 

 
 
 

 Žig 
(za pravne osebe) 

 

 

 


