OBČINA APAČE
OBČINSKA UPRAVA

Apače 42 B, 9253 Apače, Tel.: 02/569-85-50, fax.: 02/569-85-51, e-pošta: info@obcina-apace.si

VLOGA
ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA ZAPORO CESTE
Ime in priimek oz. podjetje: __________________________________________________________________
Naslov: ___________________________________________________Tel.: ____________________________
Na podlagi 33. člena Odloka o občinskih cestah na območju Občine Apače (Uradne objave občine Apače, lokalni
časopis Prepih, št. 47/12), 101. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15
in 10/18) vlagam vlogo za:
IZDAJO DOVOLJENJA ZA POPOLNO, POLOVIČNO ALI DELNO ZAPORO OBČINSKE CESTE (ustrezno
podčrtaj):
od dne _____________________________________ do dne ________________________________________,
v času od ____________________________________ od _______________________________________ ure,
zaradi izvajanja del na njej ____________________________________________________________________
zaradi prireditve na njej _______________________________________________________________________
na lokaciji: _________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________.

Kraj in datum:

Podpis vlagatelja ali investitorja:

_________________________________

_____________________________________

Priloge:


Izdelan elaborat zapore

Upravna taksa po Zakonu o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO,
84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš) znaša za:
 zaporo ceste zaradi izvajanja del – tar.št. 1 – 4,50 EUR in tar. št. 30, točka c. in č -25,00 EUR; Skupaj: 29,50 EUR
 zapora ceste zaradi prireditve – tar. št. 1- 4,50 EUR in tar. št. 30, točka d. in e. -40,00 EUR; Skupaj: 44,50 EUR

Upravno takso se lahko plača:



na uradni spletni strani občine ob spletni oddaji vloge s plačilnima karticami, spletno banko ali Moneto;
s položnico ki jo je mogoče pridobiti ob izpolnitvi e-vloge na spletni strani občine.

SPLOŠNA PRIVOLITEV GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV
Upravljavcu podatkov Občina Apače, šifra občine 195, dajem, kjer je potrebna privolitev, takšno privolitev do preklica za obdelavo mojih osebnih podatkov (identifikacijski
podatki ter kontaktni podatki).
Privolitev lahko kadarkoli podrobneje določim ali spremenim preko običajnega obrazca. Delno privolitev pa lahko tudi kadarkoli prekličem na katerikoli drugi način (e-pošta,
faks ali dopis).
Varstvo osebnih podatkov je za občino Apače zalo pomembno. Zato z njimi ravnamo skladno z veljavnimi predpisi in standardi.
Vse informacije v zvezi z varstvom osebnih podatkov so dosegljive na spletni strani občine Apače, www.obcina-apace.si in na sedežu občine, to je Apače 42B, 9253 Apače.

