
*Vpis osebnega podatka označenega z zvezdico (*) ni obvezen. Več o tem na zadnji strani v 

obvestilu o varstvu podatkov. 

 

  

 

 

  

 

VLOGA ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA DELNO ALI POPOLNO ZAPORO 

PROMETNE POVRŠINE ZARADI PRIREDITVE NA NJEJi 

 

1. VLAGATELJ/ORGANIZATOR 

Ime in priimek ali naziv družbe:      _________________________________________________ 

Naslov ali sedež družbe:                  _________________________________________________ 

*Elektronski naslov:                          _________________________________________________ 

*Telefon:                                           _________________________________________________ 

 

2. PODATKI O ZAPORI PROMETNE POVRŠINE 

Vrsta prireditve:                                _________________________________________________ 

Naslov prireditve:                             _________________________________________________ 

Lokacija prireditve:                          _________________________________________________ 

Katastrska občina:                             _________________________________________________ 

Parcelna/parcelne številka:                _________________________________________________ 

Prometna površina:                          _________________________________________________ 

Datum in predviden čas prireditve:  _________________________________________________ 

Vrsta zapore (ustrezno označite z X):   

      DELNA 

      POPOLNA 

 

Dovoljenje mi (ustrezno označite z X): 

      Pošljite podpisano z elektronskim podpisom na zgornji elektronski naslov, 

      pošljite po pošti na zgornji naslov. 

 

 

Datum: __________________               žig               Podpis vlagatelja:  ____________________ 

                                                      (za pravne osebe)                                        

Podatke izpolni občina 

Datum prejema: …………………........ 

Številka zadeve: ………………........... 

Sig. znak:           …………………...…. 

Priloge:              …...………………..... 



OBVEZNE PRILOGE: 

- Projektni elaborat zapore prometne površine s specifikacijo prometne signalizacije 

- Oglas za objavo v sredstvih javnega obveščanja 

- Soglasje lastnika ceste za poseg v cestno telo ali v varovalni pas ceste 

 

 

Upravna taksa: Na podlagi Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno 

prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16, 30/18 – ZKZaš in 189/20 – 

ZFRO) se plača upravna taksa po tarifni številki 1 in 30d ali 30e, v višini 44,50 EUR. Dokazilo o 

plačilu upravne takse je potrebno priložiti k vlogi. Če niste taksni zavezanec oziroma ste 

plačevanja taks oproščeni, navedite razlog iz zakona in priložite ustrezna dokazila. 

 

Upravno takso je potrebno plačati na TRR Občine Polzela, Malteška cesta 28, 3313 Polzela, 

številka računa: SI56 0137 3573 0309 186, sklic: SI11 76724-7111002-2022, koda namena: 

OTHR, namen plačila: Plačilo upravne takse 

 

 

 
i Pravna podlaga: Odlok o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 99/99 in 3/09). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-5482
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3306
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1366
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-3287


Obvestilo o obdelavi osebnih podatkov: 

S podpisom te vloge soglašate z zbiranjem in obdelavo vaših osebnih podatkov. Vaše podatke 

zbiramo le zaradi obdelave vaše vloge in vodenja postopka v tej zvezi. V primeru oddaje vloge 

so osebni podatki, ki niso označeni z zvezdico (*), obvezni in brez le-teh vloga ne bo popolna, 

zato je ne bo mogoče oddati. Za vsako nadaljnjo obdelavo podatkov, ki ni združljiva s tukaj 

navedenimi nameni, vas bomo prosili za dodatno privolitev. 

 

Osebni podatki označeni z zvezdico (*) niso obvezni. Če osebnega podatka, označenega z 

zvezdico (*) ne posredujete, to ne bo vplivalo na obravnavo vaše vloge. Kontaktni podatek o 

telefonski številki oziroma elektronski pošti bomo uporabili za namen lažje komunikacije glede 

te vloge. 

S podpisom vloge potrjujete, da ste seznanjeni, da imate glede osebnih podatkov, ki se nanašajo 

na vas, pravico do seznanitve, dopolnitve, popravka, omejitve obdelave, izbrisa, prenosljivosti in 

ugovora (vključno s pravico do pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu in sodnim varstvom 

pravic). 

 

Vaše osebne podatke obdelujemo v skladu z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih 

podatkov. Več informacij o obdelavi vaših osebnih podatkov in o pravicah, ki iz nje izvirajo, si 

lahko preberete v Politiki varstva osebnih podatkov, objavljeni na naši spletni 

strani: https://www.polzela.si/obcina/politika-zasebnosti/. 

 

 

 

 

https://www.polzela.si/obcina/politika-zasebnosti/

