OBČINA KRANJSKA GORA
Služba za okolje in prostor

I. PODATKI O VLAGATELJU (izpolni vlagatelj):
Ime in priimek:
Naslov:
Pošta:

Telefon:

E-mail:

Datum:

VLOGA ZA IZDAJO D OVOLJENJA
ZA ZAPORO OBČINSKE CESTE IN ZA DELA NA OBČINSKI CESTI
II. PODATKI O INVESTITORJU (izpolni vlagatelj):
Ime in priimek:
Naslov:
Pošta:
E-mail:

Telefon:

III. VRSTA VLOGE (izpolni vlagatelj - obkroži):
1. zaporo občinske ceste zaradi izvajanja del na njej
2. zaporo občinske ceste zaradi prireditve na njej
3. za prekopavanja, podkopavanja in druga dela na občinski cesti
4. za napeljevanje podzemnih, nadzemnih vodov in naprav
na območju občinske ceste

DELNA
DELNA
DELNA
DELNA

POPOLNA
POPOLNA
POPOLNA
POPOLNA

IV. OPIS PREDVIDENIH DEL IN ČAS ZAPORE (izpolni vlagatelj):

V. LOKACIJA
1. Cestni odsek – relacija ceste:
VI. POGODBA O STVARNI SLUŠNOSTI ZA POSEGE V CESTNO TELO
Št. pogodbe:

izdana dne,

Priloge:
- katastrski načrt z vrisanimi trasami
- načrt zapore (elaborat začasne prometne signalizacije)
- potrdilo o plačani upravni taksi

Upravna taksa: v skladu z Zakona o upravnih taksah (ZUT-UPB5, Ur. list RS, št. 106/2010, Ur.l. RS
št. 32/2016) je potrebno plačati upravno takso na TTR: - naziv računa: Upravne takse občine Kranjska
Gora, - št. Računa: 01253-4530309151 - sklic 11 75523-7111002 - koda namena: OTHR
- za delno ali popolno zaporo ceste zaradi izvajanja del na njej po tar. št. 30 – 25,00 €
- za delno ali popolno zaporo ceste zaradi prireditve na njej po tar. št. 30 – 40,00 €
- za prekopavanje, podkopavanje, prebitje in druga dela na cesti po tar. št. 30 – 36,30 €
- za napeljevanje podzemnih ter nadzemnih vodov in naprav na območju javne ceste in njenega
varovalnega pasu po tar. št. 30 – 36,20 €

Občina Kranjska Gora bo osebne podatke obdelovala za namen izdaje dovoljenja za zaporo občinske ceste in za dela na
občinski cesti na podlagi Zakona o cestah, Odloka o občinskih cestah v Občini Kranjska Gora in Odloka o kategorizaciji
občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Kranjska Gora. Občina bo hranila in varovala osebne podatke 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
pooblaščenim uporabnikom, ki so pooblaščeni za dostop do osebnih podatkov. Občina pri obdelavi osebnih podatkov iz te
vloge ne uporablja avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov. Zagotovitev podatkov je
potrebna, v kolikor osebni podatki ne bi bili zagotovljeni vloge ne bo možno obravnavati. Osebni podatki se NE prenašajo v
tretje države ali mednarodne organizacije.
Seznanjen/a sem, da imam glede osebnih podatkov, ki se nanašajo name, pravico seznanitve, dopolnitve, popravka, omejitve
obdelave in izbrisa v kolikor to dopušča zakon (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.

žig

___________________
Podpis vlagatelja

Kolodvorska 1 b, 4280 Kranjska Gora, telefon: 04 580 98 00, telefaks: 04 580 98 24, e-pošta: obcina@kranjska-gora.si,
http://obcina.kranjska-gora.si/, davčna številka SI81758006, MŠ: 5874327, TRR: 01253-0100007684

