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OBČINA BOVEC 
Trg golobarskih žrtev 8 
5230 Bovec 
Telefon: 05/3841-900 
Telefaks: 05/3841-915 
e-mail: obcina.info@bovec.si 
 

 
 
 
 

 

  

 

Oddelek za gospodarstvo, okolje in družbene dejavnosti 
 

PODATKI O VLAGATELJU: 

 

IME IN PRIIMEK: 
 

ali  (PODJETJE): 
 

POLNI NASLOV: 
 

TELEFON: 
 

E-MAIL: 
 

 

VLOGA ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA 

 
 POPOLNO 

 
 DELNO ZAPORO OBČINSKE CESTE 

 
 
 (ustrezno obkroži) 

 

1.CESTA  

 
(številka in ime ceste) 

Opis odseka – dolžine zapore: od  

 do  

2. ČAS ZAPORE:  

dne:  

ure:  
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3. ZARADI: (ustrezno obkroži in vpiši) 

 izvedbe prireditve 
 

 izvajanja gradbenih 
del  

 

 
Varstvo osebnih podatkov 
Občina Bovec bo posredovane osebne podatke uporabila izključno za namen postopka po tej 
vlogi. Občina Bovec bo podatke varovala na primeren način, tako da ne bo prišlo do morebitnih 
neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam. Občina Bovec podatkov ne bo 
posredovala, posodila ali prodala tretjim osebam. 
Seznanjen/a sem, da imam glede osebnih podatkov, ki se nanašajo name, pravico seznanitve, 
dopolnitve, popravka, omejitve obdelovanja, izbrisa, prenosljivosti in ugovora (vključno s 
pravico do pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu in sodnim varstvom pravic). 
 
 
 

V Bovcu, dne   Podpis vlagatelja ali investitorja 
    

 

 

Potrebne priloge: (ustrezno obkroži) 

1. Projektni elaborat ( oz. skico) zapore ceste s specifikacijo prometne signalizacije, 

2. Oglas za objavo v sredstvih javnega obveščanja (samo v primeru popolne zapore ceste), 

3. Gradbeno dovoljenje oz. soglasje lastnika ceste za poseg v cestno telo ali varovalni pas ceste, 

4. Taksa oz. potrdilo o plačani taksi v višini 29,50 € za popolno ali delno zaporo ceste zaradi 
izvajanja del na njej. 

5. Taksa oz. potrdilo o plačani taksi v višini 44,50 € za delno ali popolno zaporo ceste zaradi 
prireditve na njej. 
 
 
Upravno takso lahko plačate na enega od naslednjih načinov: 
- gotovinsko v sprejemni pisarni Občine Bovec  

- na transakcijski račun Občine Bovec št. SI56012064060309109 sklic SI11  75051-7111002. 

V primeru plačila s položnico je treba vlogi priložiti dokazilo o plačilu.  
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