PODATKI O VLOŽNIKU¹
_____________________________________________

sprejemna štampiljka Občine Ajdovščina

(ime in priimek oz. naziv pravne osebe)
_____________________________________________________________
(naslov oz. sedež)
______________________ ______________________________________
(pošta)

(kraj)

_____________________ ________________________________________
(telefon)

(e-pošta)

OBČINA AJDOVŠČINA
Občinska uprava
Cesta 5.maja 6/a, 5270 Ajdovščina
tel.: 05 365 91 10, fax: 05 365 91 33
E-mail: obcina@ajdovscina.si

VLOGA ZA ZAPORO CESTE ZARADI ORGANIZACIJE PRIREDITVE NA NJEJ
(za izvedbo javnih prireditev, javnih shodov, prirejanje razstav in otvoritev)
ORGANIZATOR²:
_________________________________________________ , s stalnim - začasnim prebivališčem oz.
(ime in priimek oz. firma organizatorja)

sedežem _______________________________________________________________________________ ,
(ulica in hišna številka, kraj)

ki ga zastopa ___________________________________________________________________________ ,
(ime in priimek zastopnika-ce pravne osebe)

____________________________________________________ , _________________________________________________________________.
(telefon)
(elektronska pošta)

VRSTA ZAPORE³
● delno zaporo javne ceste zaradi prireditve na njej,
● popolno zaporo javne ceste zaradi prireditve na njej.
PODATKI O PRIREDITVI
Prireditev bo (vrsta dogodka, tip javne prireditve)________________________________________________ ⁴
z naslovom (ime in namen javne prireditve)________________________________________________
_________________________________________________________________________________.⁵
Predvidena lokacija za izvedbo prireditve je (ime lokacije) ___________________________________ ,
s parcelno/imi št. _________________ , katastrska občina _________________________________ .⁶
Prireditev bo potekala (datum/i)________________________________ med _______in _______uro.
Od tega pripravljalna dela med _______in _______uro ter zaključna dela med _______in _______uro.⁷
Takso po tar.št. 30. ZUT-I v višini 40,00 € se nakazuje na račun: 01201-4010355130 sklic 11 75000-7111207.

Pričakovano število obiskovalcev oziroma udeležencev je: _________________________________ .⁸

K vlogi prilagam (označite):
Obvezne priloge:
●
predlog začasne prometne ureditve ⁹ (tipska zapora ali elaborat začasne prometne ureditve, v
kolikor za predvideno zaporo ne obstaja tipska zapora)
●
načrt postavitve začasne opreme (prireditveni oder, zvočne naprave, stojnice, točilni pulti) z
navedenimi dimenzijami
Ostale priloge:
●
program javne prireditve
●
drugo: ____________________________________________________________________

Datum: _______________

________________________
(podpis vložnika in žig*)

Navodila za izpolnjevanje vloge
Vloga se uporablja za izvedbo javnih prireditev, javnih shodov, prirejanje razstav in otvoritev, ki se odvijajo
na prometni površini za katere je potrebna prometna zapora.
1. Vložnik navede osebne podatke, vključno s kontaktno telefonsko številko in naslovom elektronske pošte.
2. Navesti je potrebno podatke o organizatorju, vključno s kontaktno telefonsko številko in naslovom
elektronske pošte.
3. Navesti je potrebno tip zapore,
4. Navesti je potrebno vrsto dogodka oziroma tip javne prireditve: humanitarna, kulturna, vzgojna,
okoljevarstvena, športna, zabavna prireditev / javni shod / razstava / otvoritev in podobno
podati naslov prireditve in na kratko opredeliti njen namen.
5. Navesti je potrebno naslov prireditve in na kratko opredeliti namen.
6. V tretji točki je potrebno navesti predvideno lokacijo prireditve in zemljišče/a (številke parcel in katastrsko
občino) na katerih bodo postavljeni začasni objekti. V primeru, da MOL ni lastnica oziroma solastnica
zemljišč, na katerih se odvija prireditev, se mora za izdajo soglasja vložnik obrniti neposredno na lastnika
zemljišč.
7. Vložnik opredeli čas trajanja javne prireditve, vključno s pripravljalnimi in zaključnimi deli. Med
pripravljalnimi in zaključnimi deli na zaprtem območju lahko zadržujejo samo osebe zadolžene za pripravo
prireditvenega prostora in ureditev prostora v prvotno stanje.
8. Vložnik navede predvideno število udeležencev oziroma obiskovalcev prireditve.
9. Vlogi je potrebno priložiti tipsko zaporo ali elaborat začasne prometne ureditve, v kolikor za predvideno
zaporo ne obstaja tipska zapora seznam in načrt začasne opreme, ki bo postavljena v času prireditve.
Vložnik mora priložiti tudi načrt začasne prometne ureditve. Iz načrtov mora biti razvidno, da je ob začasnih
objektih zagotovljeno neovirano gibanje pešcev in kolesarjev ter prevozi dostavnih, komunalnih in
intervencijskih vozil.
* Izpolnjujejo pravne osebe.
Vložnik vlogo pošlje po pošti na naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6A, 5270 Ajdovščina, po
elektronski pošti na naslov obcina@ajdovscina.si oziroma jo osebno vloži v Vložišču Občine Ajdovščina,
Cesta 5. maja 6A, 5270 Ajdovščina. Popolno vlogo je potrebno vložiti najmanj sedem (7) dni pred
predvidenim pričetkom prireditve, vključno z pripravljalnimi deli.

Takso po tar.št. 30. ZUT-I v višini 40,00 € se nakazuje na račun: 01201-4010355130 sklic 11 75000-7111207.

