OBČINA POLJČANE
Občinska uprava
Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane
telefon: 02 8029 220, 8029 227
fax: 02 8029 226
e-mail: obcina@poljcane.si

VLOGA ZA IZDAJO DOVOLJENJA
ZA IZREDNI PREVOZ PO JAVNIH CESTAH
A. PODATKI O VLOŽNIKU, PREVOZNIKU, VLOGI IN ZADEVI
Vložnik:

Ta stolpec izpolni pristojni izdajatelj dovoljenja!

Naslov:
Poštna št.:
E-pošta *:
Telefon *:
Davčna številka *:

Pošta:

Prevoznik:
Naslov:
Poštna št.:
E-pošta *:
Telefon *:
Davčna številka *:

Pošta:

B. PODATKI O PREVOZU, ČASU IN KONVOJU
Predviden datum
začetka prevoza

Predvideno
št. prevozov
1 / več

Predlagan čas
veljavnosti dovoljenja
14 dni /

mesecev

Predlagan
konvoj

Predlagano
št. vozil
v konvoju

ne / da

C. PODATKI O NAČRTOVANI PREVOZNI POTI
 Kraj začetka prevoza


Načrtovana
prevozna pot

 Kraj zaključka prevoza
D. PODATKI O TOVORU
Motorno/vlečno vozilo
Vrsta (ime) tovora
Dimenzije (m) (dolžina X širina
X višina)
Masa (t)

X

X

Priklopno/polpriklopno vozilo
X

X

E. PODATKI O VOZILU OZ. VOZILIH
Motorno/vlečno vozilo

Priklopno/polpriklopno vozilo

Registrska označba vozila
Številka šasije vozila - VIN
Država registracije vozila
Številka potrdila o skladnosti vozila
Številka prometnega dovoljenja
Vrsta vozila
Znamka vozila
Tovarniška oznaka vozila
Oblika nadgradnje
Masa vozila (t)
Največja tehnično dovoljena masa
vozila (t)
Navpična obremenitev vlečne
naprave/sedla (t)
Največja tehnično dovoljena masa
priklopnega vozila (t)
Nazivna moč motorja (kW)
Najvišja hitrost (km/h)

F. PODATKI O DIMENZIJAH IN SKUPNI MASI IZREDNEGA PREVOZA
Dolžina (m)

Širina (m)

Višina (m)

Min. višina (m) *

Skupna masa (t)

* - Izpolniti le v primeru uporabe specialnih priklopnikov z možnostjo uravnavanja višine, ko je priklopnik spuščen na najnižjo višino.

G. PODATKI O OSEH, OSNIH OBREMENITVAH, RAZDALJAH MED OSMI IN KOLESIH
Zap. št. osi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Pogonske osi

Široke

pnevmatike
Avtomatsko
izravnavanje
osnih
obremenitev
Razdalje med osmi
(m)





















































































Osne obrem. (t)
Razpored
največje tehnično
dovoljene mase
na osi (t)
Št. koles na osi

H. PODATKI O PRILOGAH IN DOKAZILIH, OPOMBE

________________________________
(podpis)



Po Zakonu o upravnih taksah je potrebno plačati upravno takso v višini 36,30 EUR.

Obvestilo o obdelavi osebnih podatkov:
Vaše osebne podatke zbiramo z namenom 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. Osebni podatki označeni z zvezdico (*) niso obvezni. Če osebnega podatka označenega z
zvezdico (*) ne vpišete, to ne bo vplivalo na obravnavo vaše vloge. Z vpisom soglašate, da lahko
občina kontaktni podatek o telefonski številki in elektronski pošti uporabi za namen lažje komunikacije
glede te vloge in vodenja postopka.
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://poljcane.si/obcina/varstvoosebnih-podatkov/

