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PODATKI O VLOŽNIKU  
 
 ______________________________________________ 

(ime in priimek oz. naziv pravne osebe) 

 
 ___________________________________________________ 

(naslov oz. sedež) 

 
 ______________________________________________ 

(kontaktni telefon,                          e-mail) 

 

 sprejemna štampiljka MOL 

 
 
 

Mestna občina Ljubljana 
Mestna uprava 
Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet 
Trg mladinskih delovnih brigad 7, 1000 Ljubljana 

 

 

VLOGA ZA IZDAJO ODLOČBE O PREPOVEDI UPORABE PREHODA ZA 
USTAVLJANJE IN PARKIRANJE TER ZA POSTAVITEV  

PROMETNEGA ZNAKA 2416 »Prehod za vozila« 
 
 
Podpisani: _______________________________________________________________________________________ 

vlagam vlogo za izdajo odločbe o prepovedi uporabe prehoda za ustavljanje in parkiranje ter za postavitev 

prometnega znaka 2416 »Prehod za vozila« na lokaciji (naslov objekta oz. lokacija prehoda): ________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

zaradi nemotene uporabe prehoda z javne ceste na zemljišče parc. št.: __________________ k.o. _________________ 

 
K vlogi PRILAGAM: 
 

 Tehnično dokumentacijo v merilu 1:1000 (vsebinsko mora ustrezati pogojem na naslednji strani) 

 Pooblastilo (za zastopnike in pooblaščence) 

 Dovoljenje ali soglasje za ureditev cestnega priključka (če je) 

 Dokazilo o lastništvu zemljišča 

 ___________________________________ 

 (podpis vložnika in žig za pravne osebe) 

Dovoljenje (odločbo) poslati na naslov: 
 

 na isti naslov kot zgoraj 

 na drug naslov: ______________________________________________________________________ 
(naslov, kamor je treba poslati dovoljenje) 

 ne pošiljati - dovoljenje bom prevzel osebno 
 
 

Upravna taksa za vlogo v znesku          4,50  EUR                           JE  /  NI                  plačana ob vložitvi vloge. 
Upravna taksa za dovoljenje v znesku        18,10  EUR                           JE  /  NI                  plačana ob vložitvi vloge. 
(ZUT, Ur.l. RS, št. 106/10 in sprem., Tar.št. 1 in 3):                                                              (ustrezno obkrožite) 
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Obvezna priloga za pridobitev ODLOČBE O PREPOVEDI UPORABE PREHODA ZA 
USTAVLJANJE IN PARKIRANJE TER ZA POSTAVITEV PROMETNEGA ZNAKA 2416 
»Prehod za vozila« je: 

 
 
 

TEHNIČNA DOKUMENTACIJA, s katere mora biti razvidno: 
 
 

1. SPLOŠNI PODATKI: 

  splošni podatki o lokaciji zemljišča ali objekta za katerega se ureja prehod. 

 ograja in vrata v ograji oziroma garažna vrata oziroma zapornica ali kak drug zaporni element, ki zapira 

prehod in na katerega bo pritrjen prometni znal 2416 »Prehod za vozila«. 

 način pritrditve znaka 2416 »Prehod za vozila« (na ograjo, na vrata, na fasado, na zid, na samostojen 

drog).* 

2. KATASTRSKA SITUACIJA V MERILU 1:1000: 

 lega zemljišča ali objekta z vrisano cesto na katero se priključuje in vrisanim prehodom, ki je predmet 

odločbe ter vrisanimi sosednjimi objekti in cestnimi priključki (če so).** 

 

 

 

 

 

 

*…Velikost prometnega znaka 2416 »Prehod za vozila« znaša: v = 45 cm, š = 30 cm.  
 

**…Vse dimenzije morajo biti kotirane! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opombe: 

- Skica in druga dokazila, ki so priloga vlogi, ostanejo v arhivu upravnega organa. 
- Upravni organ, ki vodi postopek, lahko zahteva še dodatne priloge, če ugotovi, da vloga in priloge vsebinsko ali kako 

drugače ne zadoščajo za izdajo odločbe o prepovedi uporabe prehoda za ustavljanje in parkiranje ter za postavitev 
znaka 2416 »Prehod za vozila«. 


