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Občina Kranjska Gora, Služba za okolje in prostor, izdaja na podlagi 21. člena Zakona o
lokalni samoupravi uradno prečiščeno besedilo (ZLS-UPB2), (Ur.l. RS št. 94/07,76/08), 101.
člena Zakona o cestah (ZCes-1), (Ur.l. RS št. 109/10, 48/12), 50.in 51. člena Odloka o
občinskih cestah v Občini Kranjska Gora (UVG 20/99) 5. in 6. člena Odloka o kategorizaciji
občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Kranjska Gora (Ur.l. RS št. 53/11) in določb
Zakona o splošnem upravnem postopku uradno prečiščeno besedilo (ZUP-UPB2), (Ur.l. RS
24/06, 126/07 in 65/08), naslednje
DOVOLJENJE
Komunali Kranjska Gora, Sp. Rute 50, 4282 Gozd Martuljek (v nadaljevanju besedila:
izvajalec ), se dovoljuje popolna zapora občinske ceste št. JP690434(na Dovjem pri hiši
Dovje 33) ) od dne 04.10.2016 do preklica zaradi sanacije poškodbe na vozišču pod
naslednjimi pogoji:
1. Zaporo ceste je potrebno predpisano urediti z vso potrebno prometno signalizacijo v
skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Ur.list RS, št.
99/15) in Pravilnikom o načinu označevanja in zavarovanja del na javnih cestah in ovir v
cestnem prometu (Ur.l. RS št. 116/06, 88/08 in 109/10).
2. V slučaju zmanjšane vidljivosti v dnevnem času in nočnem času morajo biti zapore dobro
osvetljene.
3. Izvajalec mora preko sredstev javnega obveščanja pravočasno obvestiti občane o zapori
ceste.
4. V primeru nujnih intervencij mora izvajalec omogočiti prevoznost na zaprtem območju.
5. Izvajalec odgovarja za vso nastalo škodo, ki bi nastala v času gradnje ali zaradi gradnje, po
splošnih načelih odškodninske odgovornosti.
obrazložitev
JP Komunali se zaradi poškodbe na vozišču naroča postavitev zapore na občinski cesti, ki je
potrebna zaradi zagotovitve varnosti udeležencev v cestnem prometu, saj cesta zaradi delne
porušitve, do sanacije ni več varna za promet.
Vprašanja v zadevi z zaporo in deli na občinskih cestah urejata Zakon o cestah (Ur.l. št.
109/10) in Odlok o občinskih cestah v Občini Kranjska Gora (UVG št.20/99).

(ZAPORA CESTE DOVJE KORAŽIJA.doc)

Navedenih del ni možno izvajati brez zapore občinske ceste. Na podlagi gornje ugotovitve je
upravni organ odločil kot je določeno v izreku tega dovoljenja.
POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper to dovoljenje je dovoljena pritožba na župana
občine Kranjska Gora. Pritožba z dokazilom o plačani upravni taksi v znesku 18,12 € se
izroči, pošlje po pošti ali da na zapisnik v roku 15 dni po prejemu tega dovoljenja, Občini
Kranjska Gora.
Upravna taksa na podlagi 23. člena Zakona o upravnih taksah (Ur.l. RS št. 106/10-UPB ) ni
bila zaračunana.
Postopek vodi:
Boštjan Pristavec
Direktorica občinske uprave
Vesna Okršlar, univ. dipl. prav.
VROČITI:
1. JP Komunala, Sp. Rute 50 4282 Gozd Martuljek
2. PP Kranjska Gora, Borovška c.100 a, 4280 Kranjska Gora
3. KS Dovje- Mojstrana
4. Občinski inšpektor – po el. pošti
5. ZD Jesenice- po el. pošti
6. arhiv
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