OBČINA SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI

9244 SV. JURIJ OB ŠČAVNICI

UL. BRATKA KREFTA 14

VLOGA ZA
ZAPORO OBČINSKE CESTE

PODATKI O PREDLAGATELJU ZAPORE1:
priimek in ime /
/ naziv pravne osebe
priimek in ime odgovorne
2
osebe
ulica / kraj in
hišna številka
poštna številka in kraj
telefon

e-pošta:

PODATKI O ZAPORI CESTE:
status zapore

3

 delna zapora,

 popolna zapora

 kratkotrajna zapora ceste (je zapora ceste, ki traja manj kot en dan »24 ur«)
 dolgotrajna zapora ceste (je zapora ceste, ki traja več kot en dan »24 ur«)
 kratkotrajna nepremična zapora ceste (je zapora, ki traja največ en dan »24 ur«

trajanje zapore

in se ne pomika vzdolž ceste)

 kratkotrajna premična zapora ceste (je zapora, ki traja največ en dan »24 ur« in
se pomika vzdolž ceste)

občinska cesta
del/ odsek ceste
Aktivnost zaradi katere je
zapora potrebna,
trajanje zapore

4

PODATKI O INVESTITORJU IZVAJALCU DEL:
Naziv in naslov pravne
osebe
Oseba, ki je pri izvajalcu
del na gradbišču
odgovorna za zaporo

Ime in priimek:

Telefon:
E-pošta:

Izpolnil-a:
žig (za pravne osebe)
Podpis:
Datum:
PRILOGE:

Upravna taksa po Zakonu o upravnih taksah (ZUT-UPB5), Uradni list RS, št. 106/10, 32/16.
- 29,50 € (4,50 € za vlogo po tar. št. 1 in 25,00 € za odločbo o zapori zaradi del na cesti po tar. št. 30 c in č).
- 44,54 € (4,54 € za vlogo po tar. št. 1 in 40,00 € za odločbo o zapori zaradi prireditve na cesti po tar. št. 30d in e)
- ter druge upravne takse
Elaborat zapore ceste ali dopolnjena tipska shema

1

Predlagatelj je lahko pravna ali fizična oseba, ki zaradi izvedbe del ali organizacije prireditve predlaga zaporo ceste
Ime in priimek odgovorne osebe pravne osebe - Izpolni samo pravna oseba
3
»delna zapora« je zapora, pri kateri je na posameznem delu ceste zaradi del na cesti ali ovir v cestnem prometu zožen prečni profil ceste; »popolna
zapora« je zapora, pri kateri je na posameznem delu ceste prepovedan promet vseh ali posameznih vrst udeležencev v prometu;
2

4

Vpišete datum začetka in konca trajanja zapore ter uro začetka in konca trajanja zapore v dnevu

 02/564 45 20; telefax:02/564 45 30; E-mail: obcina@sveti-jurij.si

Zapora občinske ceste zaradi del ali prireditve na cesti.
Dovoljenje za zaporo javne ceste in nekategorizirane ceste, ki se uporabljajo za javni cestni promet si mora
pridobiti pravna ali fizična oseba kot predlagatelj zapore, čigar izvajanje gradbenih del, vzdrževalnih del,
nadzora v prometu in prireditev na cesti ali njeni bližini ima neposreden ali posreden vpliv na varnost
udeležencev cestnega prometa.
Zakon o cestah (ZCes-1); (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 17/14 - ZUOPŽ, 36/14 - odl. US, 46/15)
v 101. členu določa:
1. Dela na občinski cesti ali ob njej, ki vplivajo na promet na tej cesti in jo je zaradi tega treba delno ali
popolno zapreti za promet, se lahko opravljajo le z dovoljenjem upravljavca občinskih cest.
2. Dovoljenje upravljavca občinskih cest za zaporo občinske ceste je treba pridobiti tudi za športne in
druge prireditve na njej.
3. Z dovoljenjem za zaporo občinske ceste se določijo pogoji za izvedbo zapore ceste, preusmeritve
prometa zaradi zapore ceste in čas njenega trajanja.
4. Zaporo postavi izvajalec rednega vzdrževanja občinske ceste, ki mora o njeni izvedbi obvestiti policijo,
občinsko redarstvo in pristojni inšpekcijski organ za ceste najmanj tri dni pred spremembo ter javnost na
krajevno običajen način.
Pravilnik o zaporah na cestah (Uradni list RS, št. 4/16)
Predlagatelj zapore ceste mora k vlogi za izdajo dovoljenja za zaporo ceste priložiti elaborat zapore ceste,
ki ga lahko v skladu s predpisi o graditvi objektov izdela projektant.
Predlagatelju zapore ceste ni treba priložiti elaborata zapore ceste, če je izpolnjen eden od naslednjih
pogojev:
˗ za zaporo ceste obstaja tipska shema zapore ceste in na območju zapore ceste ni križišča, prehoda za
pešce, prehoda za kolesarje, avtobusnega postajališča oziroma ni treba preusmerjati prometa pešcev
ali kolesarjev ter se promet na območju zapore ceste ne ureja s svetlobnimi prometnimi znaki,
˗ za zaporo ceste obstaja tipska shema zapore ceste in se zapora ceste postavlja na maloprometnih
cestah,
˗ upravljavec ceste v soglasju za vzpostavitev individualnega priključka določi shemo zapore ceste.
V navedenih primerih mora predlagatelj zapore ceste vlogi za izdajo dovoljenja za zaporo ceste namesto
elaborata zapore ceste priložiti podatke o lokaciji, vrsti in obsegu del, zaradi katerih se predlaga zapora,
čas trajanja zapore in navedbo tipske sheme zapore ceste. Tipsko shemo zapore ceste je treba dopolniti s
podatki o natančni lokaciji začetka in konca območja delovišča ali prireditve, ki mora biti potrjena s
podpisom predlagatelja. Obstoječo prometno signalizacijo in prometno opremo na območju zapore ceste
je treba vrisati v tipsko shemo zapore ceste ter jo prilagoditi začasni prometni signalizaciji in prometni
opremi.
Vlagatelj je dolžan na podlagi Zakona o upravnih taksah za izdajo dovoljenja za zaporo občinske ceste
plačati upravno takso, kot je navedeno v obrazcu vloge.
Upravno takso plačati na TRR, št.: 01100-5160309144 sklic SI11-76163-7111002.
Vloga za zaporo občinske ceste mora biti vložena najmanj 15 dni pred predlaganim rokom zapore ceste in
mora vsebovati podatke o lokaciji, vrsti in obsegu del, zaradi katerih se predlaga delna ali popolna zapora
ceste, o načinu in času trajanja njihove izvedbe ter prometno tehnično dokumentacijo začasne prometne
ureditve v času delne ali popolne zapore ceste.
Vse v zvezi z potekom, imenih občinskih cest si vlagatelji lahko ogledate na naslednji povezavi tukaj.

