
OBČINA KRANJSKA GORA
Kolodvorska lb, 4280 Kranjska Gora
SLUŽBA ZA OKOLJE IN PROSTOR

dir. tel.: (04) 5809 821

Št.: 224-8/2020-2
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Občina Kranj ska Gora, Služba za okolj e in prostor, izdaj a na podlagi 21. člena Zakona o lokami
samoupravi uradno prečiščeno besedilo (ZLS-UPB2). (Ur.l. RS št. 94/07,76/08), 101. člena
Zakona o cestah (ZCes-1), (Ur.!. 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.!. RS št. 53/11) in določbah Zakona o
splošnem upravnem postopku (uradno prečiščeno besedilo ZUP-UPB2, Ur. list RS, št. 24/2006.
126/2007, 65/2008, 8/2010, 82/2013), v zadevi izdaje dovoljenja za zaporo občinske ceste, na
zahtevo stranke, naslednje

DOVOLJENJE

ASK BRANIK, MLADINSKA ULICA 29, 2000 MARIBOR. se 15.2.2020 in 16.2.2020, zaradi
izvedbe jayne prireditve »ZLATA LISICA 2020« dovoljuje popolna zapora naslednjih
občinskih cest:

- JP 689211 v Podkorenu na odseku od zahodnega križišča z regionatno ceste do vaškega
trga

- JP 689221 v Podkorenu od vaškega trga do stanovanjske hiše Podkoren 55/b
- Nekategorizirana cesta v Podkorenu od stanovanjske hiše Podkoren 55/b do regionalne

ceste
- Nekategorizirana cesta v Podkorenu od križišča z JP 689311 do križišča z JP 689301,
- JP6893 11 v Podkorenu od križišča z regionalno cesto do stanovanjske hiše Podkoren 8
- LC 189012 v Podkorenu na celotnem odseku od poligona do regionalne ceste
- LC 189011 na celotnem odseku od Podkorena do Rateč
- JP 689321 na celotnem odseku
- KJ 968951 na celotnem odseku
- JP 689411 na odseku od stanovanjske hiše Borovška cesta 110 do stanovanje hiše

Borovška 109

Za varnost udeležencev prireditve in uporabnikov javnih prometnih površin je organizator
dolžan izvesti naslednje ukrepe:

1. JP Komunala, d.o.o., Kranjska Gora, mora na stroške organizatolja predpisano urediti
popolno zaporo ceste z vso potrebno prornetno signalizacijo v skladu s Pravilnikom o
prometni signalizaciji in prometni opremi najavnih cestah (Ur.list RS, št. 99/1 5).V ta namen
mora organizator JP Komunala d.o.o. izstaviti naročilnico.

2. Organizator mora preko sredstev javnega obveščanja pravočasno obvestiti občane o
prireditvi na cesti.

3. V slučaju nujnih intervencij je potrebno vsem intervencijskim vozilom omogočiti
neovirano prevoznost ceste.
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4. Po zaključku prireditve mora organizator prireditve ceste in ostale prometne injavne
površine, kj bodo uporabljene v času prireditve vzpostaviti v prejšnje stanje.
Stroški čiščenja in vzpostavitve v prejšnje stanje bremenijo organizatorja.

5. Organizator prireditve odgovarja za vso nastalo škodo, kj bi nastala v času prireditve ali
zaradi prireditve, po splošnih načelih odškodninske odgovornosti.

Ob razložitev

ASK BRANIK, MLADINSKA ULICA 29, 2000 MARIBOR je z vlogo prejeto dne 10.2.2020,
zaprosil za izdajo dovoljenja za popolno zaporo občinskih cest, kj so navedene v izreku tega
dovoljenja, zaradi organizacije jayne prireditve »ZLATA LISICA 2020«.

Vprašanja v zadevi z zaporo občinskih cest urejata Zakon o cestah (ZCes-1), (Ur.l. RS št.
109/10) in Odlok o občinskih cestah v Občini Kranjska Gora (UVG št.20/99).

V postopku je bilo ugotovljeno, da navedeno prireditev zaradi varnost udeležencev prireditve
in udeležencev v cestnem prometu brez zapore cest, zato je upravni organ odločil kot je
navedeno v izreku tega dovoljenja.

Na podlagi Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 - uradno prečiščeno besedilo.
14/15 - ZUUJFO. 84/15 - ZZeIP-J in 32/16) je bila odmerjena upravna taksa v višini 40,00 EUR
in plačana z elektronskim nakazilom.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na župana občine
Kranjska gora. Pritožba se izroči, pošlje po pošti ali da ustno zapisnik v roku 15 dni po prej emu
te odločbe Službi za okolje in prostor na Občini Kranjska Gora in plača 18,12 EUR upravne
takse po tarifni številki 2 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 - uradno
prečiščeno besedilo, 14/15 - ZUUJFO, 84/15 - ZZe1P-J in 32/16).

Postopek vodi:
Alojz Jakelj, dipl.org.menedž,
višji svetovalec I

uprave
.dipl.prav.



Vročiti:

• ASK BRANIK, MLADINSKA ULICA 29, 2000 MARIBOR

V vednost:

• Jernej Pregrad, sekretar — po el. pošti
• JP Komunala, Sp. Rute 50 4282 Gozd Martuljek - po el. pošti,
• PP Kranjska Gora, Borovška c.100 a, 4280 Kranjska Gora - po el. pošti,
• Občinski inšpektor - po el. pošti,
• ZD Jesenice - po el. pošti,
• arhiv




