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Občina Kranjska Gora, na podlagi 21. člena Zakona o lokami samoupravi (Uradni list RS, št.
94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. VS, 40/12
- ZIJJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A,
80/20 - ZIUOOPE), 101. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 - odl.
LIS, 46/15, 10/18), 50.in 51. člena Odloka o občinskih cestah v Občini Kranjska Gora (UVG
20/99) in Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Kranjska Gora (Ur. list RS št. 108/20)
in po določbah Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 - uradno
prečiščeno besedilo, 105/06 - ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 36/20 - ZZUSUDJZ, 61/20 -

ZZUSUDJZ-A), na zahtevo vlagatelja SMOLEJ RUDOLF, NASELJE IVANA KRIVCA 26,
4280 KRANJSKA GORA z dne 13.10.2020, v zadevi izdaje dovoljenja za delno zaporo
občinske ceste, naslednje

DOVOLJENJE

Vlagatelju SMOLEJ RUDOLF, NASELJE IVANA KRIVCA 26, 4280 KRANJSKA GORA,
sev času 19.10. do 2 1.10.2020, zaradi izvedbe priklopa najavno vodovodno omrežje, dovoli
delno občasno zaporo naslednjih občinskih cest:

JP 689441
- pri hišni številki Naselje Ivana Krivca 26 in 26 A

Delna občasna zapora se dovoljuje pod naslednjimi pogoji:

1. JP Komunala, d.o.o., Kranjska Gora, mora na stroške investitorja predpisano urediti delno
zaporo ceste z vso potrebno prometno signalizacijo v sktadu z načrtom ki je priložen vlogi
in v skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi najavnih cestah (Ur.
list RS, št. 99/15) in Pravilnikom o načinu označevanja in zavarovanja del najavnih cestah
in ovir v cestnem prometu (Ur. list RS št. 116/06, 88/08 in 109/10). V ta narnen mora
investitor izstaviti naročilnico JP Kornunali d.o.o.

2. V slučaju zmanjšane vidljivosti v dnevnem času in nočnem času morajo biti zapore dobro
osvetlj ene.

3. Investitor mora preko sredstev javnega obveščanja pravočasno obvestiti občane o delni
zapori ceste.

4. V primeru nujnih intervencij mora izvajalec omogočiti prevoznost na zaprtem območju.
5. Investitor odgovaia za vso nastalo škodo, kj bi nastala v času gradnje ali zaradi gradnje, po

splošnih načelih odškodninske odgovomosti.
6. Investitor je pred začetkom del dolžan pridobiti pogoje in soglasje JP Kornunala in dela

izvajati v sktadu z izdanimi pogoji.
7. Po končanih delih mora izvajalec cesto vzpostaviti v prvotno stanje 5 dni od zaključka del.

Po končani sanaciji je investitor dolžan obvestitj JP Komunala Kr. Gora, kj pregleda
ustreznost sanacije vozišča. V primeru neustrezne sanacije le to izvede JP Komunala na
stroške investitorja.

8. Prav tako je investitor dolžan odpraviti yse poškodbe ceste kj bi se na mestu izvajanja del
pojavili v roku 2. let od končanja de!.

9. V tem postopku niso nastali posebni stroški.
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Obrazložitev

Vlagatelj je dne 13.10.2020 zaprosil Občino Kranjska Gora za izdajo dovoijenja za delno

zaporo kategorizirane občinske ceste št. JP 689441, na odseku pri hišni številki Naselje Ivana

Krivca 26 in 26 A, v času 19.10. do 21.10.2020, zaradi izvedbe priklopa najavno vodovodno

omrežj e.

Vprašanja v zadevi z zaporo in deu 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).

Navedenih del ni možno izvajati brez zapore občinske ceste, zato je upravni organ odločil, kot

je določeno v izreku tega dovoljenja.

Na podlagi Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 - uradno prečiščeno

besedilo, 14/15 - ZUUJFO, 84/15 - ZZe1P-J, 32/16, 30/18 - ZKZaš) je bila taksa v višini

36,30 EUR plačana z gotovino ob vlogi.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na župana občine

Kranjska gora. Pritožba se izroči, pošije po pošti au da ustno zapisnik v roku 15 dni po prejemu

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

Direktoríca občinske uprave

Vročiti:
1. Vlagatelju: SMOLEJ RUDOLF, NASELJE IVANA KRIVCA 26, 4280 KRANJSKA

GORA

V vednost:
2. SP Komunala, Sp. Rute 50 4282 Gozd Martuljek - po el. pošti,
3. PP Kranjska Gora, Borovška c.100 a, 4280 Kranjska Gora - po eI. pošti,

4. Občinski inšpektor - po eI. pošti,


