OBČINA ŠENTJUR
ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
SLUŽBA ZA KOMUNALO IN INVESTICIJE

Številka: 371-114/2016-4 (2521)
Šentjur, 13. 3. 2017
Oddelek za gospodarske dejavnosti, Služba za komunalo in investicije, kot pristojna
služba občinske uprave za ceste v Občini Šentjur, izdaja na podlagi 36. člena Odloka o
občinskih cestah (Uradni list RS, št. 23/15) in na vlogo podjetja Nizke gradnje Kladnik,
Anton Kladnik s.p., Košnica 22, 3263 Gorica pri Slivnici z dne 10. 3. 2016, naslednje
DOVOLJENJE
za polovično zaporo lokalne ceste LC 396150, odsek LC 396151 Jezerce - Kalobje
– Jakob, ki poteka mimo zemljišča parc. št. 1378/1, k.o. Kalobje, odsek od križišča
z JP 897273 do križišča z JP 897272, zaradi izvedbe ureditve vaškega jedra na
objektu »Priprava spodnjega in zgornjega ustroja lokalne ceste LC 396150 skozi
naselje Kalobje«, in sicer:
1. Polovična zapora ceste bo od ponedeljka, 13. 3. 2017 do petka, 30. 6. 2017.
Polovična zapora bo označena z ustrezno prometno signalizacijo.
2. Izvajalec del je Nizke gradnje Kladnik, Anton Kladnik s.p..
3. Polovična zapora na zgoraj navedenem odseku ceste se dovoli
naslednjimi pogoji:

pod

- zapora ceste mora biti označena z ustrezno cestno prometno signalizacijo v smislu
Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah, (Uradni list RS št.
99/15) in Zakona o cestah (Uradni list RS št. 109/10) in v skladu s skico zapore N-5;
- vso potrebno cestno prometno signalizacijo postavi na podlagi 4. odstavka 101.
člena Zakona o cestah izvajalec rednega vzdrževanja del - družba VOC Celje
d.d.
- vso obstoječo signalizacijo ki se izključuje z začasno, je potrebno prekriti ali
odstraniti,
- odgovorni morajo stalno kontrolirati postavljeno cestno prometno signalizacijo in
le-to odstraniti takoj po končani zapori ceste,
- preko zaprtega dela vozišča se mora omogočiti nemoten prevoz intervencijskim
vozilom na nujni vožnji,
- predlagatelj polovične zapore mora o poteku prometa obvestiti javnost preko
sredstev javnega obveščanja.

4. V zvezi z izdajo te odločbe stroški postopka niso nastali.
Obrazložitev
Podjetje Nizke gradnje Kladnik, Anton Kladnik s.p., Košnica 22, 3263 Gorica pri Slivnici,
je zaprosil Oddelek za gospodarske dejavnosti, Službo za komunalo in investicije, za
izdajo dovoljenja za polovično zaporo lokalne ceste LC 396150, odsek LC 396151
Jezerce - Kalobje – Jakob, ki poteka mimo zemljišča parc. št. 1378/1, k.o. Kalobje,
odsek od križišča z JP 897273 do križišča z JP 897272, zaradi izvedbe ureditve vaškega
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jedra na objektu »Priprava spodnjega in zgornjega ustroja lokalne ceste LC 396150 skozi
naselje Kalobje«, ki bo od 13. 3. 2017 do 30. 6. 2017.
Zaradi varnosti udeležencev v prometu in ker prireditve pod polnim prometnim tokom ni
mogoče izvesti, je Oddelek za gospodarske dejavnosti, Služba za komunalo in
investicije, odločila kot izhaja iz izreka odločbe ob upoštevanju pogojev.
Upravna taksa je po tar. št. 30 č) Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS št. 106/10-UPB5
in 32/16) v znesku 25,00 € plačana in uničena na vlogi.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU:
Zoper to odločbo je dovoljena pritožba v roku 15 dni od njene vročitve, na župana Občine
Šentjur. Pritožba se vloži pisno ali ustno na zapisnik pri organu, ki je odločbo izdal. Pritožbi
mora biti priloženo potrdilo o plačilu upravne takse v znesku 18,10 € po tarifni št. 2 Zakona o
upravnih taksah (Uradni list RS št. 106/10-UPB5 in 32/16).

Pripravil:
Jernej Tisel
Višji svetovalec I

Direktor OU
Jože Palčnik

Dostavljeno:
- Nizke gradnje Kladnik, Anton Kladnik s.p., Košnica 22, 3263 Gorica pri Slivnici (AR)
- Medobčinski inšpektorat in redarstvo, v vednost po elektronski pošti (inspektorat@vojnik.si)
- Družbi VOC Celje d.d., v vednost (peter.kolar@voc-celje.si)
- Policijski postaji Šentjur, Ul. D. Kvedra 10, Šentjur (pp_sentjur.puce@policija.si)
- KS Kalobje, vednost po elektronski pošti (martin.luskar.ks@gmail.com)
- OŠ Hruševec, v vednost po elektronski pošti (robert.gajsek@hrusevec.si)
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