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Datum: 21.10.2015 

Na podlagi 101. člena Zakona o cestah (u.l. RS št. 109/2010) ter 48. 
člena Odloka o občinskih cestah (Uradni list RS 80/03, 44/09) izdaja 
občinska uprava  na vlogo stranke »Ginex International d.o.o. », za  
zaporo občinske ceste, naslednjo 

O D L O Č B O 

  

»Ginex International d.o.o., Rejčeva ulica 3, 5000 Nova Gorica«,izvajalcu 
del na cesti JP 667 601 in JP 667 581  (Sužid) , se za izvedbo del med 
22.10.2015 in 20.05.2016 dovoli popolna  zapora občinskih  cest št. JP 
667 601 in JP 667 581 med 7.00 in 17.00 uro.   

Zapora ceste se dovoli pod naslednjimi pogoji: 

• Stranka je dolžna izvesti ustrezno prometno signalizacijo za popolno 
zaporo     občinske ceste, ki mora biti ob zmanjšani vidljivosti vidna 
oziroma osvetljena. 

• Stranka je dolžna seznaniti stanovalce ter pravne osebe tangiranega 
območja o motenem prometnem režimu za čas trajanja del. 

•  

O b r a z l o ž i t e v: 

Izvajalec del Ginex International d.o.o.,je z vlogo dne 20.10.2015   
zaprosil za izdajo dovoljenja  za popolno zaporo cest  JP 667 601 in JP 667 

581  (Sužid) . 

Gradbena dela bodo sočasno potekala na več lokacijah.  

Predvidene prometne zapore so tipske zapore tipa E3 in N2. 

Predvidi se način izvedbe del, ki bo lastnikom (stanovalcem) omogočala 
dostop do svojih objektov. 



Za ostale uporabnike ceste se predvidi obvoz po drugih cestah po vasi. Dela bodo 
predvidoma potekala ob delavnikih in sobotah od 23.10.2015 do 20.5.2016 med 7:00 
in 17:00 uro. 

Za nemoteno ter varno izvedbo del izvajalec potrebuje delno ter občasne 
popolne zapore ceste. Med izvedbo se bo izvajalec prilagajal in omogočal 
dostope do stanovanjskih hiš. Izvajalec obvestilo o motenem prometnem 
režimu posreduje stanovalcem na tangiranem območju z obrazcem, ki je 
prikazan v elaboratu prometne ureditve (poštni nabiralnik).  

Postavi se ustrezna prometna in obvestilna signalizacija v skladu z 
Pravilnikom o prometni signalizaciji in opremi na javnih cestah (u.l. RS št. 
46/00; 110/2006), Pravilnikom o načinu označevanja in zavarovanja del 
na javnih cestah in ovir v cestnem prometu (Ur.l. RS št. 116/2006). 

V postopku je ugotovljeno, da si je na podlagi 48. člena Odloka o 
občinskih cestah potrebno predhodno pridobiti dovoljenje za zaporo ceste 
pristojnega občinskega organa in da je popolna  zapora občinske ceste na 
tangiranem odseku nujno potrebna zaradi izvedbe del in zagotovitve 
varnosti udeležencev v prometu.  

Kontakt na gradbišču: Matej Kodelja, tel. 051 615 163 

Pravni pouk:Zoper to dovoljenje je možna pritožba v roku 8 dni od 
njenega prejema na Župana Občine Kobarid. Morebitno pritožbo 
kolkovano s 18,12 EUR pravne takse, je vložiti pisno ali ustno na zapisnik 
pri organu, ki je odločbo izdal.  

 

                                                          Marko Lavrenčič 

                                                          Višji svetovalec I 

Vročiti: 

• Stranka, z vročilnico  

Dostaviti: 

• Oglasna deska Občine Kobarid,1x; 

• KS Kobarid,Vaška skupnost Sužid, 1x; 

• Medobčinska redarska služba,Izpostava Kobarid,1x; 

• Policija Bovec,1x; 

• Arhiv,tu,1x; 

 
 
 
 



 

 


