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Občinska uprava Občine Šentjernej na podlagi 101. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 
48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18) v zadevi izdaje dovoljenja za popolno zaporo občinske ceste 
na podlagi vloge Gradnje d.o.o. Boštanj, Dolenji Boštanj 66a, 8294 Boštanj, izdaja  
 

DOVOLJENJE 
 
1. Gradnje d.o.o. Boštanj, Dolenji Boštanj 66a, 8294 Boštanj (v nadaljevanju: stranka), se v okviru 

izvajanja del v javno korist– rekonstrukcija vodovodnega odseka Šentjernej – Dobrava za 
naročnika Občino Šentjernej, v naselju Roje dovoli urediti popolno zaporo občinske ceste: 

 
     na odseku LC 394051 Gorenja Gomila – Čadraže - Mihovica,   

stacionaža od km 4+055 do km 4+095, v skupni dolžini 40 m, 

v času od 22.5.2020 do 30.5.2020, 24 ur dnevno.  

 
Za izvedbo del na zgoraj omenjeni občinski cesti se izvede popolna zapora občinske ceste po 
tipski shemi zapore E-6 (ceste v naselju – za zavarovanje del, ki zahtevajo popolno zaporo odseka 
brez vzpostavitve obvoza), ki je sestavni del tega dovoljenja (priloga 1). Območje zapore je 
prikazano na prikazu lokacije del oziroma zapore, ki hkrati predstavlja situacijo začasne prometne 
ureditve in je sestavni del tega dovoljenja (priloga 2).  
 

2. Potrebno prometno signalizacijo in prometno opremo v času zapore občinske ceste postavi 
izvajalec rednega vzdrževanja občinskih cest podjetje JP EDŠ d.o.o., Šentjernej, Trubarjeva cesta 
5, 8310 Šentjernej (v nadaljevanju: izvajalec zapore). Zanj odgovorna oseba za pravilno postavitev 
in vzdrževanje začasne prometne signalizacije je Majzelj Franc (041-694-509). Stranka je 
odgovorna za pravočasno postavitev prometne signalizacije in prometne opreme. 
 

3. Izvajalec zapore mora pri izvedbi zapore upoštevati naslednje pogoje: 
 
a) Postavitev cestne zapore in prometne signalizacije ter začasna prometna ureditev iz tega 

dovoljenja mora biti postavljena v skladu s:  

 Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 99/15 in 
46/17), 

 Pravilnikom o zaporah na cestah (Uradni list RS, št. 4/2016 - v nadaljevanju Pravilnik), 

 Zakonom o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12 in 36/14 - odl. US, 46/15 in 10/18),  

 Zakonom o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 – UPB, 69/17 – popr., 68/16, 
54/17 in 3/18 – odl. US), 

 Zakonom o voznikih (Uradni list RS, št. 85/16, 67/17 in 10/18 – ZCes-1C), 

 Zakonom o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 75/17), 

 tipsko shemo zapore E-6 (ceste v naselju – za zavarovanje del, ki zahtevajo popolno zaporo 
odseka brez vzpostavitve obvoza), ki je sestavni del tega dovoljenja (priloga 1), 

 prikazom lokacije del oziroma zapore oziroma situacijo začasne prometne ureditve, ki je 
sestavni del tega dovoljenja (priloga 2). 
 

b) Pred začetkom izvajanja del je izvajalec zapore dolžan o spremenjenem prometnem režimu 
obvestiti stanovalce na območju zapore. Izvajalec zapore je tudi dolžan najmanj tri dni pred 
začetkom del o začasni prometni ureditvi obvestiti javnost na krajevno običajen način.  
 

c) V času zmanjšane vidljivosti mora biti začasna prometna signalizacija in zapora dobro vidna in 
osvetljena. 
 



d) Za vsa intervencijska vozila na nujni vožnji mora biti omogočena vožnja skozi območje zapore 
ceste. 

 
e) Izvajalec zapore je med izvajanjem del in do dokončne vzpostavitve ceste v prvotno stanje dolžan 

izvajati stalen nadzor nad stanjem ceste in prometne signalizacije ter odpravljati vse nepravilnosti 
in pomanjkljivosti na cesti in prometni signalizaciji v območju zapore. 

 
f) Izvajalec zapore je po končanju izvajanja zapore dolžan vzpostaviti prvotno prometno ureditev, 

obnoviti vso vertikalno in horizontalno prometno signalizacijo, ki je bila v času izvajanja zapore na 
kakršenkoli način odstranjena, prekrita, poškodovana, uničena ali izbrisana.  

 
4. Stroškov postopka ni. 

 
Obrazložitev: 

 
Gradnje d.o.o. Boštanj, Dolenji Boštanj 66a, 8294 Boštanj (v nadaljevanju: stranka), je 18.5.2020 vložil 
vlogo za popolno zaporo občinske ceste odseku LC 394051 Gorenja Gomila – Čadraže - Mihovica,  
stacionirano od km 4+055 do km 4+095, v skupni dolžini 40 m, v času od 22.05.2020 do 30.5.2020, 24 
ur dnevno, zaradi izvajanja del v javno korist – rekonstrukcije vodovodnega odseka Šentjernej – 
Dobrava v naselju Roje za naročnika Občino Šentjernej. K vlogi je stranka priložila prikaz lokacije del, 
situacijo začasne prometne ureditve, in tipsko shemo zapore E-6 (ceste v naselju – za zavarovanje 
del, ki zahtevajo popolno zaporo odseka brez vzpostavitve obvoza). 
 
Kategorizirane občinske javne ceste opredeljuje Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini 
Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 7/2009, 9/2012).  
 
Na podlagi 6. člena Pravilnika mora stranka 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 obstaja tipska shema zapore ceste in na območju zapore ni križišča, prehoda za pešce, 
prehoda za kolesarje, avtobusnega postajališča oziroma ni treba usmerjati 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 malo prometnih 
cestah, 
- upravljalec ceste v soglasju za vzpostavitev individualnega priključka določi shemo zapore ceste.  
 
Iz vloge stranke izhaja, da je popolna zapora občinske ceste LC 394051 Gorenja Gomila – Čadraže - 
Mihovica,  stacionirano od km 4+055 do km 4+095, v skupni dolžini 40 m, v času od 22.05.2020 do 
30.5.2020, 24 ur dnevno. Prometna ureditev bo izvedena skladno s situacijo začasne prometne 
ureditve in tipsko shemo zapore E-6 (ceste v naselju – za zavarovanje del, ki zahtevajo popolno 
zaporo odseka brez vzpostavitve obvoza). 
 
Na podlagi navedene pravne podlage in ugotovitev v postopku je občinska uprava odločila, kot je 
določeno v prvi točki izreka. 
 
27. člen Odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 87/1998, Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 
4/2005) določa, da se redno vzdrževanje občinskih cest zagotavlja z javnim podjetjem ali oddajo 
koncesije pravni ali fizični osebi, ki upravljaj gospodarske javne službe. Odločitev o načinu rednega 
vzdrževanja občinskih cest sprejme občinski svet Občine Šentjernej na predlog župana. Občinski svet 
Občine Šentjernej je 22.6.2005 sprejel sklep, da je izvajalec obvezne gospodarske javne službe 
vzdrževanja občinskih cest v občini Šentjernej Javno podjetje Ekološka družba d.o.o. Šentjernej, zato 
je občinska uprava odločila, kot je določeno v drugi točki izreka.  
 
S predlagano zaporo ceste se mora zagotoviti varnost udeležencev v prometu in varnost izvajalcev 
del, zato se mora pri izvedbi zapore občinske ceste upoštevati v izreku navedene pogoje, kot je 
določeno v tretji točki izreka. 
 
V 26. členu Pravilnika, je določeno, da mora izvajalec rednega vzdrževanja javnih cest pri odstranitvi 
začasne prometne signalizacije in prometne opreme upoštevati naslednje: 

- začasna prometna signalizacija in prometna oprema se odstranjujeta v smeri, ki je nasprotna 
smeri vožnje, 
- odstranjeni morata biti vsa začasna prometna signalizacija in prometna oprema. 

 



Rok veljavnosti tega dovoljenja je mogoče podaljšati na podlagi vloge, ki jo stranka vloži pri 
tukajšnjem organu najmanj 3 dni pred iztekom roka po tem dovoljenju, vendar bo tukajšnji organ 
podaljšal veljavnost dovoljenja samo v primeru, da bo vloga vložena pravočasno in da bodo razlogi 
za podaljšanje veljavnosti utemeljeni ter da bo v vlogi navedena številka in datum izdaje tega 
dovoljenja. 
 
V skladu s prvim odstavkom 118. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 
24/06 – UPB, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13; v nadaljevanju: ZUP) mora organ odločiti 
tudi o stroških, ki so nastali med postopkom in v zvezi z njim. Kaj so stroški postopka, je določeno v 
113. členu ZUP, kjer je določeno v čigavo breme gredo stroški. Občinska uprava je ugotovila, da v 
zvezi s postopkom niso nastali nobeni stroški, zato je odločila, kot je določeno v četrti točki izreka. 
 
O izdanem dovoljenju občinska uprava obvesti pristojno policijsko postajo, inšpektorja, pristojnega za 
občinske ceste, in izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest. 
 
Na podlagi 1. točke prvega odstavka 24. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – 
UPB, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J in 32/16, v nadaljevanju: ZUT) je dovoljenje oproščeno 
plačila upravne takse. 
 
Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to dovoljenje je dovoljena pritožba v roku 15 dni od vročitve na 
župana Občine Šentjernej, Prvomajska cesta 3a, 8310 Šentjernej. Pritožbo se lahko vloži pisno ali 
ustno na zapisnik pri organu, ki ga je izdal. Za pritožbo je po določilih ZUT potrebno plačati 18,10 
EUR upravne takse. 
 
 
                Pripravila:                                                             
             Vesna Mancini                                                                           Direktor občinske uprave 
višja svetovalka za okolje in prostor                                                                Samo Hudoklin 
                                                                                                             
                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
      
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priloga: 
- zapora E-6 
- pregledna situacija 
 
 
 
 
 
Poslati – osebno (ZUP): 
- Gradnje d.o.o. Boštanj, Dolenji Boštanj 66a, 8294 Boštanj 
 
 
V vednost: 
- Medobčinski inšpektorat in redarstvo, e.n.: natasa.rajak@sentjernej.si  
- JP EDŠ d.o.o., e.n.: gasper.bregar@jp-eds.si  
- Policijska postaja Šentjernej, e.n.: pp_sentjernej.punm@policija.si 


