OBČINA KOMEN
občinska uprava

Številka: 371-0016/2022-2
Datum: 2. 6. 2022
Občina Komen, Občinska uprava, Komen 86, 6223 Komen, izdaja na podlagi 95. in 101. člena
Zakona o cestah – ZCes-1 (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15, 10/18 in
123/21 – ZPrCP-F), 31. člena Odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 3/2022), ter 207.
člena 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, 175/20 – ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb),
v upravni zadevi izdaje dovoljenja za zaporo odseka občinske ceste, na vlogo Občine Komen,
Komen 86, 6223 Komen, naslednje,

DOVOLJENJE
za popolno zaporo občinske ceste
1. Predlagatelju zapore Občini Komen, Komen 86, 6223 Komen, izdajamo dovoljenje za
popolno zaporo odseka občinske javne poti JP 675062 (Štanjel AP - Štanjel HŠ) v
Štanjelu zaradi gradbenih del.
Cesta št.:

javna pot JP 675062 (Štanjel AP - Štanjel HŠ)

Območje popolne zapore: popolna zapora se izvede na javni poti JP 675062 (vznožje
poti v staro vaško jedro Štanjela, v oddaljenosti 15m od
državne ceste R1 204/1013 (Dornberk-Štanjel), stacionaža
od 15m do 25m).
Vrsta zapore:

POPOLNA zapora izvedena po tipski shemi ZAPORA E-7.

Termin zapore:

2 dni v času od 7. 6. 2022 do 8. 6. 2022. Zapora bo postavljena čez
cel dan.

Razlog zapore:

Postavitev temeljev za namestitev potopnega stebrička.

2. Dovoljenje za zaporo občinske ceste izdajamo pod naslednjimi pogoji:
1.

Zaporo občinskih cest je potrebno izvesti v skladu s Pravilnikom o zaporah na cestah
(Uradni list RS, št. 4/16) in sicer v skladu s tipsko shemo »ZAPORA E-7 » cesta v naselju
z uličnim sistemom – obvoz po vzporednih ulicah.

2.

Pri izvedbi zapore občinskih cest se je potrebno prilagoditi tudi morebitnim usmeritvam in
dodatnim zahtevam predstavnikov inšpekcijskih in redarskih služb ter policije.

3.

Za izvedbo zapore je potrebno uporabljati prometne znake in prometno opremo, ki je
določena s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list
RS, št. 99/15, 46/17, 59/18, 63/19 in 150/21).

4.

Začasni prometni znaki in prometna oprema morajo biti postavljeni/locirani na takem
mestu, da jih vozniki, ki se območju zapore približujejo, pravočasno zaznajo. V primeru
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zmanjšane dnevne vidljivosti in nočnem času mora biti začasna prometna signalizacija
vidna in predpisano svetlobno označena.
5.

Vso morebitno obstoječo prometno signalizacijo in prometno opremo, ki je v nasprotju s
prometnim režimom vzpostavljenim za potrebe zapore, je potrebno začasno prekriti.

6.

V času zapore je potrebno zagotavljati stalen nadzor nad stanjem začasne prometne
signalizacije in opreme, ter sprotno odpravljati vse nepravilnosti in pomanjkljivosti na
prometni signalizaciji in opremi na območju zapore.

7.

Po končanju del oziroma prenehanju potrebe po začasni prometni ureditvi je izvajalec
dolžan vzpostaviti prvotno prevozno stanje in poskrbeti za prometno varnostne pogoje.

8.

Za vse nastale poškodbe in materialno škodo na cesti, napravah ter udeležencih v
prometu, ki bi nastale kot posledica izvajanja zapore, je v celoti odgovoren predlagatelj
zapore.

9.

Zapora mora biti postavljena s strani strokovno usposobljenega in ustrezno opremljenega
izvajalca del. Ta mora poskrbeti tudi za obveščanje javnosti o zapori, skladno z določili
101. člena Zakona o cestah – ZCes-1 (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US,
46/15, 10/18 in 123/21 – ZPrCP-F).

10. To dovoljenje ne nadomešča morebitnih drugih, za izvajanje del potrebnih odločb in
soglasij pristojnih upravnih organov.
11. Zavezanec za izvedbo zapore ceste mora o njej in o preusmeritvi prometa obvestiti
Občino Komen (obcina@komen.si), Medobčinski inšpektorat in redarstvo
(soou@sezana.si), Policijska postaja Sežana (pp_sezana.pukp@policija.si),
vzdrževalec občinskih cest CPK d.d. (info@cpk.si), ZGRS Sežana (info@zgrs.si),
PGD
Komen
(gasilcikomen@gmail.com),
Vaška
skupnost
Štanjel
(vs.stanjel@komen.si), najmanj en dan pred prvo postavitvijo zapore ter takoj ob
vsaki njeni spremembi.
3. Prekoračitev roka trajanja zapore, navedenega v izreku tega dovoljenja ter zapora
občinske ceste, izvedena v nasprotju s pogoji, navedenimi v izreku tega dovoljenja,
predstavljata prekršek po 5. in 6. odstavku 101. člena Zakona o cestah – ZCes-1 (Uradni
list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15, 10/18 in 123/21 – ZPrCP-F).
4. V postopku izdaje tega dovoljenja niso nastali posebni stroški.
O b r a z l o ž i t e v :
Predlagatelj zapore Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen je dne 2. 6. 2022, podala vlogo
za izdajo dovoljenja za popolno zaporo dela občinske ceste in sicer javne poti JP 675062.
Popolna zapora bo postavljena, v času od 7. 6. 2022 do 8. 6. 2022. Popolna zapora se izvede,
zaradi izgradnje temeljev za postavitev potopnega stebrička. Zapora dela javne poti bo
izvedena kot prikazano na skici, ki je priloga tega dovoljenja. V času zapore bo obvoz možen
preko pločnika (stara vzporedna cesta) mimo zapore.
Skladno z tipsko shemo cestne zapore bo začasno prometno signalizacijo postavilo ter
vzdrževalo podjetje CPK d.d., Ulica 15 maja 14, 6000 Koper, ki je registrirano za opravljanje take
storitve.
Pri izvedbi zapore občinske ceste je potrebno upoštevati v izreku navedene pogoje.
V 95. členu Zakona o cestah-ZCes-1 (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15,
10/18 in 123/21 – ZPrCP-F) je navedeno, da je upravljavec občinskih cest občinska uprava.
Prvi odstavek 101. člena navedenega zakona določa, da dela na občinski cesti ali ob njej, ki
vplivajo na promet na tej cesti in jo je zaradi tega treba delno ali popolno zapreti za promet, se
lahko opravljajo le z dovoljenjem upravljavca občinskih cest. Tretji odstavek navedenega člena
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pa določa, da se z dovoljenjem za zaporo občinske ceste določijo pogoji za izvedbo zapore
ceste, preusmeritve prometa zaradi zapore ceste in čas njenega trajanja.
Skladno s 17. členom Odloka, je upravljavec občinskih cest v Občini Komen občinska uprava
Občine Komen.
Rok za izvedbo zapore odseka občinske ceste je določen na predlog vlagatelja. Rok se lahko
podaljša na podlagi nove vloge, ki jo predlagatelj predloga za zaporo vloži pred iztekom roka,
ki je določen v tem dovoljenju.
S tem je izdaja tega dovoljenja za izvedbo zapore navedene občinske ceste utemeljena.
Na podlagi 2. točke 23. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno
prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16, 30/18 – ZKZaš in 189/20 –
ZFRO, v nadaljnjem besedilu ZUT), je to dovoljenje upravne takse prosto.
V tem postopku niso nastali drugi stroški.
POUK O PRAVNEM SREDSTVU:
Zoper to dovoljenje je dopustna pritožba na župana Občine Komen, v roku 15 dni od prejema
te odločbe. Pritožba se lahko vloži pisno, neposredno ali priporočeno po pošti ali se poda ustno
na zapisnik pri organu, ki jo je izdal.
Za vloženo pritožbo je treba plačati upravno takso v višini 18,10 eur, po tarifni št. 2 Zakona o
upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO,
84/15 – ZZelP-J, 32/16, 30/18 – ZKZaš in 189/20 – ZFRO), na podračun upravnih taks, št.
0124 9449 0309 166, sklic 11 75485-7111207 (namen nakazila: plačilo upravne takse za
pritožbo).

Denis Ostrouška
višji svetovalec za promet in
gospodarske javne službe

Priloga:
• Lokacija delne zapore in možnost obvoza,
• Zapora E-7.
V vednost:
• Medobčinski inšpektorat in redarstvo, Partizanska 4, 6210 Sežana (po e-pošti: soou@sezana.si),
• Policijska postaja Sežana, Kosovelova 1a, 6210 Sežana (po e- pošti: pp_sezana.pukp@policija.si),
• ZGRS Sežana, Bazoviška 13, 6210 Sežana (po e-pošti: info@zgrs.si),
• PGD Komen, Komen 96,6223 Komen (po e-pošti: gasilcikomen@gmail.com),
• Vaška skupnost Štanjel (po e-pošti: vs.stanjel@komen.si),
• CPK d.d., Ulica 15 maja 14, 6000 Koper (po e- pošti: info@cpk.si).
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