Republika Slovenija
OBČINA ZAGORJE OB SAVI
Cesta 9. avgusta 5
1410 Zagorje ob Savi

tel.: 03 56 55 700
fax: 03 56 64 011
www.zagorje.si
obcina.zagorje@zagorje.si

ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

VLOGA ZA IZDAJO SOGLASJA ZA GRADNJO NEZAHTEVNEGA ALI
ENOSTAVNEGA OBJEKTA
(ZA PREKOP, PODKOP OZ. ZA DRUGA DELA NA OBČINSKI JAVNI CESTI)
A. PODATKI INVESTITORJA/PREDLAGATELJA PREKOPA
INVESTITOR DEL:
Ime in priimek/Naziv:
Stalno prebivališče/Sedež:
e-mail:
telefonska številka:
IZVAJALEC DEL:
Ime in priimek/Naziv:
Stalno prebivališče/Sedež:
e-mail:
telefonska številka:
B. PODATKI O CESTI OZ. LOKACIJI GRADNJE
Javna cesta (naziv):
Kategorizacijska številka javne ceste:
Prekop se predlaga na delu ceste (OPIS lokacije):
Datum izvedbe del oz. zapore ceste za prekop (od-do):
Vrsta zapore (delna, popolna):
Čas zapore (od-do):
C. PODATKI O POSEGU/GRADNJI
Naziv objekta (nezahteven, enostaven):
Namen posega/gradnje:
Parcelna številka in k.o. zemljišč namenjenih za gradnjo/poseg:
D. Postavljavec začasne prometne signalizacije in prometne opreme za zaporo ceste:
Naziv podjetja:
Ime in priimek odgovornega vodja del:
e-mail:
telefonska številka:
Zagorje ob Savi, dne:________________________________
Podpis investitorja/predlagatelja/izvajalca:_______________________
Opomba: Glede na 50. člen Odloka o občinskih cestah (Uradni vestnik Zasavja, št. 6/99) je potrebno vlogo za prekop
oz. zaporo ceste vložiti najmanj 15 dni pred predlaganim rokom zapore ceste oz. izvedbe del!
OBVEZNE PRILOGE:
•

•

prikaz lege objekta (posega) na zemljišču oz. cesti, tako da je razviden njegov tlorisni položaj in oblika na
zemljiškokatastrskem prikazu, z navedbo odmikov objekta od parcelnih mej sosednjih zemljišč, tehnični prikaz
izvedbe del (prekopa, podkopa..) ter vzpostavitve ceste v prvotno stanje (tehnični prikazi in opisi) - Prikaze
lahko izdela investitor.
Elaborat zapore ceste oz. tipska shema začasne prometne ureditve glede na 10. člen Pravilnika o načinu
označevanja in zavarovanja del na javnih cestah in ovir v cestnem prometu (Uradni list RS št. 116/2006)
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Odlok o občinskih cestah (Uradni vestnik Zasavja, št. 6/99)
33. člen
(napeljevanje nadzemnih in podzemnih vodov in naprav)
(1) Telefonski, telegrafski in drugi kabelski vodi, nizkonapetostni električni oziroma napajalni vodi, kanalizacija, vodovodi, toplovodi ter
druge podobne naprave, katerih investitor ni Občina Zagorje ob Savi se smejo napeljevati oziroma postavljati v območju občinske ceste
in njenega varovalnega pasu le pod pogoji in na način, določenimi s soglasjem pristojnega oddelka občinske uprave za ceste.
(2) Pristojen oddelek občinske uprave za ceste lahko zahteva od upravljavca vodov in naprav, da jih preuredi ali prestavi, kadar je to
potrebno zaradi obnavljanja ali rekonstrukcije občinske ceste ali izvedbe ukrepov za zavarovanje te ceste in prometa na njej.
Stroške prestavitve ali preureditve vodov in naprav krije njihov upravljavec, razen če to ni v nasprotju s pogoji iz soglasja za njihovo
napeljavo oziroma postavitev.
(3) Pristojen oddelek občinske uprave za ceste lahko odkloni izdajo soglasja iz prvega odstavka tega člena, če bi vodi in naprave
ogrožali občinsko cesto ali promet na njej, bistveno oteževali njeno vzdrževanje ali onemogočali
morebitno rekonstrukcijo te ceste.
34. člen
(dela na občinski cesti)
(1) Prekopavanje, podkopavanje in druga dela na občinski cesti se lahko opravljajo le z dovoljenjem pristojnega oddelka občinske
uprave za ceste.
(2) V dovoljenju za opravljanje del iz prejšnjega odstavka se določijo način, pogoji in nadzor nad opravljanjem teh del.
(3) Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena ni potrebno, če so s poškodbami naprav in napeljav, vgrajenih v občinsko cesto,
neposredno ogroženi varen promet oziroma življenja in zdravje občanov ali bi lahko nastala večja gospodarska škoda. Upravljavec
naprav in napeljav mora takoj odstraniti neposredno nevarnost in o tem obvestiti izvajalca rednega vzdrževanja ceste. Upravljavec
naprav in napeljav mora čim hitreje odstraniti poškodbe na njih, vzpostaviti cesto v prvotno stanje in o končanih delih obvestiti
izvajalca rednega vzdrževanja ceste.
(4) Če se mora zaradi del iz prejšnjega odstavka občinsko cesto delno ali popolno zapreti za promet ali na njej omejiti promet
posameznih vrst vozil, mora upravljavec naprav in napeljav, vgrajenih v občinsko cesto, o omejitvi prometa in o njenemprenehanju takoj
obvestiti policijo.
35. člen
(opravljanje del na občinski cesti)
(1) Za podiranje dreves, spravilo lesa, izkope, vrtanja in opravljanje drugih del na zemljiščih ali na objektih vzdolž občinske ceste, ki bi
lahko ovirala ali ogrožala promet, poškodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdrževanja, je potrebno soglasje pristojnega oddelka
občinske uprave za ceste. V soglasju se določijo pogoji za opravljanje teh del.
Pravilnik o načinu označevanja in zavarovanja del na javnih cestah in ovir v cestnem prometu
(Uradni list RS št. 116/2006)
10. člen
(naloge predlagatelja)
(1) V postopkih za postavitev začasne prometne
signalizacije in prometne opreme v območju zapore mora
predlagatelj:
– izdelati ali pridobiti elaborat zapore ceste, ki ga lahko
v skladu s predpisi o graditvi objektov izdela pravna ali fizična
oseba,
– pridobiti dovoljenje za izvedbo zapore ceste, ki ga
izda upravljavec ceste,
– v primeru popolne zapore ceste pridobiti soglasje za
izvedbo obvoza od upravljavca ceste, po kateri bo potekal
obvoz,
– zagotoviti postavitev, vzdrževanje in odstranitev začasne
prometne signalizacije in prometne opreme v skladu
z elaboratom zapore ceste, dovoljenjem za izvedbo zapore
ceste, določili tega pravilnika in drugimi veljavnimi predpisi,
– imenovati odgovorno osebo za nadzor nad postavitvijo,
stalnim spremljanjem prometa in začasne prometne
signalizacije in prometne opreme v območju zapore ceste
in odstranitvijo začasne prometne signalizacije in prometne
opreme po končanih delih ali zaključku prireditve.
(2) Predlagatelju ni potrebno izdelati ali pridobiti elaborata
zapore ceste, če:
– za zaporo ceste obstaja tipska shema zapore ceste,
ki je sestavni del tega pravilnika, in
– v območju zapore ni križišča, in
– se prometa v območju zapore ne ureja s svetlobnimi
prometnimi znaki.
(3) V primerih iz prejšnjega odstavka mora predlagatelj
vlogi namesto elaborata priložiti tipsko shemo zapore. Tipsko
shemo začasne prometne ureditve je potrebno opremiti s:
– podatki o kvaliteti in dimenzijah začasne prometne
signalizacije,
– žigom pooblaščenega inženirja in njegovim podpisom.
Tipsko shemo je potrebno dopolniti s podatki o natančni
lokaciji začetka in konca območja delovišča ali prireditve.
Obstoječo prometno signalizacijo v območju zapore je potrebno
vrisati v tipsko shemo zapore in jo prilagoditi začasni prometni signalizaciji.
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