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ZADEVA: Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
ZAKONSKA PODLAGA: 25. člen Poslovnika občinskega sveta Občine Zagorje
ob Savi (Uradni list RS št. 30/2015)
NAMEN: Odgovor na vprašanje člana in članice občinskega sveta ga.Nataše Mahne
in g.Roman Perklič z liste SDS

1. VPRAŠANJE: »Kdo je odgovoren, da obvešča krajane o cestnih zaporah
(primer:Kolovrat)«
Glede na določila dovoljenja za zaporo občinske ceste je za obveščanje javnosti
zadolžen vsakokratni predlagatelj zapore, v primeru zapore »Kolovrat« je to predlagatelj
zapore: HIP KA d.o.o., Peričeva ulica 17, 1000 Ljubljana.
Datum, kraj in čas zapore mora predlagatelj zapore objaviti na krajevno običajen način
(razne krajevne oglasne deske, pisarne Krajevne skupnosti, krajevna glasila, obvestila v
poštnih nabiralnikih, obvestilne table ob cesti, itn) najmanj tri dni pred predvideno zaporo
in zaporo označiti z ustrezno prometno signalizacijo.
Občina pošlje vsako dovoljenje za zaporo občinske ceste direktno v vednost na
Policijsko postajo Zagorje ob Savi, Javno podjetje Komunala Zagorje d.o.o., Medobčinski
inšpektorat in redarstvo Zasavje, Regijski center za obveščanje Trbovlje in Službo nujne
medicinske pomoči Zagorje ob Savi, po potrebi tudi avtobusnemu prevozniku, kar
zagotavlja, da so najpomembnejše službe zagotovo pravočasno seznanjene z
aktualnimi zaporami.
V primeru zapore državne ceste pa je potrebno informacijo o zapori poslati še na
Prometno-informacijski center za državne ceste in DRSI.
2. VPRAŠANJE: »Glede nato, da so stopnice iz rekreativnega dela Europarka proti
letališču težko prehodne in poškodovane, zanima občanko rekreativko, kdaj bodo
popravljene?«
Obsežne poškodbe Evroparka, kot posledica neurja v mesecu juliju, smo v največji meri
sanirali v poletnih mesecih, preostala pa nam je še zahtevnejša sanacija montažnih
stopnišč od vrta »Tete Johance« do vzletišča na Ruardiju. Ob dejstvu, da do lokacije
vzletišča Ruardi vodijo še številne druge poti, ki so bile ob neurju urejene, smo
zahtevnejši del sanacije stopnišča prestavili na kasnejši čas. V primeru ugodnih
vremenskih razmer, bomo sanacijo predmetnega stopnišča izvedli še v zimskih mesecih,
ali pa najkasneje do 15.apr.2020.
Oddelek za gospodarske javne službe
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