KOMUNALNA DIREKCIJA
Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice
T: 04 58 69 206
E: matjaz.kucina@jesenice.si
www.jesenice.si

Številka:
Datum:

023-18/2019-4
07.09.2020

Na podlagi 95. in 102. člena Zakona o cestah ((Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in
46/15)), 21. in 67. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), Pravilnika o rednem vzdrževanju
javnih cest (Uradni list RS, št. 38/16), 13. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske
uprave Občine Jesenice (Ur. list RS, št. 63/1999) in 10., 12. in 22. člena Odloka o občinskih cestah v
Občini Jesenice (Ur. list RS, št. 43/2012) izdajam po uradni dolžnosti naslednji

SKLEP
O PREPOVEDI PROMETA VSEH VRST VOZIL NA JAVNIH CESTAH
V ZIMSKEM OBDOBJU 2019/2020

1.
V zimskem obdobju 2020/2021 se ob snegu in poledici na vozišču prepove promet vseh vrst vozil na
naslednji javni poti:
1. št. 654231 »Iskra – Kavčke«, na odseku od križišča "Dobravsko polje" do Kavčk
2. št. 654371 »Planina pod Golico 17-22«, na odseku nad Vaskarjem, odcep desno Triglavček
2.
Odsek javne ceste - javne poti iz 1. in 2. točke tega sklepa se v zimskih razmerah ne pluži in se ob snegu
in poledici na vozišču začasno prepove uporaba navedenega odseka občinske ceste za vse vrste vozil,
ker je na tej cesti nemogoče zagotoviti normalno prevoznost v zimskih razmerah. Dovozi do vseh
stanovanjskih in poslovnih objektov so možni po drugih, vzporednih ulicah in cestah - javnih poteh, ki
se v zimskem času vzdržujejo v skladu s planom pluženja.
3.
Odsek ceste, na kateri velja omejitev uporabe, mora biti označena s predpisano prometno signalizacijo,
s prometnim znakom - prepovedan promet v obeh smereh in z dopolnilno tablo - ob poledici, snegu
na vozišču, v skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS,
št. 99/15). Prometno signalizacijo postavi na odseku iz 1. in 2. točke tega sklepa JEKO d.o.o., Sektor
Komunalnih dejavnosti, C. m. Tita št. 51, Jesenice, najkasneje do 15.11.2020 oz. takoj po prejemu tega
sklepa.

4.
JEKO d.o.o., Sektor Komunalnih dejavnosti, C. m. Tita št. 51, Jesenice, mora občane obvestiti preko
sredstev javnega obveščanja o zapori ceste najmanj tri dni pred predvideno izvedeno zaporo.
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5.
Ko bo vzdrževalec cest ugotovil, da se cesta na posameznem odseku lahko ponovno odpre za varno
odvijanje prometa in so odpravljeni razlogi za prepoved prometa za vse vrste vozil, odstrani vso
začasno postavljeno prometno signalizacijo.
6.
Zapore trajajo najdlje do 15. 03. 2021, razen, če to terjajo razlogi, ki se nanašajo na zavarovanje ceste
in varnost prometa na njej.
7.
O ponovni prevoznosti cest mora vzdrževalec cest obvestiti javnost preko sredstev javnega obveščanja
in prenehanje prepovedi prometa javiti Občini Jesenice, Komunalni direkciji.
8.
Ta sklep velja takoj, izvrši pa se v skladu z določili 3. točke tega sklepa.
POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper to dovoljenje je dovoljena pritožba na Kabinet župana Občine
Jesenice. Pritožba se izroči, pošlje po pošti ali da ustno na zapisnik v roku 15 dni po prejemu te odločbe
Občini Jesenice, Komunalni direkciji, C. železarjev št. 6, 4270 Jesenice. Za pritožbo se plača upravna
taksa v višini 18,10 € (tar. št. 2 ZUT, Ur. list RS, št. 32/2016 – uradno prečiščeno besedilo).

Postopek vodi:
Matjaž Kučina

Direktor
Marko Markelj, univ. dipl. inž. grad.

VROČITI:
1. Jeko d.o.o., Cesta m. Tita 51, Jesenice
V vednost:
1. Policijska postaja Jesenice, Hrušica 127, Hrušica
2. Gasilska in reševalna služba, C. železarjev št. 35, Jesenice
3. Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Jesenice, Gorje,
Kranjska Gora in Žirovnica, Cesta železarje 6a, Jesenice,
4. arhiv
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