OBČINA KOBARID
Trg svobode 2
5222 Kobarid

Številka: 371-6/2019
Datum: 22.02.2019
Na podlagi 101. člena Zakona o cestah (u.l. RS št. 109/2010) ter 48.
člena Odloka o občinskih cestah (Uradni list RS 80/03, 44/09) izdaja
občinska uprava na vlogo stranke »Zavodu Feniks, Milanova 1b, Kobarid », za
zaporo občinske ceste, naslednjo

ODLOČBO

Zavodu Feniks, Milanova 1b, Kobarid se za izvedbo javne prireditve dovoli
zapora občinske ceste z oznako:
LZ 167 001 ( Gregorčičeva ulica), dne 02.03.2019 med 13.00 in 15.00
uro,
Zapora cest se dovoli pod naslednjimi pogoji:
1. Stranka je dolžna izvesti ustrezno prometno signalizacijo za delno ter
popolno zaporo občinske ceste, ki mora biti ob zmanjšani vidljivosti vidna
oziroma osvetljena.
2. Stranka je dolžna poskrbeti za varnost udeležencev na javni prireditvi.
3. Stranka je dolžna zagotoviti dostop intervencijskim vozilom na zaprtem
cestnem odseku.
4. Stranka mora pred izvedbo popolne zapore obvestiti javnost o
motenem prometu v času prireditve.
5. Stranka je dolžna po končanju prireditve odpraviti vse nastale poškodbe na
prometnih površinah in drugih površinah ,ki jih je uporabljala ter jih predati
lastniku ali upravljavcu v prvotnem stanju.
6. Stranka je odgovorna za vse nastale poškodbe na komunalnih
napravah,objektih in napravah ter živih bitjih,ki bi nastale kot posledica
organiziranja prireditve.

O b r a z l o ž i t e v:
Zavod Feniks, Milanova 1b, Kobarid organizator prireditve »Kobariški pust 2019«
v Kobaridu je z vlogo dne 21.02.2019 zaprosil za izdajo dovoljenja za
popolno zaporo Gregorčičeve ulice v Kobaridu.
Prireditelju se dovoljuje izvesti popolno zaporo na Gregorčičevi ulici dne
02.03.2019 med 13.00 in 15.00 uro.
Za nemoteno ter varno izvedbo prireditve se potrebuje popolno zaporo
ceste z oznako LZ 167 001.
S strani Zavoda Feniks, je kot vodja prireditve imenovana Vilma Purkart.
Postavi se ustrezna prometna in obvestilna signalizacija v skladu z
Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni
list RS, št. 99/15, 46/17 in 59/18), Pravilnikom o načinu označevanja in
zavarovanja del na javnih cestah in ovir v cestnem prometu (Ur.l. RS št.
116/2006).
V postopku je ugotovljeno, da si je na podlagi 48. člena Odloka o
občinskih cestah potrebno predhodno pridobiti dovoljenje za zaporo ceste
pristojnega občinskega organa in da je popolna zapora občinske ceste na
tangiranem odseku nujno potrebna zaradi izvedbe del in zagotovitve
varnosti udeležencev v prometu.
Taksa za izdajo dovoljenja po Taksni tarifi, tarifna številka 30., Zakona o upravnih
taksah (Uradni list RS, št. 106/10-UPB in 14/15 – ZUUJFO, Ur.l. RS št. 32/2016) v
višini 40,00 EUR je plačana.
Pravni pouk:Zoper to odločbo je možna pritožba v roku 8 dni od njenega prejema
na Župana Občine Kobarid. Morebitna pritožba se vloži pisno, neposredno ali
priporočeno po pošti, ali se poda ustno na zapisnik na Občini Kobarid. Za vloženo
pritožbo je potrebno plačati upravno takso v višini 18,10 EUR, ki se jo poravna na
tajništvu občine Kobarid oz. se izvrši plačilo na TRR Občine Kobarid na številko SI 56
01246-4460309153, sklic 11 75450-7111002.
Marko Lavrenčič
Višji svetovalec I

Dostaviti:








Stranka, 1x;
Oglasna deska Občine Kobarid,1x;
Spletna stran občine Kobarid, 1x;
KS Kobarid, 1x;
Medobčinska redarska služba, 1x;
Policija Bovec,1x;
Arhiv,tu,1x;

