OBČINA DIVAČA
Kolodvorska ulica 3a
6215 DIVAČA
Tel: 05/73 10 930
Fax: 05/73 10 940
e-pošta: obcina@divaca.si

Številka: 371-0006/2020-2
Datum: 17.4.2020
Na podlagi 101. člena Zakona o cestah (ZCes-a, Uradni list RS, 109/10, 48/12, 17/14 - ZUOPŽ, 36/14
- odi. US, 46/15), Odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 70/07, 88/11), Odloka o
kategorizaciji občinskih cest v Občini Divača (Uradni list RS št. 48/10) ter vloge izvajalca del
Komunalno stanovanjsko podjetje d.d. Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana, Občina Divača
izdaja naslednjo

ODLOČBO
O ZAPORI PROMETA

1.

Dovoli se popolna zapora prometa na občinski cesti JP 562040, odsek 562041 –
Matavun - Betanja v dolžini 679 m od stacionaže 0+0 m (Matavun hišna št. 4) do
stacionaže 0+679 m (Betanja hišna št. 7), in sicer po fazah izvajanja del.
Popolna zapora se izvede zaradi gradbenih del, tj. izgradnje kanalizacije in
infrastrukture v vaseh Matavun Betanja in Škocjan, in sicer
od 20.4.2020 do 30.10.2020.

2.

Obvoz za naselje Betanja, Škocjan in Matavun je mogoč po makadamski lokalni cesti
JP 562040, odsek 562042 - Betanja-R2 405, kar velja tudi za intervencijske posege.

3.

V času trajanja zapore mora izvajalec del zagotoviti neprekinjen dostop v območje
zapore dostop vsem intervencijskim vozilom. Skladno s fazami zapore mora izvajalec
obveščati vse intervencijske službe o možnosti dostopa do območij znotraj zapore.

4.

Zapora ceste se dovoli pod naslednjimi pogoji:
1)

Popolna zapora ceste v naselju se mora izvesti v skladu z varnostnim načrtom za
področje rednega vzdrževanja občinskih cest št. 01/2009, januar 2009, izvajalec
mora za izvedbo zapore postaviti predpisano prometno signalizacijo, in sicer po
načrtu zapore tip E-3.

2)

Predpisano cestno prometno signalizacijo postavi v času zapore iz te odločbe
vlagatelj oz. izvajalec del po načrtu iz prejšnje točke te odločbe.

3)

Mesto zapore mora biti zavarovano in označeno s predpisano prometno signalizacijo
v skladu s Pravilnikom o načinu označevanja in zavarovanja del na javnih cestah in
ovir v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 116/06), katero mora postaviti prejemnik
oziroma izvajalec del. V času zmanjšane vidljivosti ter ponoči mora biti prometna
signalizacija dodatno osvetljena in dobro vidna.

4)

Izvajalec del mora izvajati stalen nadzor nad prometom in nad prometno
signalizacijo v območju zapore ter odpravljati vse nepravilnosti in pomanjkljivosti
na cesti in prometni signalizaciji v območju izvajanja zapore.
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5)

Izvajalec mora po prenehanju veljavnosti zapore, takoj odstraniti prometno
signalizacijo in ovire na cesti ter vzpostaviti cesto v prvotno stanje in zagotoviti, da
se vzpostavi prvotna prometna ureditev.

6)

Pred vzpostavitvijo prvotne prometne ureditve je izvajalec dolžan vzpostaviti
cestišče za nemoten in varen promet ter cestišče očistiti in vzpostaviti v prvotno
stanje. Po končanju izvajanja zapor pa obnoviti vso vertikalno in horizontalno
signalizacijo, ki je bila v času izvajanja zapor na kakršen koli način odstranjena,
prekrita, poškodovana, uničena ali zbrisana.

7)

Območje izvajanja zapore, mora biti prosto vozil v času izvajanja zapore.

8)

Pred začetkom izvajanja zapore je prejemnik dolžan pregledati območje zapore v
smeri zagotovitve prostosti območja in varnosti udeležencev prometa.

9)

Čas zapore se mora objaviti v sredstvih javnega obveščanja ali na drug krajevno
običajen način pred izvedbo zapore, po zaključenih delih pa obvestiti Občino
Divača,

10) O predčasni odpravi zapore je izvajalec dolžan javiti občinski upravni Občine
Divača.
11) Prejemnik je dolžan po končanju del odpraviti vse nastale poškodbe na prometnih
površinah in drugih površinah, ki jih je uporabljal pri izvajanju del in predati
lastniku ali upravljavcu površine v saniranem stanju. Stanje se ugotovi s skupnim
ogledom z lastnikom ali upravljavcem pred začetkom del in po sanaciji nastalih
poškodb.
12) Prejemnik je odškodninsko odgovoren za vse nastale poškodbe na komunalnih
napravah, objektih in napravah ter živih bitij, ki bi nastale kot posledica izvajanja del
in zapore iz te odločbe.
13) Za izvedbo zapore in za postavitev predpisane cestno prometne signalizacije v času
zapore je odgovoren prejemnik.
14) Prejemnik mora ob dovozu mehanizacije, objektov, naprav in potrebnih materialov
za izvajanje del spoštovati prometno signalizacijo in si pridobiti morebitna potrebna
dovoljenja pristojnih organov.
Obrazložitev:
Izvajalec del, Komunalno stanovanjsko podjetje d.d. Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana , je
dne 13.3.2020 podal vlogo za začasno zaporo prometa ceste na odseku trase izgradnje
infrastrukture od križišča pri h.št.4 v naselju Matavun do h.št.4 v naselju Betanja v času
izvajanja del predvidoma do 30.10.2020.
Popolna zapora se izvede zaradi gradbenih del, tj. izgradnje kanalizacije in infrastrukture v
vaseh Matavun Betanja in Škocjan, in sicer od 20.4.2020 do 30.10.2020.
Zaradi obsežnosti del in varnosti prometa občinski organ meni, da je potrebno izvesti
popolno zaporo ceste in je le-ta za varno izvedbo del nujna. V času zapore mora biti na
območju zapore promet zaprt in onemogočen prehod. Izvajalec del mora skladno z načrtom,
ki ga je dostavil, izvesti zaporo s prometno signalizacijo. Uporabljena bo popolna zapora tipa
E-3.
Ne glede na zgoraj navedeno pa mora izvajalec omogočiti prehod oz. dostop v območje
zapore vsem intervencijskim vozilom v primeru intervencije. V Občini je namreč razglašena
velika požarna nevarnost, zato je potrebno predvsem gasilskim vozilom v primeru
intervencije omogočiti hiter in varen dostop, prebivalcem na območju zapore pa tako
zagotoviti požarno varnost in drugo varnost.
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To se zagotavlja z obvozno cesto po makadamski lokalni cesti JP 562040, odsek 562042 Betanja-R2 405 ( iz smeri Letališče Divača – Škocjan)
O možnostih dostopa (iz južne oz. severne strani) do določenih predelov znotraj območja
zapore mora izvajalec sprotno oz. ob spremembah obveščati vse intervencijske službe t.j.
Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana, Policijska postaja Sežana, Zdravstveni dom
Sežana – Zdravstvena postaja Divača, Medobčinski inšpektorat in redarstvo, Prostovoljno
gasilsko društvo Divača in Senožeče in Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje izpostava Postojna in prebivalce znotraj območja zapore z obvestili na oglasnih deskah oz.
preko vaških predstavnikov.
V skladu s 49. členom Odloka o občinskih cestah (Uradni list, RS, 70/07) se 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, lahko opravljajo le z dovoljenjem iz 50. člena Odloka o občinskih cestah.
Dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske ceste izda pristojen občinski upravni organ
za ceste, v soglasju se določijo pogoji za opravljanje teh del.
Na podlagi 49. člena in ob smiselni uporabi 50. člena Odloka o občinskih cestah, se zapora
ceste dovoli in izvede v skladu z izrekom te odločbe.
S tem je odločba utemeljena.
Taksa za vlogo in to odločbo v znesku 29,50 EUR po tarifni številki 1 in 30 Zakona o
upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10-UPB5 in 14/15 - ZUUJFO, 84/15 - ZZelP-J in
32/16) je plačana.
Pouk o pravnem sredstvu:
Zoper to odločbo je dovoljeno vložiti pritožbo v roku 15 dni po prejemu te odločbe pri
županji občine Divača. Pritožba se vloži pisno ali da ustno na zapisnik pri organu, ki je izdal
to odločbo. Upravna taksa za pritožbo znaša po tarifi št. 2 v znesku 18,10 EUR. Zakona o
upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10-UPB5 in 14/15 - ZUUJFO, 84/15 - ZZelP-J in
32/16).
Direktor občinske uprave
Občine Divača
Iztok Felicjan,univ.dipl.inž.el.,MCP

Vročiti:
- Komunalno stanovanjsko podjetje d.d. Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana
- Medobčinski inšpektorat in redarstvo, (po elektronski pošti)
- Policijska postaja Sežana, (po elektronski pošti)
- Regijski center za obveščanje, (po elektronski pošti)
- Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana, (po elektronski pošti)
- PGD Divača, PGD Senožeče (po elektronski pošti)
- Krajevna skupnost Divača, (po elektronski pošti)
- Oglasna deska Občine Divača in internetna stran Občine Divača,
- arhiv,tu..
Priloga:
- Načrt zapore.
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NAČRT ZAPORE
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