
 
 

Datum: 9.7.2018 

Številka: 371 – 21/2018 

 

Občina Gorišnica izdaja, na podlagi 49. in 50. člena Statuta občine Gorišnica (Uradni list RS, 

št.34/99), 207. člena Zakona o splošnem upravnem postopku ( Uradni list RS, št. 80/99 ), 22. 

in 50. člena Odloka o občinskih cestah (Uradni list št. 26/99) in na zahtevo podjetja RGP 

d.o.o., Rudarska cesta 6, 3320 Velenje  (po pooblastilu DEM d.o.o., Obrežna 170, 2000 

Maribor)  

 

S O G L A S J E 

 

- za popolno zaporo dela ceste LC 102061 ( od križišča s javno potjo JP 602491 do 

naselja Placerovci) zaradi investicije »sanacija odvodnega kanala po poplavah 2012«, 

od 16.7.2018 do 11.8.2018. 

 

pod naslednjimi pogoji: 

1. obvoz mora biti urejen ter pravilno označen  

2. v nočnem času oz. času zmanjšane vidljivosti mora biti zapora dobro vidna oz. osvetljena 

3. o zapori je potrebno obvestiti pristojno policijsko postajo in javnost preko sredstev 

javnega obveščanja 

4. vsa potrebna prometna signalizacija mora biti postavljena v skladu s pravilnikom o 

prometnih znakih 

5. preko zaprtega območja oz. na območje je potrebno zagotoviti možnost dostopa 

morebitnim intervencijskim vozilom oz. prevozom ter kmetijskim strojem 

6. izvajalec odgovarja za vso škodo na materialu ali ljudeh, ki bi nastala na ali ob zaprtem 

delu ceste, zaradi neustrezne signalizacije prometa ali karkoli drugega, kar bi nastalo v 

času zapore 

 

POUK O PRAVNEM SREDSTVU:  
Pritožba zoper to soglasje je dovoljena pri županu občine in sicer v roku 15 dni po prejemu 

tega soglasja in jo je mogoče vložiti pisno ali podati ustno na zapisnik. 

 

Pritožbo je treba po tarifni št. 2 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št 42/2007) 

kolkovati z upravno takso v višini 18,10 Evra. 

 

                Matevž CESTNIK 

      direktor Občinske uprave Občine Gorišnica 

Vročeno: 

- vlagatelj, e-mail: info@gp.si 

V vednost: 

- Policijska postaja Gorišnica, Moškanjci 24 b, 2272 Gorišnica, e-mail: 

pp_gorisnica.pumb@policija.si  

- Arriva d.o.o., e-mail: info@arriva.si 

- Boxmark Leather  d.o.o. , e-mail: si.office@boxmark.com 

-  

 Občina GORIŠNICA 
Gorišnica 83 a, 2272 Gorišnica 

 02 743 11 11 

e-mail: obcina.gorisnica@siol.net
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