
 
OBČINA LITIJA 

OBČINSKA UPRAVA 

  OBČINA LITIJA 
Jerebova 14 

1270 LITIJA  
Tel.:  01-89-63-454 
Fax.: 01-89-63-460 

Matična številka: 5874246 
Davčna številka: 18369529 
TR:01260-0100002491 

htpp:/WWW.LITIJA.SI 
E-mail: OBCINA.LITIJA@LITIJA.SI 

 

C:\Users\SPIRNA~1\AppData\Local\Temp\notes90C43B\občina-komemoracija.doc 

Številka: 371-163/2019-2 
Datum: 11. 10. 2019 
 
Občina Litija, Občinska uprava, Jerebova ulica 14, 1270 Litija izdaja na podlagi Zakona o cestah (ZCes-1)  
(Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18), Zakona o pravilih cestnega prometa 
(Uradni list RS, št. 82/13 – uradno prečiščeno besedilo, 69/17 – popr., 68/16, 54/17, 3/18 – odl. US in 
43/19 – ZVoz-1B) in Odloka o občinskih cestah (Ur.l. RS, št. 50/12) v upravni zadevi izdaje dovoljenja za 
občasno popolno zaporo ceste na zahtevo Občine Litija, Jerebova 14, 1270 Litija naslednje 
 

D O V O L J E N J E 
 

1. Občini Litija, Jerebova 14, 1270 Litija se dovoljuje začasna popolna zapora lokalne ceste LC 
69031 (Jevnica – Kresnice – Pogonik – Litija), pri spomeniku NOB na Trgu Svobode v Litiji, odsek 
zapore je označen v prilogI in njeno uporabo. Začasna popolna zapora zgoraj navedene ceste se 
dovoljuje dne 31. 10. 2019 od 15.30 do 17.30 ure, zaradi komemoracije ob dnevu spomina na 
mrtve. 

 
2. Začasna popolna zapora ceste se dovoljuje pod naslednjimi pogoji: 

• Promet na cesti je dolžna stranka v času začasne popolne zapore zavarovati z ustrezno cestno 
prometno signalizacijo v smislu določil Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na 
cestah, Zakona o pravilih cestnega prometa in Zakona o cestah. 

• Pet dni pred zaporo mora ZB NOB Litija, Ponoviška 6, 1270 Litija na lokalni cesti LC 69031 pri 
lekarni in pri odcepu za Veliki vrh, namestiti obvestilo tablo za krajane, da se bo izvedla zapora 
lokalne ceste, zaradi komemoracije ob dnevu spomina na mrtve. 

• V času zapore mora ZB NOB Litija s pomočjo rediteljev, zagotoviti prehod preko zaprtega dela, 
prebivalcem objektov na  zaprtem delu ceste, prav tako morajo imeti dostop intervencijska 
vozila. 

• Stranka je dolžna na svoje stroške naročiti postavitev, vzdrževanje in odstranitev zapore in 
ustrezno cestno - prometno signalizacijo, ki bo opozarjala na zaporo, pri KSP d.o.o. Litija, 
Ponoviška c. 15, 1270 Litija. 

• Če bi zaradi izvedbe prireditve prišlo do onesnaženja ceste, jo mora ZB NOB Litija takoj očistiti. 

• Stranka je materialno in kazensko odgovorna za vso škodo, ki bi nastala ali bila povzročena 
uporabnikom ceste na zaprtem delu ceste v sled tehnologije zaradi izvedbe prireditve. 

• Zaporo ceste mora ZB NOB Litija objaviti na internetni strani Občine Litija in lastnike objektov v 
neposredni bližini obvestiti s pisnim obvestilom. 

 
3. Z vodenjem upravnega postopka upravnemu organu niso nastali stroški postopka. 
 
 

Obrazložitev: 
 

Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija je z vlogo zaprosila za začasno popolno zaporo lokalne ceste LC 
69031 (Jevnica – Kresnice – Pogonik – Litija), pri spomeniku NOB na Trgu Svobode v Litiji in njeno 
uporabo. Začasna popolna zapora zgoraj navedene ceste se dovoljuje dne 31. 10. 2019 od 15.30 do 
17.30 ure, zaradi komemoracije ob dnevu spomina na mrtve. 
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V skladu z določbami Zakona o cestah in Odloka o občinskih cestah  se lahko pridobi začasna popolna 
zapora občinske ceste zaradi izvedbe prireditve. Dovoljenje za zaporo ceste izda pristojni upravni organ 
pristojen za ceste pod pogojem, da je mogoče promet preusmeriti na druge občinske ceste oziroma 
javne poti. V primeru predlaganih začasnih popolnih zapor, je mogoče promet preusmeriti na druge 
občinske ceste, ulice in javne poti v mestu Litija.  
 
Na podlagi Zakona o pravilih cestnega prometa, Zakona o cestah in Odloka o občinskih cestah mora 
stranka za zaporo poti pridobiti dovoljenje lokalne skupnosti. Upravni organ soglaša z začasno popolno 
zaporo pod pogoji, ki so razvidni iz izreka dovoljenja. 
Po preučitvi vloge je ugotovljeno, da ni niti pravnih niti dejanskih zadržkov za izdajo tega dovoljenja pod 
določili in pogoji izreka tega dovoljenja. 
 
Z vodenjem upravnega postopka upravnemu organu niso nastali stroški postopka. 
 
Takse prosto po 24. členu ZUT-a (Ur.l. RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 
84/15 – ZZelP-J in 32/16). 
 
Pouk o pravnem sredstvu: 
Zoper izdano dovoljenje je dovoljena pritožba v roku 15 dni po vročitvi dovoljenja pri županu Občine 
Litija. Pritožba se lahko odda pisno po pošti ali pri upravnemu organu Občine Litija ali poda ustno na 
zapisnik pri upravnemu organu Občine Litija, ki je dovoljenje izdal. Če je pritožba oddana po pošti se 
šteje za pravočasno, če je bila oddana priporočeno še zadnji pritožbeni dan. Pritožbo je potrebno plačati 
s 18,10 € upravne takse. 
 
 
           
Postopek vodila:                                 Igorij Parkel 
Andreja Jerant                                                            v.d. direktorja občinske uprave                                                                            
 
 
Vročiti: 
1. Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija – po ZUT 
 
V vednost: 

1. RS UE Litija, Ulica Mire Pregljeve 4, 1270 Litija – po ZUT 
2. Policijska postaja Litija, Ljubljanska cesta 10, Litija – po elektronski poti na elektronski naslov 

pp_litija.pulj@policija.si 
3. PGD Litija, Ljubljanska 10, 1270 Litija – po elektronski poti na elektronski naslov info@pgd-litija.si 
4. KSP d.o.o. Litija, Ponoviška c. 15, 1270 Litija – po elektronski poti na elektronski naslov 

info@ksp-litija.si 
5. MS Litija, 1270 Litija – po ZUT 
6. ZB NOB Litija, Ponoviška 6, 1270 Litija – po elektronski poti na elektronski naslov 

zblitija@siol.net 
7. Medobčinski inšpektorat občin Dol pri Ljubljani, Ivančna Gorica, Litija in Šmartno pri Litiji – po 

elektronski poti na elektronski naslov helena.kozlevcar@litija.si 
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PRILOGA 
- ZAPORA LOKALNE CESTE LC 69031 

 
 
 
 

 
 

OBMOČJE POPOLNE 
ZAPORE LC 69031 


