
 

 1 

 
O B Č I N A   A P A Č E 
OBČINSKA UPRAVA 

Apače 42 B, 9253 APAČE, Tel.: 02/569-85-50, fax.: 02/569-85-51, e-pošta: info@obcina-apace.si 
Davčna številka: 91194652, podračun št.: 01395-0100019544  

Številka: 371-0003/2022-19 
Datum: 5.9.2022 
 
Občinska uprava Občine Apače, izdaja po uradni dolžnosti v zadevi izdaje dovoljenja za popolno zaporo 
občinske ceste, na podlagi  33. člena Odloka o občinskih cestah na območju Občine Apače (Uradne objave 
občine Apače, lokalni časopis Prepih, št. 47/12), 101. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 
36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18), Pravilnika o zaporah na cestah (Uradni list RS, št. 4/16), naslednje  
 
 

DOVOLJENJE 
ZA POPOLNO ZAPORO OBČINSKE CESTE 

 
1. Dovoljuje se popolna zapora občinske ceste JP 604151, na odseku od križišča z JP 604261 do 

večstanovanjske stavbe na naslovu Apače 149, 9253 Apače, dne 16.9.20223 od 7:30 ure do 20:30 ure. 
2. Zapora se dovoljuje zaradi varnosti organizacije prireditve ob praznovanju EVROPSKEGA TEDNA 

MOBILNOSTI 2022, v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE, ki jo organizira Občina Apače. 
3. Organizator prireditve mora v skladu s Pravilnikom o zaporah na cestah (Uradni list RS, št. 4/16) zagotoviti 

ustrezno signalizacijo, ki bo označevala popolno zaporo odseka brez vzpostavitve obvoza – tipska shema  
ZAPORA E-6. 

4. V primeru da obvoza ni mogoče zagotoviti, mora organizator zapore vedno zagotavljati dostop 
intervencijskih vozil in nujne dostave za uporabnike objektov v območju zapore. 

5. Organizator prireditve mora o zapori ceste obvestiti  prebivalce območja, ki jih bo zapora prizadela. 
6. Organizator prireditve mora o zapori obvestiti tudi pristojno Policijsko postajo in najmanj tri dni pred 

zaporo ceste javnost preko sredstev javnega obveščanja. 
7. Postavljavec prometne signalizacije mora po prenehanju zapore vzpostaviti prvotno stanje ter odstraniti s 

ceste prometne znake, druge označbe, naprave in predmete, ki so bili postavljeni za izvedbo zapore. 
8. Postavljavec prometne signalizacije odgovarja za vso nastalo škodo, ki bi nastala v času zapore na materialu 

in ljudeh zaradi nepravilno postavljene prometne signalizacije. 
9. Inšpekcijski nadzor nad izvedbo pogojev iz tega dovoljenja izvaja Medobčinski inšpektorat in redarstvo 

občin Gor. Radgona, Apače in Sv. Jurij ob Ščavnici. 
10. V zvezi s predmetno zadevo stroški postopka niso zaznamovani. 
 

 
 

O b r a z l o ž i t e v : 
 

 
Občinska uprava Občine Apače je upravljavec občinskih cest in javnih površin na območju občine. Za 
zagotovitev varne izvedbe prireditve v okviri Evropskega tedna mobilnosti 2022 je potrebna popolna zapora 
dela občinske ceste JP 604151, na odseku od križišča z JP 604261 do večstanovanjske stavbe na naslovu Apače 
149, 9253 Apače, za čas dne 16.9.2022 od 7:30 ure do 20:30 ure. 
V skladu z določili Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18) in 33. 
člena Odloka o občinskih cestah na območju Občine Apače (Uradno glasilo Občine Apače, lokalni časopis 
Prepih, št. 47/12), se lahko izda dovoljenje za popolno zaporo, če je ta potrebna zaradi varnosti. 
 
Dovoljenje je na podlagi 23. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno 
besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš) takse prosto. 
 
POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper to dovoljenje je dovoljena pritožba v roku 15 dni po njenem prejemu na 
župana Občine Apače. Pritožbo se lahko vloži pisno ali ustno na zapisnik pri organu, ki je odločbo izdal. Za 
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pritožbo je potrebno plačati takso po tar. št. 2. ZUT v znesku 18,10 EUR. Šteje se, da je pritožba pravočasna, če 
je oddana priporočeno zadnji dan roka. V tem roku se stranka lahko odpove pritožbi. 
 
 
 
Postopek vodila: 
Višja svetovalka I 
Jožica Kovač Štefur 

DIREKTORICA 
OBČINSKE UPRAVE 

mag. Severin Sobočan 
 
 
 
 
       
VROČITI: 

1. Policijska postaja Gornja Radgona, Ljutomerska cesta 5, 9250 Gornja Radgona, po mail: pp-
_gornja_radgona_pums@policija.si; 

2. Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Gornja Radgona, Apače in Sv. Jurij ob Ščavnici, 
Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, po mail: medobcinski.inspektorat@gor-radgona.si 

3. Zbirka dokumentarnega gradiva, tu 
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