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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), Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur.l. RS, št. 26/06-UPB 2 in 
126/07) in Odloka o občinskih cestah (Ur.l. RS, št. 50/12) v upravni zadevi izdaje dovoljenja za popolno 
zaporo ceste na zahtevo podjetja Euro grad d.o.o., Brnčičeva ulica 13, 1231 Ljubljana-Črnuče 
naslednje 
 

D O V O L J E N J E 
 

1. Podjetju Euro grad d.o.o., Brnčičeva ulica 13, 1231 Ljubljana-Črnuče se dovoljuje popolna 
zapora naslednje ceste: 
 

➢ Lokalna cesta LC 069031 (Slap.-Jev.-Kres-Litija), odsek A: od odcepa za objekt Jevnica 44 do odcepa 
za objekta Jevnica 47, odsek B: od kržišča z javno potjo JP 709981 do odcepa za objekt Jevnica 44 

ODSEK A 
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ODSEK B 

  
 
Začasna popolna zapora ceste se dovoljuje od dne 29. 11. 2022 od 7.00 ure do dne 9. 12. 2022 do 17.00 
ure, zaradi rekonstrukcije lokalne ceste. 
 

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

• Promet na cesti je dolžan izvajalec gradbenih del v času začasne popolne zapore zavarovati z 
ustrezno cestno prometno signalizacijo v smislu določil Pravilnika o prometni signalizaciji in 
prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 99/15, 46/17,  59/18 in 63/19), Zakona o pravilih 
cestnega prometa, Pravilnik o zaporah na cestah (Uradni list RS, št. 4/16)  in Zakona o cestah. 

• Postavitev predvidene zapore, prometne signalizacije in prometne opreme uredi vzdrževalec 
cest KSP Litija d.o.o. na stroške predlagatelja. Zapora se postavi v skladu s Pravilnikom o 
zaporah ceste. 

• V času popolne zapore LC 069031 (Slap.-Jev.-Kres-Litija),  bo obvoz urejen in ustrezno 
označen na križišču LC 069031 in LC 208283 ter na strani Občine Dol pri Ljubljani na križišču 
LC 069031 in LC 213071. Od Občine Dol pri Ljubljani je potrebno pridobiti ustrezno 
dovoljenje. 

• Prometni znaki in prometna oprema morajo biti postavljeni na takšnem mestu, da jo bodo 
vozniki pravočasno opazili.  

• Vso obstoječo prometno signalizacijo na območju zapore, ki je v nasprotju s prometnim 
režimom vzpostavljenim za potrebe zavarovanja delovišča, je potrebno prekriti ali odstraniti. 

• Izvajalec gradbenih del je dolžan zagotoviti ves čas izvajanja del, nadzor nad stanjem prometne 
signalizacije, ki opozarja na zaporo. 

• Izvajalec gradbenih del je ob priliki izvajanja del dolžan delovišče ustrezno zavarovati. 

• V primeru poškodbe ceste, mora izvajalec gradbenih del takoj sanirati poškodbe in cesto 
vzpostaviti v prvotno stanje na lastne stroške. 

• Cestno prometne zapore morajo biti v nočnem času in v času zmanjšane vidljivosti dodatno 
osvetljene. 

• Gradbišče in območje zapore mora biti ustrezno zavarovano tako, da nezaposleni ne bodo 
imeli dostopa do gradbišča. Gradbišče mora biti zavarovano z ustrezno gradbiščno ograjo in 
fizično ločeno od prostega vozišča s fizičnimi zaporami. 

• Zaporo ceste mora podjetje objaviti v lokalnih medijih ter obvestiti vse krajane ob zapori. 
 

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

Podjetje Euro grad d.o.o., Brnčičeva ulica 13, 1231 Ljubljana-Črnuče je z vlogo zaprosilo za izdajo 
dovoljenja za popolno zaporo naslednje ceste: 

 
➢ Lokalna cesta LC 069031 (Slap.-Jev.-Kres-Litija), Lokalna cesta LC 069031 (Slap.-Jev.-Kres-Litija), 

odsek A: od odcepa za objekt Jevnica 44 do odcepa za objekta Jevnica 47, odsek B: od kržišča z 
javno potjo JP 709981 do odcepa za objekt Jevnica 44 
 

Začasna popolna zapora ceste se dovoljuje od dne 29. 11. 2022 od 7.00 ure do dne 9. 12. 2022 do 17.00 
ure, zaradi rekonstrukcije lokalne ceste. 
 
V skladu z določbami Zakona o cestah in Odloka o občinskih cestah  se lahko pridobi zapora ceste, 
zaradi rekonstrukcije lokalne ceste. 
Dovoljenje za zaporo ceste izda pristojni upravni organ Občine Litija. 
 
Začasna popolna zapora ceste se dovoljuje pod pogoji, določenimi v 1. točki izreka te odločbe od dne 
29. 11. 2022 od 7.00 ure do dne 9. 12. 2022 do 17.00 ure. Po preučitvi predložene dokumentacije je 
ugotoviti, 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. 
Taksa po tarifi 1 in 3, ZUT-a (Ur.l. RS, št. 42/07-UPB 3 in 126/07) v znesku 29,50 € je plačana in uničena 
na vlogi. 
 
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:                                         Ivan Matijević 
Branka Lavrih                                                        direktor občinske uprave 
 
 
 
 
Vročiti: 

1. Euro grad d.o.o., Brnčičeva ulica 13, 1231 Ljubljana-Črnuče – na naslov 
eurograd1@gmail.com  

 
 
V vednost: 

1. KSP d.o.o. Litija, Ponoviška c. 15, 1270 Litija - po elektronski poti na elektronski naslov, 
info@ksp-litija.si 

2. PP Litija, Ljubljanska 10, 1270 Litija- po elektronski poti na elektronski naslov, 
pp_litija.pulj@policija.si 

3. Medobčinski inšpektorat občin Dol pri Ljubljani, Litija, Šmartno pri Litiji in Šentrupert - 
po elektronski poti na elektronski naslov, helena.kozlevcar@litija.si 

4. KS Jevnica, 1281 Kresnice, jani.jerant@siol.net 
5. ZD Litija, Partizanska pot 8a, 1270 Litija, zd.litija@siol.net 
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