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PODATKI O VLOŽNIKU
  
Sprejemna štampiljka


(ime in priimek oz. naziv pravne osebe)


(naslov oz. sedež)


(kontaktni gsm)		(e-naslov)
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Občina Bled
Cesta svobode 13
4260 Bled	


VLOGA ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA ZAPORO CESTE

VLOŽNIK: ___________________________________________________________________________________________ na pristojni organ naslavljam vlogo za izdajo dovoljenja za (ustrezno obkrožiti):

	za delno zaporo javne ceste zaradi izvajanja del na njej,

za popolno zaporo javne ceste zaradi izvajanje del na njej,
za delno zaporo javne ceste zaradi prireditve na njej,
za popolno zaporo javne ceste zaradi prireditve na njej,
za delno zaporo javne ceste zaradi posega na zemljiščih ali objektih v varovalnem pasu javne ceste,
za popolno zaporo javne ceste zaradi posega na zemljiščih ali objektih v varovalnem pasu javne ceste,
drugo: _____________________________________________________.


LOKACIJA (naziv in številka javne ceste ali navedba odseka): ___________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

PODROBNEJŠI OPIS LOKACIJE (če je potrebno): _________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

VZROK ZA ZAPORO IN VRSTA ZAPORE (opis del/prireditve): _________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

DATUM IN ČAS (od – do): ____________________________________________________________________________________________________________


Vlogo je potrebno poslati ali vložiti na naslov Občine Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled, najmanj 30 dni pred predvidenim pričetkom del ali prireditve.

Upravna taksa za vlogo je v znesku
4,50
JE / NI
plačana ob vložitvi vloge.
Upravna taksa za dovoljenje v znesku
25,00
JE / NI
plačana ob vložitvi vloge.
(ZUT-UPB5, Ur. l. RS, št. 106/10, 32/16 Tar. št. 1 in 30):

(ustrezno obkrožite)






(datum, podpis vložnika in žig za pravne osebe)
Navodilo za pripravo vlogo za zaporo občinske ceste


V skladu s 101. členom Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in 46/15) in Pravilnikom o načinu označevanja in zavarovanja del na javnih cestah in ovir v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 116/06, 88/08) izdaja Občina Bled dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske ceste.

Za pridobitev dovoljenja mora vložnik oddati popolno vlogo. 

K vlogi je potrebno priložiti:

	štiri izvode elaborata začasne prometne ureditve, ki ga izdela pooblaščena projektantska organizacija, registrirana za projektiranje cest,

izjavo o imenovanju odgovorne osebe za nadzor nad postavitvijo, stalnim spremljanjem prometa in začasne prometne signalizacije in prometne opreme v območju zapore ceste in odstranitvijo začasne prometne signalizacije in prometne opreme po končanih delih ali zaključku prireditve,
	soglasje za izvedbo obvoza od upravljavca ceste, po kateri bo potekal obvoz, v kolikor je predvidena popolna zapora občinske ceste in je načrtovan obvoz po državni cesti,
	naročilnico ali potrdilo o plačilu stroškov za pregled elaborata začasne prometne ureditve in izvedbo fizične postavitve zapore ceste izvajalcu vzdrževanja občinskih cest (Gradbeništvo Prestor d.o.o., Cesta na Rupo 85, 4000 Kranj; 051 665 091).


Predlagatelju ni potrebno izdelati ali pridobiti elaborata zapore ceste, če: 
	za zaporo ceste obstaja tipska shema zapore ceste, ki je sestavni del Pravilnika o načinu označevanja in zavarovanja del na javnih cestah in ovir v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 116/2006, 88/2008), in 

v območju zapore ni križišča in 
se prometa v območju zapore ne ureja s svetlobnimi prometnimi znaki. 

Tipsko shemo začasne prometne ureditve je potrebno opremiti s: 
	podatki o kvaliteti in dimenzijah začasne prometne signalizacije,

podatki o natančni lokaciji začetka in konca območja delovišča ali prireditve. Obstoječo prometno signalizacijo v območju zapore je potrebno vrisati v tipsko shemo zapore in jo prilagoditi začasni prometni signalizaciji,
žigom pooblaščenega inženirja in njegovim podpisom. 

V primerih iz predhodnih dveh odstavkov mora predlagatelj vlogi namesto elaborata priložiti ustrezno opremljeno tipsko shemo zapore in naročilnico ali potrdilo o plačilu stroškov za pregled sheme zapore in izvedbo fizične postavitve zapore ceste izvajalcu vzdrževanja občinskih cest (Gradbeništvo Prestor d.o.o., Cesta na Rupo 85, 4000 Kranj; 051 665 091). 

Dovoljenje za zaporo ceste se izda na osnovi popolne vloge in sicer najmanj pet (5) dni pred pričetkom izvajanja del/prireditve, s čimer se zagotovi ustrezno obveščanje javnosti v sredstvih javnega obveščanja. 

V primeru zamud pri izvajanju del in s tem povezanega potrebnega podaljšanja roka izvajanja del, mora vlagatelj oddati novo popolno vlogo za zaporo ceste.




obveznosti predlagatelja zapore

Predlagatelj zapore mora zagotoviti, da je zaradi izvajanja del ali izvedbe prireditve, promet na cesti v čim manjši možni meri in čim krajši čas oviran. S predlagano zaporo ceste mora zagotavljati varnost udeležencev v prometu in varnost izvajalcev del ali udeležencev prireditve.

Po prejemu dovoljenja za izvedbo zapore ceste odgovorni vodja izvajalca del ali organizator prireditve: 
– 	določi natančen datum in uro vzpostavitve začasne prometne ureditve, v skladu z dovoljenjem,
– 	najmanj 3 dni pred izvedbo zapore vzdrževalcu občinskih cest (Gradbeništvo Prestor d.o.o.) pisno potrdi naročilo za vzpostavitev začasne prometne ureditve na elektronski naslov zapore@gmail.com,
– 	posreduje obvestilo o natančnem datumu izvedbe zapore vsem s predpisi in v dovoljenju določenim organom in organizacijam, 
– 	v primeru popolne zapore organizira komisijski pregled gradbiščne obvozne ceste, na katerega mora povabiti predstavnike Ministrstva za notranje zadeve, Prometnega inšpektorata, upravljavca zaprte ceste ter izvajalca rednega vzdrževanja cest, 
– 	seznani izvajalce del z obsegom varovalnega območja, v katerem je prepovedano zadrževanje delavcev, strojev in vozil ter odlaganje materiala in opreme, in 
– 	seznani vse zaposlene na gradbišču in reditelje na prireditvi z značilnostmi začasne prometne ureditve, potencialnimi nevarnostmi, varnostnimi ukrepi in ukrepi v primeru nesreče; seznanitev je potrebno v primeru faznosti zapore ponoviti po vsaki spremembi zapore. 

Po izpolnitvi v prejšnjem odstavku navedenih pogojev lahko postavljavec zapore na zahtevo odgovornega vodje izvajalca del ali organizatorja prireditve prične s postavljanjem začasne prometne signalizacije in prometne opreme v skladu z elaboratom zapore ceste. 

V primeru, da je za izvedbo del ali prireditve potrebno zaporo izvesti v več fazah, se morajo aktivnosti, navedene v prejšnjih dveh odstavkih, ponoviti za vsako fazo posebej.

En izvod dovoljenja za zaporo ceste in en izvod elaborata zapore ceste morata biti vedno na delovišču oz. prireditvenem prostoru. Izvajalec del je dolžan predstavniku upravljavca ceste, Prometnega inšpektorata, Policije oziroma izvajalca rednega vzdrževanja cest na njegovo zahtevo omogočiti vpogled v elaborat.

O odstranitvi zapore odgovorni vodja izvajalca del ali organizator prireditve takoj pisno obvesti vse organizacije, organe in posameznike, katerim je posredoval obvestilo o pričetku del.





Izjava o imenovanju odgovorne osebe


VLOŽNIK: ____________________________________________________________________________ izjavljam, da je na podlagi pete alineje 1. odstavka 10. člena Pravilnika o načinu označevanja in zavarovanja del na javnih cestah in ovir v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 116/06, 88/08 in 109/10 – ZCes-1) imenovan/a:


_________________________________________________________________
(ime in priimek)

_________________________________________________________________
(naslov)

_________________________________________________________________
(kontaktni gsm)

_________________________________________________________________
(e-naslov)


za odgovorno osebo za nadzor nad postavitvijo, stalnim spremljanjem prometa in začasne prometne signalizacije in prometne opreme v območju zapore ceste in odstranitvijo začasne prometne signalizacije in prometne opreme po končanih delih ali zaključku prireditve.

Odgovorna oseba iz prejšnjega odstavka mora:
– 	izvesti pregled začasne prometne signalizacije in z vpisom v dnevnik o izvajanju del potrdi skladnost z elaboratom; v primeru zapore zaradi prireditve se skladnost ugotovi zapisniško,	
	redno, vendar vsaj enkrat dnevno pregledati zaporo ceste in jo po potrebi uskladiti z določili elaborata zapore; ugotovitve pregleda in izvedeni ukrepi morajo biti vpisani v dnevnik o izvajanju del, v primeru prireditve pa zabeleženi v zapisniku, ki se izdela v ta namen,

– 	zagotoviti, da se vsa poškodovana prometna signalizacija in prometna oprema takoj nadomesti, 
– 	v primeru, ko se med izvajanjem del ali trajanjem prireditve ugotovijo določene pomanjkljivosti pri načrtovani začasni prometni signalizaciji in prometni opremi, takoj izvesti ukrepe, ki bodo zagotavljali varno in tekoče odvijanje prometa ter o ugotovitvah obvestiti izdelovalca elaborata začasne prometne ureditve. 


* V primeru izvedbe prireditve bo vložnik izvajal urejanje in nadzor nad začasno prometno ureditvijo z ____ (navesti število) rediteljem/-ema/-i.







(datum, podpis vložnika in žig za pravne osebe)





