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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: 371-0003/2022-10 
Datum: 19.5.2022 
 
Občinska uprava Občine Apače izdaja na vlogo stranke GMW d.o.o., Turjanci 26, 9252 Radenci, v  zadevi izdaje 
dovoljenja popolno etapno 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, 10/18 in 123/21 – ZPrCP-F)8), Pravilnik o prometni 
signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 99/15, 46/17, 59/18, 63/19 in 150/21), Pravilnikom 
o zaporah na cestah (Uradni list RS, št. 4/16) naslednje  

 

DOVOLJENJE  
za popolno etapno zaporo občinske ceste – lokalna cesta LC 104031  

 
 
Stanki GMW d.o.o., Turjanci 26, 9252 Radenci, se zaradi izvedbe vodovodnega omrežja, na zemljišču in v 
varovalnem pasu občinske ceste LC 104031 (Sp. Ščavnica – Lešane – Apače), na odseku od R2-438/1307 Trate-
Gornja Radgona do križišča z lokalno cesto LC 104012 ( (Lešane-Nasova) dovoljuje popolna etapna zapora občinske 
ceste LC 104031. 

1. Začasna sprememba prometne ureditve – popolna etapna zapora, se dovoli zaradi ureditve prometa v 
času izvajanja gradbenih del – izgradnje vodovoda in obnove ceste med 23.5.2022 in 31.8.2022.  

2. V času popolne etapne zapore mora stranka v skladu z Elaboratom začasne prometne ureditve, št. EZPU-
647/22, maj 2022, ki ga je izdela MEPOAL Metod Žnidarič s.p., Mestni breg 27, 9240 Ljutomer, zagotoviti 
postavitev prometne signalizacije, ki bo označevala zaporo in obvoze v skladu s Pravilnikom o prometni 
signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 99/15, 46/17, 59/18, 63/19 in 150/21), 
Zakonom o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15, 10/18 in 123/21 – ZPrCP-F) 
ter Pravilnikom o zaporah na cestah (Uradni list RS, št. 4/16). 

3. Za postavitev prometne signalizacije v varovalnem pasu državne ceste si je stranka dolžna pridobiti 
soglasje upravljavca državne ceste. 

4. Stranka mora zagotoviti dostop intervencijskih vozil ter vozil stanovalcev, ki živijo na območju zapore. 
5. Začasno spremembo prometnega režima z datumom začetka in konca, mora stranka pravočasno, najmanj 

tri dni pred pričetkom del, objaviti v sredstvih javnega obveščanja, obvestiti Medobčinski inšpektorat in 
redarstvo občin Gornja Radgona, Apače in Sv. Jurij ob Ščavnici in pristojno Policijsko postajo. 

6. Izven časa izvajanja del mora biti signalizacija, ki označuje dela na cesti prekrita, razen signalizacije ki 
označuje omejitev hitrosti ter označbo neravnega vozišča. Gradbišče mora biti ustrezno ograjeno oziroma 
na drug način zavarovano.  

7. Izvajalec del je dolžan zagotoviti ves čas izvajanja del na cesti, do dokončne vzpostavitve ceste v prvotno 
stanje stalen nadzor nad stanjem ceste in prometne signalizacije, ter odpravljati vse pomanjkljivosti na 
cesti in prometni signalizaciji v območju izvajanja del. 

8. Prometno signalizacijo za začasno spremembo prometne ureditve sme postaviti izključno pooblaščeni 
izvajalec vzdrževanja občinskih cest GMW d.o.o., Turjanci 26, 9252 Radenci. 

9. Dokler stanje vozišča ne zagotavlja varnega odvijanja prometa na celotnem vozišču, vzdrževalec ceste ne 
sme odstraniti predpisane prometne signalizacije. V času zmanjšane vidljivosti mora biti prometna 
signalizacija, ki označuje začasno ureditev prometa dobro vidna in osvetljena. 

10. Inšpekcijski nadzor nad izvedbo pogojev iz tega dovoljenja izvaja Medobčinski inšpektorat in redarstvo 
občin Gornja Radgona, Apače in Sv. Jurij ob Ščavnici.  

 
Obrazložitev 

 
Stranka v postopku GMW d.o.o., Turjanci 26, 9252 Radenci, ki bo na podlagi naročila Občine Apače, Apače 42b, 
9253 Apače izvajala gradnjo javnega vodovoda je zaprosila za izdajo dovoljenja za začasno spremembo prometne 
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ureditve na odseku – občinske ceste LC 104031 (Sp. Ščavnica – Lešane – Apače), na odseku od R2-438/1307 
Trate-Gornja Radgona do križišča z lokalno cesto LC 104012 ( (Lešane-Nasova). 
 
Upravni organ, je na podlagi vloge stranke ugotovil, da na obravnavanem odseku občinskih cest lahko dovoli 
začasno spremembo prometne ureditve za v terminu od 23.5.2022 in 31.8.2022, (čas izvajanja gradbenih del), 
pod pogoji navedenimi v izreku te odločbe. Vsa dela na cesti je potrebno izvesti v skladu s pogoji iz tega 
dovoljenja.  
 
 
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 
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 
 
 
Priloga:  

- Elaborat začasne prometne ureditve, štev. EZPU-647/22, maj 2022, izdelal MEPOAL Metod Žnidarič s.p., 
Mestni trg 27, 9240 Ljutomer 

 
 
       
VROČITI: 

1. GMW d.o.o., Turjanci 26, 9252 Radenci, osebno 
2. Policijska postaja Gornja Radgona, Ljutomerska cesta 5, 9250 Gornja Radgona, po mail: pp-

_gornja_radgona_pums@policija.si; 
3. 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 
4. Zbirka dokumentarnega gradiva, tu 
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