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Datum: 29. januar 2019 
 

Občina Tolmin, Oddelek za okolje in prostor, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin izdaja na podlagi 101. 
člena Zakona o cestah (ZCes-1; Uradni list RS, št. 109/2010) in 17. člena Odloka o občinskih cestah 

(Uradni list RS, št. 86/2015), na vlogo družbe Kolektor CPG d.o.o., Industrijska cesta 2, Kromberk, 

5000 Nova Gorica (v nadaljevanju besedila stranka), ki jo zastopa zakoniti zastopnik Kristjan Mugerli, z 
dne 24. 1. 2019, v zvezi z izdajo dovoljenja za zaporo lokalne ceste (LC) 420181- Zatolmin–Korita–

Čadrg, naslednje 
 

D O V O L J E N J E  
 

1. Stranki se izda dovoljenje za delno zaporo lokalne ceste (LC) 420181- Zatolmin–

Korita–Čadrg z občasnimi do 15 minutnimi popolnimi zaporami ceste, na odseku med 
Zatolminom in tolminskimi koriti, v skladu z elaboratom začasne prometne ureditve, 

številka 08/19 – Z/1, ki ga je izdelalo podjetje Kolektor CPG, d.o.o., Industrijska cesta 
2, Kromberk, 5000 Nova Gorica, pod naslednjimi pogoji: 

• Delna zapora lokalne ceste se lahko izvaja v času med 30. 1. 2019 in 17. 4. 2019. 

• Občasne do 15 minutne popolne zapore ceste se lahko izvajajo v času med 7.30 in 17.00 uro. 

• Delne zapore ceste se morajo izvajati po posameznih fazah, dolžine do cca 50 metrov. 

• Polovična zapora ceste se za zavarovanje območja del postavi v skladu z elaboratom začasne 

prometne ureditve bodisi z ročnim usmerjanjem prometa, bodisi z odstopanjem prednosti ali 

pa s semaforskim usmerjanjem. Izvedba vrste delne zapore se mora sproti prilagajati lokaciji 
in delu na terenu. 

• Za zavarovanje območja del v času občasne do 15 minutne popolne zapore ceste se postavi 

zaporo v skladu z elaboratom začasne prometne ureditve. 

• Pešcem je potrebno zagotoviti varen prehod mimo zaprtega odseka ceste. 

• Obvestilo o zapori ceste, mora stranka izobesiti na oglasne deske v Zatolminu in Čadrgu. 
2. Stranki se izda dovoljenje za popolno zaporo lokalne ceste (LC) 420181- Zatolmin–

Korita–Čadrg na odseku med Zatolminom in tolminskimi koriti, v skladu z elaboratom 
začasne prometne ureditve, številka 08/19 – Z/1, ki ga je izdelalo podjetje Kolektor 

CPG, d.o.o., Industrijska cesta 2, Kromberk, 5000 Nova Gorica, pod naslednjimi 

pogoji: 

• Popolna zapora odseka ceste v naselju Zatolmin, zaradi zamenjave vodovoda, se lahko izvede 
v času med 15. 2. 2019 in 11. 3. 2019 in lahko traja največ tri dni. 

• Popolna zapora odseka ceste med Zatolminom in tolminskimi koriti, zaradi preplastitve ceste, 

se lahko izvede v času med 18. 3. 2019 in 17. 4. 2019 in lahko traja največ štiri dni. 

• Popolna zapora ceste se lahko izvaja v času med 7.30 in 17.00 uro. 

• Za zavarovanje območja del v času popolne zapore ceste se postavi zaporo v skladu z 
elaboratom začasne prometne ureditve. 

• Stranka mora vsaj tri dni pred začetkom izvajanja popolne zapore ceste na oglasne deske v 

Zatolminu in Čadrgu izobesiti obvestilo o času trajanja popolne zapore ceste. Prav tako mora o 

času trajanja popolne zapore ceste pisno oziroma ustno obvestiti Občino Tolmin, ter vse 
prejemnike tega dovoljenja. 

• Glede na dejstvo, da ima občina Tolmin, zaradi izvedbe kanalizacije že popolno zaporo ceste 

Brežič–Loče in da stanovalci Loč za obvoz uporabljajo cesto skozi Zatolmin, se mora stranka z 
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izvajalcem del na cesti Brežič–Loče (SGP Zidgrad Idrija d.d.) uskladiti glede časa izvedbe 
popolne zapore ceste. Hkrati se ne smeta izvajati popolni zapori obeh prej omenjenih cest. 

• Obvoz za osebna vozila bo mogoč preko Brežiča in Loč do tolminskih korit in se ga mora 

ustrezno označiti. 

• Pešcem je potrebno z ustrezno prometno signalizacijo prepovedati dostop v območje zapore.  
3. V času popolnih zapor ceste mora biti način dela tak, da je možen hiter prehod 

intervencijskih vozil mimo zaprtega območja ceste. 

4. Zapore je potrebno postavljati tako, da bo omogočen dostop do hiš oziroma 
priključkov na lokalno cesto. Začasno prometno signalizacijo pa je potrebno postaviti 

tudi na vse priključke v območju zapore. 
5. Zaporo postavi, vzdržuje in odstrani stranka. Odgovorna oseba za nadzor nad 

postavitvijo, vzdrževanjem in odstranitvijo začasne prometne signalizacije je g. Pavel 

Školč, ki je dosegljiv na telefonski številki 041-641-696. 
6. Morebitna škoda zaradi neustrezne oziroma nepravilne postavitve zapore gre v breme 

stranke. 
7. Stroški postopka niso nastali. 

 

Obrazložitev 
 

Stranka je z vlogo, dne 24. 1. 2019, zaprosila Občino Tolmin za izdajo dovoljenja za delno zaporo 
lokalne ceste (LC) 420181- Zatolmin–Korita–Čadrg, z občasnimi do 15 minutnimi popolnimi zaporami 

ceste, na odseku med Zatolminom in tolminskimi koriti. Hkrati je stranka zaprosila tudi za popolno 
zapora začetnega ozkega odseka ceste, ter popolno zaporo celotnega, dotičnega odseka ceste. Za 

potrebe izvedbe del se bodo izvajale večinoma delne zapore lokalne ceste. Občasno pa se bodo zaradi 

ozke ceste, dovoza, odvoza raznega materiala, ter manevriranja z mehanizacijo izvedle do 15 minutne 
popolne zapore ceste brez obvoza. Dela in zapora bodo predvidoma trajala od 30. 1. 2019 do 

17. 4. 2019. 
 

Stranka bo zamenjala dotrajan vodovod na odseku ceste med Zatolminom in odcepom k 

gospodarskemu poslopju kmetije Kramar, ter izvedla preplastitev ceste med Zatolminom in tolminskimi 
koriti, ter vsa spremljajoča dela. 

 
Določilo 101. člena Zakona o cestah (ZCes-1; Uradni list RS, št. 109/2010) pravi, da se dela na 

občinski cesti ali ob njej, ki vplivajo na promet po tej cesti in jo je zaradi tega treba delno ali popolno 
zapreti za promet, lahko opravljajo le z dovoljenjem upravljavca občinskih cest. Z dovoljenjem za 

zaporo občinske ceste se določijo pogoji za izvedbo zapore ceste, preusmeritve prometa zaradi zapore 

ceste in čas njenega trajanja. Določilo 17. člena Odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 
86/2015) pa navaja naloge in pristojnosti o spremembah njihove prometne ureditve, ki potekajo skozi 

občino. O izdanih dovoljenjih pristojen občinski upravni organ za ceste obvesti policijo, občinskega 
inšpektorja za ceste in izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest. Stroške za izvedbo zapore ceste 

in preusmeritev prometa zaradi zapore ceste krije njen predlagatelj. Predlagatelj popolne zapore ceste 

mora o njej in o preusmeritvi prometa obvestiti policijo ter javnost po sredstvih javnega obveščanja 
oziroma na krajevno običajen način najmanj tri dni pred zaporo ceste. 

 
Na podlagi zgoraj omenjenega zakona in odloka je pristojen občinski upravni organ za ceste izdal 

stranki dovoljenje za delno zaporo lokalne ceste (LC) 420181- Zatolmin–Korita–Čadrg z občasnimi do 

15 minutnimi popolnimi zaporami ceste, na odseku med Zatolminom in tolminskimi koriti, v skladu z 
elaboratom začasne prometne ureditve, številka 08/19 – Z/1, ki ga je izdelalo podjetje Kolektor CPG, 

d.o.o., Industrijska cesta 2, Kromberk, 5000 Nova Gorica, pod naslednjimi pogoji. Delna zapora 
lokalne ceste se lahko izvaja v času med 30. 1. 2019 in 17. 4. 2019. Občasne do 15 minutne popolne 

zapore ceste se lahko izvajajo v času med 7.30 in 17.00 uro. Delne zapore ceste se morajo izvajati po 
posameznih fazah, dolžine do cca 50 metrov. Polovična zapora ceste se za zavarovanje območja del 

postavi v skladu z elaboratom začasne prometne ureditve bodisi z ročnim usmerjanjem prometa, 

bodisi z odstopanjem prednosti ali pa s semaforskim usmerjanjem. Izvedba vrste delne zapore se 
mora sproti prilagajati lokaciji in delu na terenu. Za zavarovanje območja del v času občasne do 15 

minutne popolne zapore ceste se postavi zaporo v skladu z elaboratom začasne prometne ureditve. 
Pešcem je potrebno zagotoviti varen prehod mimo zaprtega odseka ceste. Obvestilo o zapori ceste, 
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mora stranka izobesiti na oglasne deske v Zatolminu in Čadrgu. Stranki se izda tudi dovoljenje za 
popolno zaporo lokalne ceste (LC) 420181- Zatolmin–Korita–Čadrg na odseku med Zatolminom in 

tolminskimi koriti, v skladu z elaboratom začasne prometne ureditve, številka 08/19 – Z/1, ki ga je 

izdelalo podjetje Kolektor CPG, d.o.o., Industrijska cesta 2, Kromberk, 5000 Nova Gorica, pod 
naslednjimi pogoji. Popolna zapora odseka ceste v naselju Zatolmin, zaradi zamenjave vodovoda, se 

lahko izvede v času med 15. 2. 2019 in 11. 3. 2019 in lahko traja največ tri dni. Popolna zapora 
odseka ceste med Zatolminom in tolminskimi koriti, zaradi preplastitve ceste, se lahko izvede v času 

med 18. 3. 2019 in 17. 4. 2019 in lahko traja največ štiri dni. Popolna zapora ceste se lahko izvaja v 
času med 7.30 in 17.00 uro. Za zavarovanje območja del v času popolne zapore ceste se postavi 

zaporo v skladu z elaboratom začasne prometne ureditve. Stranka mora vsaj tri dni pred začetkom 

izvajanja popolne zapore ceste na oglasne deske v Zatolminu in Čadrgu izobesiti obvestilo o času 
trajanja popolne zapore ceste. Prav tako mora o času trajanja popolne zapore ceste pisno oziroma 

ustno obvestiti Občino Tolmin, ter vse prejemnike tega dovoljenja. Glede na dejstvo, da ima občina 
Tolmin, zaradi izvedbe kanalizacije že popolno zaporo ceste Brežič–Loče in da stanovalci Loč za obvoz 

uporabljajo cesto skozi Zatolmin, se mora stranka z izvajalcem del na cesti Brežič–Loče (SGP Zidgrad 

Idrija d.d.) uskladiti glede časa izvedbe popolne zapore ceste. Hkrati se ne smeta izvajati popolni 
zapori obeh prej omenjenih cest. Obvoz za osebna vozila bo mogoč preko Brežiča in Loč do tolminskih 

korit in se ga mora ustrezno označiti. Pešcem je potrebno z ustrezno prometno signalizacijo 
prepovedati dostop v območje zapore. V času popolnih zapor ceste mora biti način dela tak, da je 

možen hiter prehod intervencijskih vozil mimo zaprtega območja ceste. Zapore je potrebno postavljati 
tako, da bo omogočen dostop do hiš oziroma priključkov na lokalno cesto. Začasno prometno 

signalizacijo pa je potrebno postaviti tudi na vse priključke v območju zapore. Zaporo postavi, vzdržuje 

in odstrani stranka. Odgovorna oseba za nadzor nad postavitvijo, vzdrževanjem in odstranitvijo 
začasne prometne signalizacije je g. Pavel Školč, ki je dosegljiv na telefonski številki 041-641-696. 

Morebitna škoda zaradi neustrezne oziroma nepravilne postavitve zapore gre v breme stranke. 
 

V postopku niso nastali posebni stroški, zaradi česar organ tudi ni odločal o njihovem morebitnem 

plačilu ali povračilu. 
 

Upravna taksa za vlogo po tarifni številki 1 in za odločbo po tarifni številki 30 taksne tarife Zakona o 
upravnih taksah (ZUT-I; Uradni list RS, št. 32/2016) v skupni vrednosti 29,50 EUR je plačana, potrdilo 

o plačilu pa je priloženo vlogi. 

 
Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na župana Občine Tolmin, v roku 

15 dni od dneva vročitve odločbe. Pritožba se lahko vloži pisno ali da ustno na zapisnik pri organu, ki 
je to odločbo izdal- Občina Tolmin, Oddelek za okolje in prostor, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin. 

Za pritožbo se plača upravna taksa v višini 18,10 EUR. 
 

Pripravil:  Vodja oddelka: 

Boštjan Uršič mag. Miran Drole 
 

 
 

 

 
Vročiti osebno: 

• Kolektor CPG d.o.o., Industrijska cesta 2, Kromberk, 5000 Nova Gorica 
Dostaviti: 

• Krajevna skupnost Tolmin, Mestni trg 6, 5220 Tolmin 
• Krajevna skupnost Zatolmin, Zatolmin 1, 5220 Tolmin 
• Policijska postaja Tolmin, Trg 1. maja 4, 5220 Tolmin 
• Medobčinska inšpekcija, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec 
• Komunala Tolmin d.o.o., Poljubinj 89h, 5220 Tolmin 
• TIC Tolmin, Petra Skalarja 4, 5220 Tolmin 
• Zdravstveni dom Tolmin, Prešernova ulica 6a, 5220 Tolmin 
• Pošta Tolmin, Trg maršala Tita 10, 5220 Tolmin 
• PGD Tolmin, Lavričeva ulica 1, 5220 Tolmin 
• GRS Tolmin, Pod Klancem 3a, 5220 Tolmin 

Vložiti: 
• v zbirko dokumentarnega gradiva- tu 


