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Številka: 371- 0091/2019-  

Datum:   3. julij 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), 5. odstavka 213. člena v povezavi s 
118. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS,  št. 24/06 – uradno prečiščeno 

besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), ter 17. člena Odloka o občinskih cestah 

(Uradni list RS, št. 86/2015), na vlogo družbe PRH d. o. o., Tomišelj 54, 1292 Ig, ki jo zastopa zakoniti 
zastopnik Niko Vukič, prejeto dne 12. 6. 2019, v zvezi z izdajo dovoljenja za popolno zaporo treh cest 

na obrobju mesta Tolmin, ob izvedbi glasbene prireditve Punk Rock Holiday 2019, ki bo potekal od 
3. 8. 2019 do 10. 8. 2019, naslednje 

 
 

D O V O L J E N J E  

 
 

1. Družbi PRH d. o. o., Tomišelj 54, 1292 Ig se izda dovoljenje za popolno zaporo mestne 
ceste (LK) 422021- Dijaška ulica, javne poti JP 922311- Pod Brajdo–kostnica–Dijaška 

ulica ter javne poti 922021- Pod Brajdo, pod naslednjimi pogoji: 

 
a. Popolna zapora prej omenjenih treh cest se lahko izvede v času trajanja glasbene prireditve 

Punk Rock Holiday 2019, od 2. 8. 2019 od 8.00 ure do 10. 8. 2019 do 18.00 ure. 
b. Zapora mestne ceste (LK) 422021- Dijaška ulica se postavi za uvozom Centra šolskih in 

obšolskih dejavnosti pri čemer je potrebno zagotoviti nemoten dostop stanovalcev 

stanovanjskih hiš Dijaške ulice št. 16, 16a in 16b. V kolikor to ne bo možno bo potrebno 
zaporo postaviti za izvozom proti prej omenjenim stanovanjskim hišam. 

c. Zapora javni poti 922021- Pod Brajdo se postavi nekje v začetku ulice, v bližini državne ceste, 
pri čemer je potrebno zagotoviti nemoten dostop vseh stanovalcev do stanovanjskih hiš. V 

kolikor to ne bo mogoče je potrebno zaporo postaviti na koncu ulice, za zadnjimi 
stanovanjskimi hišami. 

d. Javna pot JP 922311- Pod Brajdo–kostnica–Dijaška ulica, ki se na eni strani navezuje na 

mestno cesto (LK) 422021- Dijaška ulica, na drugi strani pa na javno pot 922021- Pod Brajdo 
bo v sklopu zapor ostalih dveh cest v celoti zaprta. 

e. Popolno zaporo se postavi kot rampo, ki je stalno nadzorovana in na kateri pooblaščeni 
varnostniki oziroma reditelji usmerjajo promet. Pred mesto zapore je potrebno postaviti znak 

II-3 »prepovedan promet v obeh smereh«, dopolnilno tablo z napisom »popolna zapora ceste 

v času med 2. 8. 2019 in 10. 8. 2019« ter dopolnilno tablo z napisom »dovoljeno za 
stanovalce«. 

f. Zaporo cest mora postaviti izvajalec rednega vzdrževanja občinskih cest Komunala Tolmin 
d.o.o., po predhodnem naročilu organizatorja prireditve. 

g. Organizator prireditve mora z urejeno rediteljsko službo zagotoviti nujni prehod interventnim 
vozilom. 
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h. Organizator prireditve mora z urejeno rediteljsko službo poskrbeti, da ima Komunala Tolmin 
neoviran dostop do čistilne naprave Tolmin, družba Faronika pa neoviran dostop do lokacije 

ribogojnice.  

i. Domačinom in turistom je potrebno zagotoviti prost dostop do nemškega pokopališča - 
kostnice ter prost dostop oziroma prehod čez brv preko reke Tolminke. 

j. Lastnike objektov in zemljišč, katerih nepremičnine se nahajajo na zaprtem območju, mora 
organizator prireditve obvestiti o zapori cest in se z njimi dogovoriti o nemotenem prehodu do 

njihovih nepremičnin. 
k. Organizator prireditve odgovarja za morebitno škodo na materialu in ljudeh, zaradi 

neupoštevanja teh pogojev. 

 
2. Stroški postopka niso nastali. 

 
 

 

Obrazložitev 
 

 
Družba PRH d. o. o., Tomišelj 54, 1292 Ig je organizator festivala Punk Rock Holiday 2019, ki bo 

potekal na obrobju mesta Tolmin, natančneje na sotočju reke Soče in Tolminke, v času med 
3. 8. 2019 in 10. 8. 2019. Organizator prireditve je zato z vlogo, dne 12. 06. 2019, zaprosil Občino 

Tolmin za izdajo dovoljenja za popolno zaporo mestne ceste (LK) 422021- Dijaška ulica, javne poti JP 

922311- Pod Brajdo–kostnica–Dijaška ulica ter javne poti 922021- Pod Brajdo. 
 

Na tem festivalu se vsako leto zbere večje število obiskovalcev, zato je zaradi varnosti obiskovalcev na 
območju festivala potrebno izvesti nadzorovano popolno zaporo prometa, z omejeno možnostjo vstopa 

na območje prireditve. 

 
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  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 določil 

pogoje za izvedbo popolne zapore ceste in izdal dovoljenje. 
 

Pristojen občinski upravni organ za ceste je določil, da se družbi PRH d. o. o., Tomišelj 54, 1292 Ig 

izda dovoljenje za popolno zaporo mestne ceste (LK) 422021- Dijaška ulica, javne poti JP 922311- Pod 
Brajdo–kostnica–Dijaška ulica ter javne poti 922021- Pod Brajdo, ob upoštevanju naslednjih pogojev. 

Popolna zapora prej omenjenih treh cest se lahko izvede v času trajanja glasbene prireditve Punk 
Rock Holiday 2019, od 2. 8. 2019 od 8.00 ure do 10. 8. 2019 do 18.00 ure. Zapora mestne ceste (LK) 

422021- Dijaška ulica se postavi za uvozom Centra šolskih in obšolskih dejavnosti pri čemer je 
potrebno zagotoviti nemoten dostop stanovalcev stanovanjskih hiš Dijaške ulice št. 16, 16a in 16b. V 

kolikor to ne bo možno bo potrebno zaporo postaviti za izvozom proti prej omenjenim stanovanjskim 

hišam. Zapora javni poti 922021- Pod Brajdo se postavi nekje v začetku ulice, v bližini državne ceste, 
pri čemer je potrebno zagotoviti nemoten dostop vseh stanovalcev do stanovanjskih hiš. V kolikor to 

ne bo mogoče je potrebno zaporo postaviti na koncu ulice, za zadnjimi stanovanjskimi hišami. Javna 
pot JP 922311- Pod Brajdo–kostnica–Dijaška ulica, ki se na eni strani navezuje na mestno cesto (LK) 

422021- Dijaška ulica, na drugi strani pa na javno pot 922021- Pod Brajdo bo v sklopu zapor ostalih 

dveh cest v celoti zaprta. Popolno zaporo se postavi kot rampo, ki je stalno nadzorovana in na kateri 
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pooblaščeni varnostniki oziroma reditelji usmerjajo promet. Pred mesto zapore je potrebno postaviti 
znak II-3 »prepovedan promet v obeh smereh«, dopolnilno tablo z napisom »popolna zapora ceste v 

času med 2. 8. 2019 in 10. 8. 2019« ter dopolnilno tablo z napisom »dovoljeno za stanovalce«. 

Zaporo cest mora postaviti izvajalec rednega vzdrževanja občinskih cest Komunala Tolmin d.o.o., po 
predhodnem naročilu organizatorja prireditve. Organizator prireditve mora z urejeno rediteljsko službo 

zagotoviti nujni prehod interventnim vozilom, poskrbeti mora, da ima Komunala Tolmin neoviran 
dostop do čistilne naprave Tolmin, družba Faronika pa neoviran dostop do lokacije ribogojnice. 

Domačinom in turistom pa mora zagotoviti prost dostop do nemškega pokopališča - kostnice ter prost 
dostop oziroma prehod čez brv preko reke Tolminke. Lastnike objektov in zemljišč, katerih 

nepremičnine se nahajajo na zaprtem območju, mora organizator prireditve obvestiti o zapori cest in 

se z njimi dogovoriti o nemotenem prehodu do njihovih nepremičnin. Organizator prireditve odgovarja 
za morebitno škodo na materialu in ljudeh, zaradi neupoštevanja teh pogojev. 

 
V skladu z določbami 5. odstavka 213. člena v povezavi s 118. členom Zakona o splošnem upravnem 

postopku je bilo treba v izreku te odločbe odločiti tudi o stroških postopka, ki pa v tem postopku niso 

nastali, ter je bilo s tem v zvezi odločeno, kot izhaja iz izreka. 
 

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 44,50 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 Sanja Sivec Levpušček 

 
 

 

 
 

 
Vročiti osebno: 

• PRH d. o. o., Tomišelj 54, 1292 Ig 
Dostaviti: 

• Krajevna skupnost Tolmin, Mestni trg 6, 5220 Tolmin 
• Policijska postaja Tolmin, Trg 1. maja 4, 5220 Tolmin 
• UE Tolmin, Tumov drevored 4, 5220 Tolmin 
• Medobčinska inšpekcija, Trg svobode 2, 5222 Kobarid 
• Komunala Tolmin d.o.o., Poljubinj 89h, 5220 Tolmin 
• Zdravstveni dom Tolmin, Prešernova ulica 6, 5220 Tolmin 
• Gasilsko društvo Tolmin, Lavričeva ulica 1, 5220 Tolmin 

Vložiti: 
• Zbirka dokumentarnega gradiva - tu 


