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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 GINEX International  d. o. o., Rejčeva ulica 3, 
5000 Nova Gorica (v nadaljevanju besedila stranka), ki jo zastopa zakoniti zastopnik Primož Ule, z dne 
28.05.2018, v zvezi z izdajo dovoljenja za delno in občasne popolne zapore lokalne ceste (LC) 420131 
most na Soči – Kanalski Lom, ob izgradnji vodovodnega omrežja na odseku Drobočnik – Tolminski 
Lom, investitorja Občine Tolmin, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin, naslednje  

D O V O L J E N J E  
  
1. Stranki se izda dovoljenje za delno zaporo lokalne ceste (LC) 420131 Most na Soči – Kanalski 

Lom, z občasnimi do 30 minutnimi popolnimi zaporami ceste, na odseku Drobočnik – Tolminski 
Lom, v skladu s priloženima skicama zapore, Zapora E-6 in Z-2, ob izvedbi vodovodnega omrežja, 
v času od  31.05.2018 do 25.10.2018, med 00:00 in 24.00 uro, obe v skladu z navodili in 
obrazložitvijo 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), pod naslednjimi pogoji: 

 

• Delna in občasne do 30. minutne popolne zapore lokalne ceste se lahko izvajajo od 
31. 05. 2018 do 25.10.2018, v času med 00.00 in 24.00 uro. Popolne zapore ne smejo 
potekati pred 8.00 uro zjutraj in med 12.00 in 14.30 uro, zaradi šolskih prevozov otrok in 
prihoda in odhoda z dela zaposlenih prebivalcev območja za popolno zaporo lokalne ceste 
Most na Soči – Kanalski Lom. 

• V skladu s skico zaporo ceste, se za zavarovanje območja del v primeru polovične zapore 
ceste postavi zapora, Zapora Z-2 (cesta zunaj naselja – promet izmenično enosmeren, urejen 
s prometnimi znaki). Iz obeh smeri ceste mora biti 300 metrov pred mestom delne zapore 
ceste postavljen prometni znak 1125 »delo na cesti« na katerem mora biti postavljena 
utripajoča luč, 200 m pred mestom delne zapore ceste postavljen prometni znak 1109/1 
»zoženje vozišča«, 50 m pred mestom delne zapore ceste mora biti  postavljen prometni 
znak 2232-5 »omejitev hitrosti«, 20 m pred mestom delne zapore ceste mora biti  postavljen 
prometni znak 2105 »prednost vozil iz nasprotne smeri«, na drugi strani pa prometni znak 
2106 »prednost pred vozili iz nasprotne smeri« Mesto polovične zapore ceste pa mora biti 
označeno oziroma ograjeno tudi z tablami pokončne zapore z postavljenimi utripajočimi 
lučmi, 20 m za mestom delne zapore ceste mora biti z obeh strani postavljen prometni znak 
2238 »znak prepovedi in omejitve)«. 

• Občasne do 30. minutne popolne zapore ceste za zavarovanje območja del, se postavi po 
zapori, Zapora E-6 (ceste v naselju – za zavarovanje del, ki zahtevajo popolno zaporo odseka 
brez vzpostavitve obvoza). 40 metrov pred mestom popolne zapore ceste se postavi znak 
1101 »nevarnost na cesti« na katerem mora biti postavljena utripajoča luč, pod znakom pa 
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mora biti dopolnilna tabla z napisom »30 minutne popolne zapore ceste«. Na isti drog se 
postavi tudi znak 2228 »prepovedano prehitevanje motornih vozil«. Pred sam zaprt odsek 
ceste pa je potrebno postaviti tudi table čelne zapore na katerih mora biti postavljen znak 
2202 »prepovedan promet v obeh smereh«, ter dopolnilna tabla z napisom »popolna zapora 
ceste«. 

• V času med 17:30 in 07:00 uro zjutraj, ko ne potekajo gradbena in ostala dela, mora biti 
lokalna cesta (LC) 420131 Most na Soči – Kanalski Lom, v kolikor je mogoče v celotni širini 
vozišča odprta in prevozna za vse vrste vozil.  

• Širina prostega vozišča javne poti Most na Soči – Kanalski Lom, mora v dolžini delne zapore, 
ves čas omogočati prevoz osebnih vozil, ter vseh vrst tovorih vozil in mora znašati najmanj 
2,5 metra. 

• V času občasne popolne zapore ceste mora izvajalec del, GINEX International  d. o. o., 
Rejčeva ulica 3, 5000 Nova Gorica, zagotoviti nujni prehod interventnim vozilom (policije , 
zdravstvenega doma, gasilcev in gorske reševalne službe). 

1. Polovično in občasno popolno zaporo pri ureditvi lokalne ceste (LC) 420131 Most na Soči – 
Kanalski Lom, postaviti in urediti GINEX International  d. o. o., Rejčeva ulica 3, 5000 Nova 
Gorica, ob pregledu - kontroli Komunale Tolmin d.o.o., Poljubinj 89h, 5220 Tolmin. 
Odgovorna oseba za postavitev, odstranitev in stalnim spremljanjem prometa in začasne 
prometne signalizacije in prometne opreme ter vzdrževanja začasne prometne signalizacije je 
zapore je g. Zoran Marič, gsm. 051 649 940. Dovoljenje za zaporo, mora biti v dokumentaciji 
na gradbišču. 

• Zaporo ceste mora stranka objaviti na krajevno običajen način, ter na televizijskem in 
radijskem kanalu v Tolminu. 

• Izvajalec odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi neupoštevanja teh pogojev, 
zaradi malomarnosti ali nepravilno izvedene zapore. 
 

2. Ob nedeljah in praznikih, mora biti lokalna cesta (LC) 420131 Most na Soči – Kanalski Lom, 
normalno prevozna za vsa vozila brez izjem (izravnano, utrjeno in splanirano vozišče), na 
samem vozišču se ne smejo izvajati nikakršna dela. 

 
3. Stroški postopka niso nastali. 
 

Obrazložitev 
 
Stranka je z vlogo dne 28. 05. 2018, zaprosila Občino Tolmin za izdajo dovoljenja za delno in občasne 
popolne zapore lokalne ceste (LC) 420131 Most na Soči – Kanalski Lom, z občasnimi do 30. minutnimi 
popolnimi zaporami ceste, na odseku med Drobočnikom in Tolminskim Lomom. Za potrebe izvedbe 
del na komunalni infrastrukturi se bo izvajala delna zapora lokalne ceste Most na Soči – Kanalski Lom, 
z občasnimi do 30 minutnimi popolnimi zaporami ceste brez vzpostavitve obvoza. Zapora bo potekala 
od 31.05.2018 do 25.10.2018, med 00.00 in 24.00 uro. 
 
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 
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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) 420131 Most na Soči – Kanalski Lom, z 
občasnimi do 30 minutnimi popolnimi zaporami ceste, na odseku Drobočnik – Tolminski Lom med, z 
zaporama, Zaporo E-6 in Zaporo Z-2, kot jih določajo navodila in obrazložitev 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), pod naslednjimi pogoji. Delna in občasne do 30 minutne popolne zapore in delna 
zapora ceste se lahko izvajajo med 31. 05. 2018 in 25. 10. 2018, v času med 0.00 in 24.00 uro. V času 
prevozov šolskih otrok v šolo in iz šole, kot pridoda in odhoda z dela zaposlenih v naseljih Drobočnik, 
Tolminski Lom in Kanalski Lom, se ne sme izvajati popolne zapore lokalne ceste. V skladu z zaporo 
ceste se za zavarovanje območja del v primeru polovične zapore ceste postavi zapora, Zapora Z–2 
(cesta zunaj naselja – promet izmenično enosmeren, urejen s prometnimi znaki). Občasne do 30 
minutne popolne zapore ceste za zavarovanje območja del, se postavi zapora E-6 (ceste v naselju – za 
zavarovanje del, ki zahtevajo popolno zaporo odseka brez vzpostavitve obvoza), obe v skladu z 
navodili in obrazložitvijo 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). V času občasne popolne zapore ceste 
mora izvajalec del, GINEX International  d. o. o., Rejčeva ulica 3, 5000 Nova Gorica, zagotoviti nujni 
prehod interventnim vozilom (policije, zdravstvenega doma, gasilcev in gorske reševalne službe). 
Polovično in občasno popolne zapore pri ureditvi lokalne ceste (LC) 420131 Most na Soči – Kanalski 
Lom, postaviti in urediti GINEX International  d. o. o., Rejčeva ulica 3, 5000 Nova Gorica, ob pregledu - 
kontroli Komunale Tolmin  d.o.o., Poljubinj 89h, 5220 Tolmin. Odgovorna oseba za postavitev, 
odstranitev in stalnim spremljanjem prometa in začasne prometne signalizacije in prometne opreme 
ter vzdrževanja začasne prometne signalizacije je zapore je g. Zoran Marič, gsm. 051 649 940. Stranka 
mora zaporo objaviti na krajevno običajen način, odgovarja pa za morebitna škoda zaradi spremembe 
ali opustitve kot samovoljnega spreminjanja zapore, morebitna nastala škoda pa  gre v breme 
stranke. 
 
Ob nedeljah in praznikih, mora biti lokalna cesta (LC) 420131 Most na Soči – Kanalski Lom, normalno 
prevozna za vsa vozila brez izjem. 
 
V skladu z določilom 5. odstavka 123. člena. Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, 
št. 24/2006 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), je 
potrebno v izreku odločiti tudi o stroških postopka.  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. 
 
Višji svetovalec:                                                                                               Vodja oddelka: 
mag. Darko Hrast mag. Miran Drole 
 
 
 
Vročiti osebno: 
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• GINEX International  d. o. o., Rejčeva ulica 3, 5000 Nova Gorica 
Dostaviti: 

• Krajevna skupnost Tolminski Lom, Kanalski Lom 17, 5216 Most na Soči 

• Policijska postaja Tolmin, Trg 1. maja 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 Most na Soči, Most na Soči 3, 5216 Most na Soči 

• Gorska reševalna služba, Pod klancem 3a, 5220 Tolmin 

• Pošta Tolmin, Trg M. Tita 10, 5220 Tolmin 
Vložiti: 

• V zbirko dokumentarnega gradiva - tu 

 


