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Oddelek za okolje in prostor občine 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) in 17. in 23. člena Odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 86/2015), na 
vlogo družbe Zavod Tovarna trajnostnega turizma, Rimska cesta 2b, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa 
zakonita zastopnica Jana Apih, z dne 27. 05. 2019, v zvezi z izvedbo zapor občinskih cest za potrebe 
izvedbe Soča Outdoor Festivala 2019, naslednje 
 
 

D O V O L J E N J E  
 
 
1. Družbi Zavod Tovarna trajnostnega turizma, Rimska cesta 2b, 1000 Ljubljana, se za potrebe 

izvedbe tekaških prireditev »Continental 10 km, Adidas terrex 15 km, Pure 25 km in Dukat FIT 
45 km Trail Run«, ki se bodo odvijale dne 29. 6. 2019, izda dovoljenje za občasne popolne 
zapore naslednjih cest: (LC) 420081 Tolmin–Kamno, (LC) 420071 Tolmin–Zatolmin–Polog, (LC) 
420061 Tolmin–Žabče–Tolminske Ravne, (JP) 920112 Žabče–Poljubinj (IC Poljubinj–Poljubinj) in 
(LC) 420051 Tolmin–Ljubinj. 

2. Dovoljuje se tudi občasne delne zapore naslednjih javnih poti: (JP) 922311 Pod Brajdo–
kostnica–Dijaška ulica, (JP) 922031 dostop na pokopališče Tolmin, (JP) 922961 Smetišče in 
pokopališče Volče, (LC) 420181 Zatolmin–Korita–Čadrg, (JP) 922376 Žabče- vaške poti, (JP) 
922372 Žabče- vaške poti, (JP) 922371 Žabče- vaške poti. 

 
 

Dovoljenje velja ob upoštevanju naslednjih pogojev: 
 

a. Občasne popolne in delne zapore prej omenjenih cest se izvede po terminskem planu 
prireditve, dne 29. 6. 2019, v času med 7.00 in 13.30 uro. Izjema sta le javna pot (JP) 922311 
Pod Brajdo–kostnica–Dijaška ulica in mestna cesta (LK) 422021 Dijaška ulica, ki se na 
območju bivše centroslavije popolnoma zapreta dne 29. 06. 2019 in sicer od 6.00 do 24.00 
ure. 

b. Občasne popolne in delne zapore prej omenjenih cest se morajo izvajati z ročnim 
usmerjanjem prometa ob prehodu tekačev preko navedenih cest. 

c. Občasne popolne in delne zapore prej omenjenih cest se izvede tudi z ustreznim fizičnim 
zavarovanjem in postavljeno ustrezno prometno signalizacijo. Fizično zavarovanje morajo 
nadzorovati pooblaščeni varnostniki oziroma reditelji, ki jih zagotovi organizator prireditve, 
na predvidenem delu prečkanja cest. 
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d. Pri občasnih popolnih zaporah cest se z obeh smeri ceste postavi 250 metrov pred zaporo 
znak I-25 »nevarnost na cesti«, z dopolnilno tablo IV-5 z napisom »občasna zapora ceste«, ter 
oranžno utripajočo lučjo, 50 metrov pred zaporo pa se postavi še znak II-30 »omejitev hitrosti 
na 40 km/h«. 20 metrov pred zaporo pa mora promet urejati usposobljen delavec z zastavico, 
ki mora biti opremljen tudi z radijsko zvezo. Zaporno mesto se opremi s tablami čelne zapore 
na katere se postavi znak II-3 ter dopolnilno tablo z napisom »Zapora ceste«. 

e. Pri občasnih delnih zaporah cest pa se postavi zaporo, ki zajema manj kot polovico širine cest 
in omogoča stalni enosmerni promet za vse vrste vozil. Zapora mora biti fizično zaprta z 
tablami pokončne zapore, po dolžini pa zavarovana z trakovi. Z obeh smeri ceste se 400 
metrov pred zaporo postavi znak I-25 »nevarnost na cesti« z dopolnilno tablo IV-1 z napisom 
»400 m«, ter oranžno utripajočo lučjo, 300 metrov pred zaporo se postavi znak II-30 
»omejitev hitrosti na 40 km/h«, 250 metrov pred zaporo se postavi znak III-116 »predznak za 
ročno usmerjanje prometa«, 20 metrov pred zaporo pa mora promet urejati usposobljen 
delavec z zastavico, ki mora biti opremljen tudi z radijsko zvezo. 

f. Tekači, ki prehodov cest ne bodo dosegli in prečkali v predvidenem času se iz tekmovanja 
izločijo in se obravnavajo kot rekreacijski tekači po cestno-prometnih predpisih. 

g. Zapore cest mora organizator prireditve odstranjevati sproti, glede na sam potek tekaške 
prireditve. 

h. Organizator prireditve mora z pooblaščenimi varnostniki oziroma reditelji poskrbeti za 
možnost prehoda interventnih vozil. 

i. Fizično zaporo navedenih prehodov cest mora izvesti izvajalec rednega vzdrževanja občinskih 
cest Komunala Tolmin d.o.o. po naročilu organizatorja prireditve ali pa jo izvede organizator 
prireditve z lastno usposobljeno rediteljsko službo z vednostjo 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 
g. Matjaž Borovničar, gsm. 041 393 281. Vse stroške povezane s postavitvijo in vzdrževanjem 
zapore ceste plača organizator prireditve. 

j. Organizator prireditve mora objaviti zaporo na krajevno običajen način in prek radijskih 
medijev. 

k. Organizator prireditve odgovarja za morebitno škodo na materialu in ljudeh, zaradi 
neupoštevanja teh pogojev. 

 
3. Stroški postopka niso nastali. 
 

Obrazložitev 
 
 
Zavod Tovarna trajnostnega turizma, Rimska cesta 2b, 1000 Ljubljana, je dne 27. 05. 2019, za potrebe 
izvedbe Soča Outdoor Festivala 2019, katerega sestavni del bodo tudi tekaške prireditve »Continental 
10 km, Adidas terrex 15 km, Pure 25 km in Dukat FIT 45 km Trail Run«, ki se bodo odvijali dne 
29. 06. 2019 med 7.00 in 13.30 uro, vložil na Občino Tolmin vlogo za občasne popolne in občasne 
delne zapore cest na območju Tolmina, Dolj, Zatolmina, Žabč in Poljubinja. 
 
Tek imenovan »Continental 10 km Trail Run« bo večinoma poteka po nekategoriziranih ozkih poteh 
z naravno podlago in le na nekaj mestih prečka utrjene površine lokalnih ceste in javnih poti. Tek se 
prične na glavnem prizorišču festivala v bližini bivše centroslavije in gre v smeri civilnega pokopališča, 
mimo nemške kostnice, nadaljuje se po stezi ob Soči proti tolminskemu pokopališču. Tu bo potrebna 
delna zapora (JP) 922311 Pod Brajdo–kostnica–Dijaška ulica in (JP) 922031 dostop na pokopališče 
Tolmin v času med 7.00 in 10.00 uro. Tek se nadaljuje po poti mimo tolminskega pokopališča, po stezi 
ob Soči, dalje skozi preboj pod glavno cesto (G2 102/1040 Peršeti–Most na Soči), naprej po 
nekategorizirani makadamski poti v smeri proti Kampu Gabrje. Nadaljuje se čez zasebna zemljišča 
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(travnike) v smeri proti Kozlovem robu (Gradu) kjer prečka lokalno cesto (LC) 420081 Tolmin–Kamno. 
Potrebne bodo občasne popolne zapore ceste v času med 7.45 in 10.30 uro. Tek se nadaljuje po 
glavni pohodniški poti z vzponom na Kozlov rob nato pa sledi spust po urejeni poti po severni strani 
osamelca, kjer prečka lokalno cesto (LC) 420071 Tolmin–Zatolmin–Polog pri nekdanjem odlagališču 
odpadkov. Cesta se občasno zapira v času med 8.00 in 11.0 uro. Preko zasebnih travnikov se tek nato 
nadaljuje po krajšem odseku kategorizirane lokalne ceste (LC) 420181 Zatolmin–Korita–Čadrg vse do 
glavnega vhoda v Tolminska korita. Cesta bo občasno delno zaprta med 8.00 in 11.00 uro. V primeru, 
da organizator prireditve ne bo uspel pridobiti dovoljenj za prečkanje zasebnih travnikov ob bivšem 
odlagališču odpadkov pa bo tek potekal po pločniku Tolmin–Zatolmin, ter naprej po cesti Zatolmin–
Čadrg, vse do Tolminskih korit. Sledi tek po nekategoriziranih poteh s spustom v korita in s 
prečkanjem Tolminke, nato pa dvig proti vasi Žabče, kjer se trasa odcepi desno na stezo tik ob strugi 
reke Tolminke vse do jezu pri MHE in ribogojnici Tolminka v Zalogu. Sledi prečkanje struge reke 
Tolminke in omenjenih dveh objektov, ter spust po novem nasipu skozi novo ribogojnico direktno na 
Sotočje. 
 
 
Tek imenovan »Adidas terrex 15 km Trail Run« bo večinoma poteka po nekategoriziranih ozkih 
poteh z naravno podlago in le na nekaj mestih prečka utrjene površine lokalnih ceste in javnih poti. 
Tek se prične na glavnem prizorišču festivala v bližini bivše centroslavije in gre v smeri civilnega 
pokopališča, mimo nemške kostnice, nadaljuje se po stezi ob Soči proti tolminskemu pokopališču. Tu 
bo potrebna delna zapora (JP) 922311 Pod Brajdo–kostnica–Dijaška ulica in (JP) 922031 dostop na 
pokopališče Tolmin v času med 7.00 in 10.00 uro. Tek se nadaljuje po poti mimo tolminskega 
pokopališča, po stezi ob Soči, dalje skozi preboj pod glavno cesto (G2 102/1040 Peršeti–Most na 
Soči), naprej po nekategorizirani makadamski poti v smeri proti Kampu Gabrje. Nadaljuje se čez 
zasebna zemljišča (travnike) v smeri proti Kozlovem robu (Gradu) kjer prečka lokalno cesto (LC) 
420081 Tolmin–Kamno. Potrebne bodo občasne popolne zapore ceste v času med 7.45 in 10.30 uro. 
Tek se nadaljuje po glavni pohodniški poti z vzponom na Kozlov rob nato pa sledi spust po urejeni 
poti po severni strani osamelca, kjer prečka lokalno cesto (LC) 420071 Tolmin–Zatolmin–Polog pri 
nekdanjem odlagališču odpadkov. Cesta se občasno zapira v času med 8.00 in 11.00 uro. Preko 
zasebnih travnikov se tek nato nadaljuje po krajšem odseku kategorizirane lokalne ceste (LC) 420181 
Zatolmin–Korita–Čadrg vse do glavnega vhoda v Tolminska korita. Cesta bo občasno delno zaprta 
med 8.00 in 11.00 uro. V primeru, da organizator prireditve ne bo uspel pridobiti dovoljenj za 
prečkanje zasebnih travnikov ob bivšem odlagališču odpadkov pa bo tek potekal po pločniku Tolmin–
Zatolmin, ter naprej po cesti Zatolmin–Čadrg, vse do Tolminskih korit. Sledi tek po nekategoriziranih 
poteh s spustom v korita in s prečkanjem Tolminke, nato pa dvig do vasi Žabče na nasprotnem bregu. 
Čez zasebna zemljišča se trasa priključi na vaške poti (JP) 922376, (JP) 922372, (JP) 922371 v Žabčah, 
ki bodo delno zaprte v času med 8.00 in 12.00 uro, po prečkanju zasebnih zemljišč pa se nadaljuje po 
krajšem odseku lokalne ceste (LC) 420061 Tolmin–Žabče–Tolminske Ravne, ki bo občasno popolnoma 
zaprta v času med 9.00 in 12.00 uro. Tek se nadaljuje po nekategorizirani makadamski poti v smeri 
proti Poljubinju, kjer bo ob občasni popolni zapori ceste v času med 9.00 in 12.00 uro skozi 
industrijsko cono preko javne poti (JP) 920112 Žabče–Poljubinj (IC Poljubinj–Poljubinj) speljan dalje 
po (LC) 420051 Tolmin–Ljubinj v smeri proti Tolminu do prvega makadamskega odcepa. Postavljene 
bodo občasne popolne zapore ceste v času med 9.00 in 12.00 uro. Tek v nadaljevanju poteka po 
nekategorizirani makadamski poti čez polja pod vasjo Poljubinj in čez zasebna zemljišča prečka 
peskokop. Trasa se s prečkanje pod državno cesto (G2 102/1040 Peršeti–Most na Soči) priključi na 
stezo ob levem bregu reke Soče in v smeri proti toku v dolžini okoli 600 m nadaljuje ob reki. Z 
zavojem se dvigne proti glavni cesti in za kratek čas (v razdalji 100 m) napreduje vzporedno ob njej, 
nazadnje pa se zankasto spusti do prodišč reke Tolminke. Trasa prečka reko čez brv. Sledi le še kratek 
vzpon po ozki poti do osrednjega festivalskega prizorišča. 
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Tek imenovan »25 km in 45 km Trail Run« je le podaljšana verzija teka »Adidas 15 km Trail Run«. Vse 
zapore, ki so potrebne za izvedbo discipline Adidas Trail Run so namenjene tudi izvedbi tega teka. 
Trasa se od osrednjega festivalskega prizorišča nad Sotočjem nadaljuje po makadamski poti mimo 
nemškega pokopališča proti tolminskemu pokopališču. Nadaljuje se po pešpoti ob Soči po zasebnih 
zemljiščih v smeri proti cestnemu mostu čez Sočo. Tek bo nadalje potekal po desnem bregu Soče 
mimo športno rekreacijskega centra Labrca. Trasa se pri sadnem nasadu odcepi levo na 
nekategorizirano makadamsko pot in se po gozdu po Poti miru vzpne na Mengore. Z vzpetine se 
spusti delno po romarski poti in nato po Poti miru vrne na rob vasi Volče. Po poti miru trasa 
tekmovalce napoti do priključka na javno pot mimo Labrce. S prečkanjem mostu preko reke Soče se 
po zasebnih zemljiščih, pešpoti ob Soči, mimo nemškega pokopališča vrača po isti poti nazaj na 
osrednje festivalsko prizorišče. Za izvedbo te discipline bodo potrebne daljše delne zapore cest (JP) 
922311 Pod Brajdo–kostnica–Dijaška ulica, (JP) 922031 dostop na pokopališče Tolmin, (JP) 922961 
Smetišče in pokopališče Volče in sicer v času med 7.00 in 13.30 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 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. 
 
Določila 23. člena Odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 86/2015), pa navaja varovalne pasove 
ob občinskih cestah ter njihove odmike s katerimi preprečujemo škodljive vplive posegov v prostor 
ob občinski cesti, na občinsko cesto in promet na njej zato je ob teh cestah varstveni pas, v katerem 
je uporaba prostora omejena. Gradnja in rekonstrukcija ter postavljanje kakršnihkoli objektov in 
naprav v varovalnem  pasu  so dovoljene le s soglasjem pristojnega občinskega upravnega organa, 
pristojne službe za upravljanje cest.  
 
Na podlagi zgoraj omenjenega zakona in odloka je pristojen občinski upravni organ za ceste določil 
pogoje za izvedbo delnih in popolnih zapore cest ob izvedbi prireditve Soča Outdoor Festival 2019. 
 
Družbi Zavod Tovarna trajnostnega turizma, Rimska cesta 2b, 1000 Ljubljana, se za potrebe izvedbe 
tekaške prireditve »Continental 10 km, Adidas terrex 15 km, Pure 25 km in Dukat FIT 45 km Trail 
Run«, ki se bodo odvijale dne 29. 06. 2019, izda dovoljenje za občasne popolne zapore naslednjih 
cest: (LC) 420081 Tolmin–Kamno, (LC) 420071 Tolmin–Zatolmin–Polog, (LC) 420061 Tolmin–Žabče–
Tolminske Ravne, (JP) 920112 Žabče–Poljubinj (IC Poljubinj–Poljubinj) in (LC) 420051 Tolmin–Ljubinj. 
Dovoljuje se tudi občasne delne zapore naslednjih javnih poti: (JP) 922311 Pod Brajdo–kostnica–
Dijaška ulica, (JP) 922031 dostop na pokopališče Tolmin, (JP) 922961 Smetišče in pokopališče Volče, 
(LC) 420181 Zatolmin–Korita–Čadrg, (JP) 922376 Žabče- vaške poti, (JP) 922372 Žabče- vaške poti, 
(JP) 922371 Žabče- vaške poti. Dovoljenje velja ob upoštevanju naslednjih pogojev. Občasne popolne 
in delne zapore prej omenjenih cest se izvede po terminskem planu prireditve, dne 29. 06. 2019, v 
času med 7.00 in 13.30 uro. Izjema sta le javna pot (JP) 922311 Pod Brajdo–kostnica–Dijaška ulica in 
mestna cesta (LK) 422021 Dijaška ulica, ki se na območju bivše centroslavije popolnoma zapreta dne 
29. 06. 2019 in sicer od 6.00 do 24.00 ure. Občasne popolne in delne zapore prej omenjenih cest se 
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morajo izvajati z ročnim usmerjanjem prometa ob prehodu tekačev preko navedenih cest. Občasne 
popolne in delne zapore prej omenjenih cest se izvede tudi z ustreznim fizičnim zavarovanjem in 
postavljeno ustrezno prometno signalizacijo. Fizično zavarovanje morajo nadzorovati pooblaščeni 
varnostniki oziroma reditelji, ki jih zagotovi organizator prireditve, na predvidenem delu prečkanja 
cest. Pri občasnih popolnih zaporah cest se z obeh smeri ceste postavi 250 metrov pred zaporo znak 
I-25 »nevarnost na cesti«, z dopolnilno tablo IV-5 z napisom »občasna zapora ceste«, ter oranžno 
utripajočo lučjo, 50 metrov pred zaporo pa se postavi še znak II-30 »omejitev hitrosti na 40 km/h«. 
20 metrov pred zaporo pa mora promet urejati usposobljen delavec z zastavico, ki mora biti 
opremljen tudi z radijsko zvezo. Zaporno mesto se opremi s tablami čelne zapore na katere se postavi 
znak II-3 ter dopolnilno tablo z napisom »Zapora ceste«. Pri občasnih delnih zaporah cest pa se 
postavi zaporo, ki zajema manj kot polovico širine cest in omogoča stalni enosmerni promet za vse 
vrste vozil. Zapora mora biti fizično zaprta z tablami pokončne zapore, po dolžini pa zavarovana z 
trakovi. Z obeh smeri ceste se 400 metrov pred zaporo postavi znak I-25 »nevarnost na cesti« z 
dopolnilno tablo IV-1 z napisom »400 m«, ter oranžno utripajočo lučjo, 300 metrov pred zaporo se 
postavi znak II-30 »omejitev hitrosti na 40 km/h«, 250 metrov pred zaporo se postavi znak III-116 
»predznak za ročno usmerjanje prometa«, 20 metrov pred zaporo pa mora promet urejati 
usposobljen delavec z zastavico, ki mora biti opremljen tudi z radijsko zvezo. Tekači, ki prehodov cest 
ne bodo dosegli in prečkali v predvidenem času se iz tekmovanja izločijo in se obravnavajo kot 
rekreacijski tekači po cestno-prometnih predpisih. Zapore cest mora organizator prireditve 
odstranjevati sproti, glede na sam potek tekaške prireditve. Organizator prireditve mora z 
pooblaščenimi varnostniki oziroma reditelji poskrbeti za možnost prehoda interventnih vozil. Fizično 
zaporo navedenih prehodov cest mora izvesti izvajalec rednega vzdrževanja občinskih cest Komunala 
Tolmin d.o.o. po naročilu organizatorja prireditve ali pa jo izvede organizator prireditve z lastno 
usposobljeno rediteljsko službo z vednostjo Komunale Tolmin d.o.o.. Organizator prireditve mora 
objaviti zaporo na krajevno običajen način in prek radijskih medijev. 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 vročitve, ki se lahko vloži pisno ali da ustno na zapisnik pri organu, ki je to odločbo izdal. 
Pritožbo se plača z upravno takso v višini 18,10 €. 
 
 
Višji svetovalec: 
mag. Darko Hrast 

Vodja oddelka: 
Sanja Sivec Levpušček 
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Priloga: 

• Trasa tekaških prireditev  
»Continental 10 km, Adidas terrex 15 km, Pure 25 km in Dukat FIT 45 km Trail Run« 

 
 
 
Vročiti s povratnico: 

• Zavod Tovarna trajnostnega turizma, Rimska cesta 2b, 1000 Ljubljana 
Dostaviti: 

• Medobčinska inšpekcija, Trg svobode 2, 5222 Kobarid   

• Policijska postaja Tolmin, Trg 1. maja 4, 5220 Tolmin, po e pošti 

• Komunala Tolmin d.o.o., Poljubinj 89h, 5220 Tolmin 

• Krajevna skupnost Tolmin, Mestni trg 6, 5220 Tolmin 

• Krajevna skupnost Poljubinj, Poljubinj 62, 5220 Tolmin 

• Krajevna skupnost Zatolmin, Zatolmin 1, 5220 Tolmin 

• Krajevna skupnost Dolje-Gabrje, Gabrje 10, 5220 Tolmin 

• Krajevna skupnost Volče, Volče 25, 5220 Tolmin 
Vložiti: 

• V zbirko dokumentarnega gradiva- tu 
 
 

 


