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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), 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 Občine Tolmin, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin, z dne 
11.07.2019, v zvezi z izdajo dovoljenja 24. urne popolne zapore prometa v starem mestnem jedru 
Tolmina, zapore javnih poti (JP) 920047 Cankarjeva ulica, (JP) 922044 Trg 1. maja in (JP) 922043 Trg 1. 
maja, na parcelah št. 761 in 1060 k. o. Tolmin, v lasti Občine Tolmin, Ulica padlih borcev 2, 5220 
Tolmin, naslednje 
 

D O V O L J E N J E  
 
 
1. Občini Tolmin, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin, se izda dovoljenje 24. urne popolne zapore s 

spremembo prometnega režima javne poti (JP) 920047 Cankarjeva ulica in 24. urne popolne 
zapore osrednega dela Trga 1 maja (javno parkirišče ob fontani), zapore priključne javne poti 
(JP) 922044 Trg 1. maja in zapore (JP) 922043 Trg 1. maja, parceli št. 761 in 1060 k. o. Tolmin, 
kot jih prikazuje priložena situacija prometne ureditve, pod naslednjimi pogoji: 

 

• 24. urna popolna zapora s spremembo prometnega režima javne poti (JP) 920047 Cankarjeva 
ulica, se izvede v skladu s priloženo situacijo prometne ureditve, v času trajanja od 
19.07.2019 do 31.08.2019.   

• 24. urno popolno zaporo Trg 1. maja, se opremi s prometno signalizacijo, kot je prikazana v 
situaciji prometne ureditve Trg 1. maja (javno parkirišče ob fontani). Območje se popolnoma 
zapre za promet v času spremembe prometnega režima od 19.07.2019 do 13.10.2019.   

• Trg 1. maja se preuredi v skladu z načrtom arhitekturne ureditve, ki ga je izdelala arhitektka 
Nika Ivančič.   

• Ob izvedbi popolne zapore dela Cankarjeve ulice, se v preostalem delu ulice spremeni 
prometni režim v dvosmerni promet, označenim z ustrezno prometno signalizacijo, kot jo 
prikazuje situacija prometne ureditve, ki jo je izdelalo podjetje IPOD projektiranje in 
inženiring iz Nove Gorice.  

• Zapora javnih prometnih površin Cankarjeve ulice in Trga 1 maja, mora biti izveden fizično s 
tablami čelne zapore, na katere se postavi prometni znak II-3 »prepovedan promet v obeh 
smereh«, ter dopolnilna tabla z napisom »zapora ceste«. Popolno zaporo se postavi tudi na 
vstopnih ulicah na Trg 1. maja, kot to prikazuje situacija prometne ureditve zapore, ki jo je 
izdelalo podjetje IPOD projektiranje in inženiring iz Nove Gorice. 
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• Sprememba prometnega režima -  območje umirjenega prometa, se označi na delu mestne 
ceste (LK) 422051 Rutarjeve ulice, v križišču ulic Petra Skalarja in Gradnikove ulice, ob objektu 
Petra Skalarja 8, v skladu s  prikazom skice prometne ureditve. 

• Sprememba prometnega režima ulice -  območje umirjenega prometa, se označi na vstopu na 
javno pot Dijaška - Gradnikova uliva, ob objektu Dijaška ulica št. 3, preklic območja 
umirjenega prometa pa se postavi na nasprotni strani ob objektu Dijaška ulica št. 1, kot to 
prikazuje skica prometne ureditve.    

• Prometno signalizacijo popolne zapore ob zaprtju starega mestnega jedra, mora postaviti 
izvajalec rednega vzdrževanja občinskih cest Komunala Tolmin d. o. o., Poljubinj 89h, 5220 
Tolmin, po predhodnem naročilu investitorja. 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. 

• Izvajalec zapore starega mestnega jedra, Občina Tolmin, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin, 
mora objaviti zaporo na spletni strani občine, v sredstvih javnega obveščanja, na krajevno 
običajen način in obvestiti tam živeče krajane ter zaporo namestiti na vstopno točko zapore 
ceste. 

• Organizator 24 urne popolne zapore starega mestnega jedra, je dolžan skozi območje zapore 
zagotoviti nujni prehod interventnim in dostavnim vozilom. 

 
2. Stroški postopka niso nastali. 
 

Obrazložitev 
 
Občina Tolmin, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin, namerava začasno zapreti promet v starem delu 
mestnega jedra naselja Tolmin. Občina je zato dne 11.07.2019, zaprosila upravni organ Občine za 
izdajo 24. urne popolne zapore starega mestnega jedra, ki obsega del javne poti (JP) 920047 
Cankarjeva uliva in popolno zaporo Trga 1. maja (javno parkirišče ob fontani), in dostopnih javnih poti 
do trga, in sicer javne poti  (JP) 922044 Trg 1. maja in (JP) 922043 Trg 1. maja, na parcelah št. 761 in 
1060 k. o. Tolmin. Popolna zapora dela pometa javne poti (JP) 920047 Cankarjeva uliva se izvede v 
skladu s priloženo situacijo prometne ureditve, v času trajanja od 19.07.2019 do 31.08.2019. Popolna 
zapora Trga 1. maja in dostopnih poti (JP) 922044 Trg 1. maja ter (JP) 922043 Trg 1. maja, pa se 
izvede od 19.07.2019 do 13.10.2019. V času zapore Cankarjeve ulice, se v nezaprtem delu ulice 
spremeni prometni režim v dvosmerni promet. Prometno ureditev območja zapor in spremenjenega 
prometnega režima je izdelalo podjetje IPOD d. o. o., iz Nove Gorice. 
  
 
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. Zaporo postavi izvajalec rednega vzdrževanja občinske ceste, kateri mora 
obvestiti javnost na krajevno običajen način. 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.  
 
Določilo 17. člena Odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 86/2015), pa navaja naloge in 
pristojnosti  pri spremembah njihove prometne ureditve, ki potekajo skozi občino. Stroške za izvedbo 
zapore ceste krije njen predlagatelj. Predlagatelj popolne zapore mora o gradnji vodovoda in ureditve 
obeh ulic v naselju Tolmin, obvestiti javnost po sredstvih javnega obveščanja, oziroma na krajevno 
običajen način, najmanj tri dni pred zaporo ceste. 
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Na podlagi zgoraj omenjenega zakona in odloka je pristojen občinski upravni organ za ceste določil 
pogoje za izvedbo 24. urne popolne zapore javne poti (JP) 920047 Cankarjeva uliva in 24. urne 
popolne zapore Trga 1. maja, kot dostopne javne poti (JP) 922044 Trg 1. maja in (JP) 922043 Trg 1. 
maja, ki se priključujeta v sam trg 1. maja, ter izdal dovoljenje. 
 
24 urna popolna zapora s spremembo prometnega režima javne poti (JP) 920047 Cankarjeva uliva se 
izvede v skladu s priloženo situacijo prometne ureditve, v času trajanja od 19.07.2019 do 31.08.2019,  
popolna 24 urna zapora prireditvenega prostora Trga 1. maja, poteka od 19.07.2019 do 13.10.2019. 
Skico zapore in spremenjeno prometno signalizacijo je izdelalo podjetje IPOD d. o. o., iz Nove Gorice. 
Prometno signalizacijo 24 urne popolne zapore ob zaprtju starega mestnega jedra in Cankarjeve 
ulice, mora postaviti izvajalec rednega vzdrževanja občinskih cest Komunala Tolmin d. o. o., Poljubinj 
89h, 5220 Tolmin, po predhodnem naročilu investitorja. Izvajalec zapore starega mestnega jedra, 
Občina Tolmin, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin, mora objaviti zaporo na spletni strani občine, v 
sredstvih javnega obveščanja, krajevno običajen način in obvestiti tam živeče krajane, zaporo pa 
namestiti na vstopno zaporo ceste. Med popolno zaporo mora organizator popolne zapore  Občina 
Tolmin, zagotoviti nujni prehod interventnim vozilom in dostavi.  
 

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. 

 

Takse prosto, skladno s 3. točko 9. člena Zakona o upravnih taksah ZUT-1 ( Uradni list RS, št. 32/2016) 
 
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 Sanja Sivec Levpušček 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vročiti s povratnico: 

• Občina Tolmin, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin   
 

Dostaviti: 

• Krajevna skupnost Tolmin, Mestni trg 6, 5220 Tolmin 

• Policijska postaja Tolmin, Trg 1. maja 4, 5220 Tolmin, po e pošti 
• Medobčinska inšpekcija, Trg svobode 2, 5222 Kobarid 

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

Vložiti: 

• V zbirka dokumentarnega gradiva - tu  


