
 
Ulica padlih borcev 2,   

5220 TOLMIN 

Oddelek za okolje in prostor 

T: (05)381 95 00 – F: (05)381 95 23 – W: www.tolmin.si – E: info@tolmin.si Stran 1 od 5 
 

Številka: 371- 0177/2019  
Datum:    28. oktober 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 Kolektor Cestno podjetje Nova Gorica, Družba za vzdrževanje in 
gradnjo cest, d.o.o., Industrijska cesta 2, Kromberk, 5000 Nova Gorica, ki jo zastopa zakoniti 
zastopnik Kristjan Mugerli, z dne 24.10.2019, v zvezi z izdajo dovoljenja 24 urne popolne zapore javne 
poti (JP) 920871 Ljubinj – Podkuk, parcele v lasti Občine Tolmin kot zasebni lastnini v  k. o. Poljubinj, 
brez obvoza ter popolne in delne zapore javne poti Ljubinj – Podkuk. Izvajala se bodo dela na 
rekonstrukciji odseka javne ceste kot to prikazuje elaborat začasne prometne ureditve št. 128/19-Z, 
oktober 2019, investitorja Občino Tolmin, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin, naslednje 
 

D O V O L J E N J E  
 
1. Podjetju KOLEKTOR CPG d. o. o., Industrijska cesta 2, Kromberk, 5000 Nova Gorica, se izda 

dovoljenje 24 urne popolne zapore javne poti (JP) 920871 Ljubinj – Podkuk, brez obvoza, pri 
izvedbi rekonstrukcije javne poti Ljubinj – Podkuk, v času med 04.11.2019 ter 20.12.2019, pod 
naslednjimi pogoji: 

 

• 24 urna popolna zapora prometa se izvede v času od 04.11.2019 do 20.12.2019, na zapori 
javne poti (JP) 920871 Ljubinj – Podkuk, kot jih prikazuje elaborat prometne ureditve št. 
128/19-Z, oktober  2019, od km 6,330 do km 7,920.  

• V času popolne zapore, ki traja med 04.11.2019 in 20.12.2019, se lahko v sobotah dela 
izvajajo samo do 15.00 ure, po tem času pa mora biti cesta normalno prevozna do ponedeljka 
do 8.00 ure zjutraj.    
 

• Popolna zapora prometa se izvede v času od 16.03.2020 do 24.04.2020, med 8.00 in 17.00 
uro, na zapori javne poti (JP) 920871 Ljubinj – Podkuk, kot jih prikazuje elaborat prometne 
ureditve št. 128/19-Z, oktober  2019. v Tem času se bodo izvajala dela na pripravi zaključnega 
sloje javne poti z asfaltiranjem, od km 6,330 do km 7,920.   

• V času popolne zapore, ki traja med 16.03.2020 in 24.04.2020, med 8.00 in 17.00 uro, se 
lahko v sobotah dela izvajajo samo do 15.00 ure, po tem času pa mora biti cesta normalno 
prevozna do ponedeljka do 8.00 ure zjutraj.    

• Izvedba popolne zapore se izvede v skladu s priloženim elaboratom prometne ureditve št. 
128/19-Z, oktober 2019, ki ga je izdelalo podjetje KOLEKTOR CPG d. o. o., Industrijska cesta 2, 
Kromberk, iz Nove Gorice.  
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• V času 24 urne popolne zapore ceste in popolnih zapor z omejitvami iz druge in tretje točke 
izreka, mora izvajalec del, KOLEKTOR CPG d. o. o., Industrijska cesta 2, Kromberk, 5000 Nova 
Gorica, zagotoviti nujni prehod interventnim vozilom (policije, zdravstvenega doma, gasilcev 
in gorske reševalne službe). 

• Ob slabi vidljivosti ter v nočnem času je potrebno zaporo označiti z oranžnimi utripalnimi 
lučmi. Začasna signalizacija, ki opozarja na delovišče se postavi tudi na vse eventuelne 
priključke. 

• 24 urno popolno zaporo in popolno zaporo s predhodno omenjenimi omejitvami, pri izvedbi 
rekonstrukcije javne poti Ljubinj – Podkuk, postaviti in urediti izvajalec del, KOLEKTOR CPG d. 
o. o., Industrijska cesta 2, Kromberk, Nova Gorica. Odgovorna oseba za postavitev, 
odstranitev in stalnim spremljanjem prometa in začasne prometne signalizacije in prometne 
opreme ter vzdrževanja začasne prometne signalizacije je g. Pavel Školč, gsm. 041 641 696. 
Zaporo je postaviti na delu javne poti kjer je možno vzvratno obračanje vozil. 

• Mesto popolne zapore ceste morajo nadzorovati pooblaščeni delavci izvajalca del, ki morajo 
po potrebi seznanjati in  usmerjati voznike. 

• Izvajalec del je dolžan urediti ustrezno obveščanje in o izvedenih zaporah obvestiti javnost po 
sredstvih javnega obveščanja, na krajevno običajen način kot obvestiti vse inštitucije in 
uporabnike zaprtega območja. 

• Izvajalec del KOLEKTOR CPG d. o. o.., Industrijska cesta 2, Kromberk, Nova Gorica, se mora z 
uporabniki javne poti 920871 Ljubinj – Podkuk, (koče Razor, koče Stador, apartmaja Astra 
montana, padalcev in agrarno skupnostj), dogovoriti o režimu dostopa do gospodarskih, 
nastanitvenih kot stanovanjskih objektov. 

 
2. Podjetju KOLEKTOR CPG d. o. o., Industrijska cesta 2, Kromberk, 5000 Nova Gorica, se izda 

dovoljenje delne zapore postavitve začasne prometne signalizacije na javni poti (JP) 920871 
Ljubinj, v času mirovanja gradbenih del s še vedno statusom gradbišča, v času zimskega 
obdobja ob celoviti rekonstrukciji ceste Ljubinj – Podkuk, med 21.12.2019 ter 16.03.2020, pod 
naslednjimi pogoji: 

 

• Postavitve začasne prometne signalizacije javne poti (JP) 920871 Ljubinj – Podkuk, se izvede v 
času 21.12.2019 ter 16.03.2020, ob celoviti rekonstrukciji javne poti, do ponovnega pričetka 
gradnje na omenjeni javni poti (JP) 920871 Ljubinj – Podkuk, od km 6,330 do km 7,920.   

• Do končne ureditve javne poti (asfaltiranja, zaključnih del) se predvidi samo postavitev 
začasne signalizacije in sicer; 400 m pred pričetkom delovišča se postavi prometni znak 1125 
(delo na cesti) na katerem mora biti postavljena utripajoča luč, znak 1110 (nevarno vozišče) z 
dopolnilno tablo 4103 (napis 1100 m), 100 m pred deloviščemse postavi znak 2232-4 
(omejitev hitrosti na 40 km/h). Prav takšna signalizacije se postavi tudi z nasprotne strani 
javne poti.  

• Začasna prometno signalizacijo, ki opozarja na delovišče se postavi tudi na vse eventuelne 
priključke. 

• Začasno prometna signalizacija pri izvedbi rekonstrukciji javne poti Ljubinj – Podkuk, postaviti 
in urediti izvajalec del, KOLEKTOR CPG d. o. o., Industrijska cesta 2, Kromberk, Nova Gorica. 
Odgovorna oseba za postavitev, odstranitev in stalnim spremljanjem prometa in začasne 
prometne signalizacije in prometne opreme ter vzdrževanja začasne prometne signalizacije je 
g. Pavel Školč, gsm. 041 641 696. 

• Izvajalec del je dolžan urediti ustrezno obveščanje in o postavitvi začasne prometne 
signalizacije v času mirovanja gradbenih del obvestiti javnost po sredstvih javnega 
obveščanja, na krajevno običajen način kot obvestiti vse uporabnike zaprtega območja. 

 
3. Ob nedeljah in praznikih, kot tudi za Velikonočne praznike v času od 10.04.2020 do  vključno 

13.04.2020, mora biti javna pot (JP) 920871 Ljubinj – Podkuk, normalno prevozna za vsa vozila 
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brez izjem (izravnano vozišče, utrjeno in splanirano vozišče), na samem vozišču se ne smejo 
izvajati nikakršna dela. 

 
4. V času ko ni popolnih zapor od 17.00 ure do 08.00 ure zjutraj, mora biti cesta normalno 

prevozna za vse vrste vozil. 
 

5. Izvajalec odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi neupoštevanja teh pogojev ali 
zaradi malomarnosti. 
 

6. Stroški postopka niso nastali. 
 

Obrazložitev 
 
 
Podjetje KOLEKTOR CPG d. o. o., Industrijska cesta 2, Kromberk, 5000 Nova Gorica, je z vlogo dne 
24.10.2019, zaprosila Občino Tolmin za dovoljenje 24 urne popolne zapore javne poti (JP) 920871 
Ljubinj – Podkuk, v trajanju od 04.11.2019 do 20.12.2019, popolne zapore javne poti Ljubinj – Podkuk 
v trajanju od 16.03.2020 do 24.04.2020, med 8.00 in 17.00 uro, ter postavitve začasne prometne 
signalizacije na javni poti (JP) 920871 Ljubinj, v času mirovanja gradbenih del s še vedno statusom 
gradbišča med 21.12.2019 ter 16.03.2020, v času izvedbe rekonstrukcije javne poti, kjer se bodo 
izvajala dela na izkopu, gradnji opornih in podpornih kamnito betonskih zložb, izgradnja AB kron, 
vgradnje cevnih cestnih propuste, ureditve zgornjega ustroje cestišča z  polaganjem asfalta. O zapori 
bodo tam živeči prebivalci obveščeni. 24 urna popolna zapora, kot popolna zapora in postavitve 
začasne prometne signalizacije je razvidna iz priloženega Elaborate prometne ureditve št. 128/19-Z, 
oktober 2019. Dela se bodo izvajala po že predhodno navedenem terminskem planu. Zaradi 
nemotenega dela izvajalca, varnosti udeležencev v cestnem prometu in čim hitrejše izvedbe 
navedenih del je potrebna 24 urna popolna zapora javne poti Ljubinj – Podkuk, popolna zapora kot 
postavljena začasna prometna signalizacija. 
 
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 in urediti izvajalec del, KOLEKTOR CPG d. o. o., Industrijska 
cesta 2, Kromberk, Nova Gorica, ob pregledu koncesionarja rednega vzdrževanja občinske ceste. 
Izvajalec del, KOLEKTOR CPG d. o. o., Industrijska cesta 2, Kromberk, Nova Gorica, mora o izvedenih 
zaporah obvestiti javnost po sredstvih javnega obveščanja, na krajevno običajen način kot vse 
uporabnike zaprtega območja v času rekonstrukcije javne poti (JP) 920871  Ljubin -Podkuk. Z Odločbo 
o izdanem dovoljenju pristojen občinski upravni organ za ceste obvesti policijo, občinskega 
inšpektorja za ceste in izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest, kot ostale inštitucije. Stroške za 
izvedbo predvidenih zapor ceste krije njen predlagatelj.  
 
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 predlaga.  
 
Na podlagi zgoraj omenjenega zakona in odloka je pristojen občinski upravni organ za ceste določil 
pogoje za izvedbo 24 urne popolne zapore ceste, popolne zapore ceste in postavitvijo začasne 
prometne signalizacije na javni poti (JP) 920871 Ljubinj - Podkuk  in izdal dovoljenje. 
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24 urna popolna zapora prometa se izvede v času med 04.11.2019 in 20.12.2019, popolna zapora 
prometa v času med 16.03.2020 in 24.04.2020, med 8.00 in 17.00 uro, ter v času delne zapore 
mirovanja gradbenih del s še vedno statusom gradbišča v zimskem obdobju ob celoviti rekonstrukciji 
ceste Ljubinj – Podkuk, med 21.12.2019 ter 16.03.2020, na zapori javne poti (JP) 920871 Ljubinj – 
Podkuk, kot jih prikazuje elaborat prometne ureditve št. 128/19-Z, oktober 2019, ki ga je izdelalo 
podjetje KOLEKTOR CPG d. o. o., Industrijska cesta 2, Kromberk, iz Nove Gorice. Ob slabi vidljivosti ter 
v nočnem času je potrebno zaporo označiti z oranžnimi utripalnimi lučmi. Začasna signalizacija, ki 
opozarja na delovišče se postavi tudi na vse eventuelne priključke. Popolno zaporo in delne zapore 
mirovanja gradbenih del s še vedno statusom gradbišča v zimskem obdobju ob celoviti rekonstrukciji 
ceste Ljubinj – Podkuk, postaviti in urediti izvajalec del, KOLEKTOR CPG d. o. o., Industrijska cesta 2, 
Kromberk, Nova Gorica. Mesto popolne zapore ceste morajo nadzorovati pooblaščeni delavci 
izvajalca del, ki morajo po potrebi seznanjati in usmerjati voznike. Izvajalec del in zapore je dolžan 
urediti ustrezno obveščanje o 24 urni popolni zapori, popolni zapori in delni zapori javne poti. 
Izvajalec del KOLEKTOR CPG d. o. o., Industrijska cesta 2, Kromberk, Nova Gorica, se mora z 
uporabniki javne poti 920871 Ljubinj – Podkuk, (koče Razor, koče Stador, apartmaja Astra montana, 
padalcev in agrarne skupnosti), dogovoriti o režimu dostopa do gospodarskih, nastanitvenih kot 
stanovanjskih objektov. Med popolno zaporo mora izvajalec del, KOLEKTOR CPG d. o. o., Nova 
Gorica, zagotoviti nujni prehod vsem interventnim vozilom. V času Velikonočne praznike od 
10.04.2020 do  vključno 13.04.2020, mora biti javna pot (JP) 920871 Ljubinj – Podkuk, normalno 
prevozna za vsa vozila brez izjem (izravnano, utrjeno in splanirano vozišče), na samem vozišču se ne 
smejo izvajati nikakršna dela. V terminu ko ni popolnih zapor od 17.00 ure do 08.00 ure zjutraj, mora 
biti cesta normalno prevozna za vse vrste vozil. Izvajalec odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala 
zaradi neupoštevanja teh pogojev ali zaradi malomarnosti. 
 
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 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 Sanja Sivec Levpušček 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vročiti s povratnico: 
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• KOLEKTOR CPG d. o. o., Industrijska cesta 2, Kromberk, Nova Gorica.   
Dostaviti: 

• Krajevna skupnost Poljubinj, Poljubinj 62, 5220 Tolmin 

• Krajevna skupnost Ljubinj, Ljubinj 12, 5220 Tolmin 

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

• Prostovoljno gasilsko društvo Tolmin, Lavričeva ulica 1, 5220 Tolmin 

• GRS Tolmin, Pod klancem 3, 5220 Tolmin 

• Triglavski narodni park, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled 

• Zdravstveni dom Tolmin, Prešernova 6, 5220 Tolmin 

• Medobčinska inšpekcija, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec, po e pošti 

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

• Zavod za turizem doline Soče, Petra Skalarja 4, 5220 Tolmin, po e pošti 

• Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Tolmin, Tumov drevored 17, 5220 Tolmin     
Vložiti: 

• V zbirka dokumentarnega gradiva - tu  


