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Številka: 37100-38/2019-2 (207) 
Datum:  31.07.2019 
 

Občina Tržič, Urad za okolje in prostor, izdaja na podlagi 207. člena Zakona o splošnem upravnem 
postopku (Ur. l. RS št. 80/1999, 70/2000, 52/2002, 73/2004, 22/2005-UPB1, 119/2005, 24/2006-UPB2, 
105/2006-ZUS-1, 126/2007, 65/2008, 47/2009 Odl.US: U-I-54/06-32 (48/2009 popr.), 8/2010, 82/2013) 
58. člena Statuta Občine Tržič (Ur. l. RS, št. 15/99, 20/01, 79/01, 19/13), 29. člena Odloka o občinskih 
cestah in cestnoprometni ureditvi v Občini Tržič (Uradni list RS št. 78/12) in 10. člena Pravilnika o načinu 
označevanja in zavarovanja del  na javnih cestah in ovir v cestnem prometu (Ur. l. RS, št, 116/06, 88/08, 
109/10 in 4/16) ter na podlagi Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Tržič (Ur. l. RS šr. 8/01, 6/02, 
23/02, 46/02, 61/02, 7/03, 34/09, 53/13) v upravni zadevi izdaje dovoljenja za zaporo ceste, na 
zahtevo organizatorja BOCI TEAM, BOŽENA PETERLIN S.P., AŠKERČEVA ULICA 8, 
1230DOMŽALE, (v nadaljevanju vlagatelj) naslednje 
 
 
 

         DOVOLJENJE ZA ZAPORO CESTE 

 
 

Vlagatelju se od dne 26.08.2019 do dne 04.09.2018 dovolijo delne in popolne zapore več občinskih cest 

na območju občine Tržič kot je razvidno iz elaborata začasne prometne ureditve št. 276/19 z dne 
29.07.2019, ki ga je izdelalo Cestno podjetje Kranj, Jezerska cesta 20, Kranj, zaradi izvedbe prireditve 
Šuštarska nedelja, 
 
Odgovorna oseba za postavitev prometne signalizacije je g. Jože Rupnik, Komunala Tržič d.o.o., tel.: 051 
389 628, kontaktna oseba vlagatelja pa ga. Božena Peternelj, telefon: 070 431 667.  
 
Dovoljenje za zaporo se izda pod naslednjimi pogoji: 

 
- Zapore morajo biti izvedena v skladu elaboratom začasne prometne ureditve in v skladu s 

Pravilnikom o zaporah na cestah (Uradni list RS, št. 4/16) ter ostalimi veljavnimi predpisi o cestah in 
varstvu  prometa.  

- Zaporo cestišča izvede pristojna organizacija za vzdrževanje cest, to je Komunala Tržič, d.o.o., 
Mlaka 6, Tržič. 

- Vso obstoječo prometno signalizacijo in prometno opremo na območju zapore, ki je v nasprotju s 
prometnim režimom vzpostavljenim za potrebe  zavarovanja delovišča, je treba prekriti ali odstraniti. 
Pri prečrtanju vsebin prometnih znakov je potrebno uporabiti materiale, ki pri odstranitvi ne 
poškodujejo svetlobno odsevne folije na znaku. V primeru ugotovljenih poškodb na znaku, se le ta 
nadomesti z novim na stroške pristojnega koncesionarja.  

- Vlagatelj mora poskrbeti za objavo o zapori cestišča v sredstvih javnega  obveščanja. 
- Po končani zapori je treba cestišče vzpostaviti v prvotno stanje. 
- Predlagatelj zapore mora zagotoviti, da je zaradi izvajanja del ali izvedbe prireditve, promet na cesti v 

čim manjši možni meri in čim krajši čas oviran.  
- Predlagatelj mora z zaporo ceste zagotavljati varnost udeležencev v prometu in varnost izvajalcev 

del ali udeležencev prireditve. 
- Dovoljenje hkrati velja kot soglasje za uporabo javnih površin. 

                                                        
 

O b r a z l o ž i t e v: 
 

Vlagatelj je dne 31.07.2019 vložil zahtevo za izvedbo delne in popolne zapore več občinskih cest na 
območju občine Tržič zaradi izvedbe prireditve Šuštarska nedelja. K vlogi vlagatelj priložili elaborat začasne 
prometne ureditve št. 276/19 z dne 29.07.2019, ki ga je izdelalo Cestno podjetje Kranj, Jezerska cesta 20, 
Kranj. 
 
Zapora cest je razvidna iz  podrobnega opisa zapor prireditve, ki je sestavni del te odločbe. 
 
Na podlagi 29. člena Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Občini Tržič (se dela na 
občinski cesti ali ob njej, ki vplivajo na promet na tej cesti in jo je zaradi tega treba delno ali popolno 
zapreti za promet, lahko opravijo le z dovoljenjem občinskega upravnega organa za ceste. Dovoljenje za 
zaporo občinske ceste je treba pridobiti tudi za športne in druge prireditve na njej. 

http://www.trzic.si/
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-0159
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Na podlagi petega odstavka 29. člena Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Občini Tržič 
se v dovoljenju za zaporo ceste določijo pogoji za izvedbo zapore ceste, preusmeritve prometa zaradi 
zapore in čas njenega trajanja.  

Na podlagi osmega odstavka 29. člena Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Občini Tržič 
stroške za izvedbo zapore ceste in preusmeritve prometa zaradi del na cesti krije njen predlagatelj.  

Na podlagi šestega odstavka 29. člena Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Občini Tržič 
mora predlagatelj delne ali popolne zapore o njej in preusmeritvi prometa obvestiti policijo ter javnost po 
sredstvih javnega obveščanja najmanj tri dni pred zaporo ceste. 

Na podlagi 6. člena Pravilnika o zaporah na cestah mora predlagatelj zapore ceste k vlogi za izdajo 
dovoljenja za zaporo ceste priložiti elaborat zapore ceste, ki ga lahko v skladu s predpisi o grad itvi 
objektov izdela projektant.  

Predlagatelju zapore ceste ni treba priložiti elaborata zapore ceste, če je izpolnjen eden od naslednjih 
pogojev: 
-       za zaporo ceste obstaja tipska shema zapore ceste in na območju zapore ceste ni križišča, prehoda 

za pešce, prehoda za kolesarje, avtobusnega postajališča oziroma ni treba preusmerjati prometa 
pešcev ali kolesarjev ter se promet na območju zapore ceste ne ureja s svetlobnimi prometnimi 
znaki, 

-       za zaporo ceste obstaja tipska shema zapore ceste in se zapora ceste postavlja na maloprometnih 
cestah, 

-       upravljavec ceste v soglasju za vzpostavitev individualnega priključka določi shemo zapore ceste. 

V primerih iz prejšnjega odstavka mora predlagatelj zapore ceste vlogi za izdajo dovoljenja za zaporo 
ceste namesto elaborata zapore ceste priložiti podatke o lokaciji, vrsti in obsegu del, zaradi katerih se 
predlaga zapora, čas trajanja zapore in navedbo tipske sheme zapore ceste. Tipsko shemo zapore ceste 
je treba dopolniti s podatki o natančni lokaciji začetka in konca območja delovišča ali prireditve, ki mora biti 
potrjena s podpisom predlagatelja. Obstoječo prometno signalizacijo in prometno opremo na območju 
zapore ceste je treba vrisati v tipsko shemo zapore ceste ter jo prilagoditi začasni prometni signalizaciji in 
prometni opremi. 
  
Dejansko stanje je upravni organ ugotavljal iz prejete vloge. Iz vloge izhaja, da predvidene izvedbe del ni 
mogoče opraviti drugače, kot tako, da se izvede predlagana delna zapora. Upravni organ tudi ugotavlja, da 
je vložnik izpolnil zakonske določbe za postavitev predlagane zapore.  
 

Z upoštevanjem pogojev, navedenih v izreku te odločbe, ni zadržkov za izdajo tega dovoljenja. 
 
Taksa po tar. št. 1 in 30 Zakona o upravnih taksah (Ur. l. RS, št. 106/10) je plačana v znesku 29,50 EUR 
plačana na predpisan način. 
 
POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper to soglasje je dovoljeno vložiti pritožbo v roku 15 dni od vročitve 

soglasja na župana Občine Tržič. Pritožbo, s plačano upravno takso v vrednosti 16,81 EUR, se vloži pisno 
ali ustno na zapisnik na Uradu za okolje in prostor Občine Tržič, Trg svobode 18, Tržič. 
 
 
 
  Jasna Kavčič, 

Vodja Urada za okolje in prostor 
 
 
 
 
 

VROČITI: 
BOCI TEAM, BOŽENA PETERLIN S.P., AŠKERČEVA ULICA 8, 1230 DOMŽALE 

 
Poslano po e- pošti: 

1. Komunala Tržič d.o.o.:  joze.rupnik@komunala-trzic.si  
2. Policijska postaja Tržič: pp_trzic.pukr@policija.si  
3. Zdravstveni dom Tržič: tajnistvo@zd-trzic.si 
4. Medobčinski inšpektorat Kranj: medobcinski.inspektorat@kranj.si  
5. DPU Tržič maja.olip@dputrzic.si  
6. Gasilska zveza Tržič – gz-trzic@siol.net 
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V času trajanja prireditve Šuštarska nedelja so predvidene naslednje zapore in prometni režim na 
naslednjih cestnih zaporah: 
 
ZAPORA TRGA SVOBODE - LC 428 012 

- delna zapora Trga svobode, ki bo v soboto 31.08.2019 od 13:00  do 16:30 ure 
- popolna zapora Trga svobode ki bo v soboto 31.08.2019 od 16:30 ure do 24:00 ure ter v nedeljo 

01.09.2019 od 00:00 ure do 24:00 ure, obvoz bo v času trajanja zapore urejen izmenično enosmerno 
preko Partizanske ceste - promet bo urejen s semaforjem. 

 
ZAPORA PARTIZANSKA CESTA JP 928 731  

- prometni režim na Partizanski cesti bo v soboto dne 31.08.2019 od 16:30 urejen izmenično 
enosmerno in bo voden s semaforjem. Prometni režim bo veljal do nedelje 01.09.2018 do 24:00 ure 
oziroma do sprostitve prometa na Trgu svobode (v nedeljo 01.09.2019 bo ob večjih prometnih 
obremenitvah potrebno zagotoviti dodatno usmerjanje s pomočjo rediteljev – upoštevanje rdeče luči). 

 
ZAPORA PARKIRIŠČE TRŽNICA JP 928 734 

- delna zapora bo v petek 30.08.2019 med 07:00 in 13:00 – parkiranje je možno le za dostavna vozila 
ter obiskovalce UE Tržič in Občine Tržič 

- popolna zapora parkirišča Tržnica bo od petka 30.08.2018 od 13:00 ure do ponedeljka 02.09.2019 
do 06:00 ure.  

 
ZAPORA CANKARJEVE CESTE IN PREDILNIŠKE CESTE LC 428 - 021 

- delna zapora Cankarjeve ceste (od restavracije Raj do Kurnikove hiše) in Predilniške ceste (od 
restavracije Raj do paviljona NOB), ki bo v soboto 31.08.2019 od 7:00 ure do nedelje 01.09.2019 do 
05:00 ure (zaradi postavljanja stojnic) 

- popolna zapora Cankarjeve ceste (od restavracije Raj do Kurnikove hiše) in Predilniške ceste (od 
restavracije Raj do paviljona NOB), ki bo v nedeljo 01.09.2019 od 05:00 do 21:00 ure.  

 
ZAPORA BPT JP 928 752  

- popolna zapora parkirišča BPT, ki bo od ponedeljka 26.08.2019 od 15:00 ure do srede 04.09.2019 
do 15:00 ure. 

- popolna zapora dostopne ceste v kompleks BPT od sobote 26.09.2019 od 15:00 ure do srede 
04.09.2019 do 15.00 ure – razen za lastnike zemljišč znotraj kompleksa BPT,  vozila z dovolilnico,  
intervencijska in komunalna vozila. 

 
ZAPORA BLEJSKE CESTE JP 928 751 IN PARKIRIŠČA PRI ZD 

- delna zapora parkirišča ZD od petka 30.08.2019 od 13:00 do ponedeljka 02.09.2019 do 06:00 
- popolna zapora ceste od paviljona NOB do zdravstvenega doma Tržič od nedelje 01.09.2019 od 

05:00 do 24:00 – razen za intervencijska vozila in obiskovalce ZD – dežurna ambulanta 
 
ZAPORA VIRJE JP 928 601  

- popolna zapora ceste od restavracije Raj do stanovanjskih blokov za Virjem bo v nedeljo 01.09.2019 
med 05:00 uro in 24:00 uro.  
 

ZAPORA CESTE STE MARIE AUX MINES LC 428 121  

- popolna zapora ceste od križišča pri Hipermarketu Tržič do paviljona NOB, ki bo v nedeljo 
01.09.2019 med 08:00 in 22:00 uro – prehod bo mogoč le za intervencijska vozila, turistične 
avtobuse in obiskovalce ZD – dežurna ambulanta  

 
ZAPORA CESTE BALOS JP928 733 

- delna zapora ceste, ki bo od petka 30.08.2019 od 13.00 do ponedeljka 02.09.2019 do 06.00   
- popolna zapora, ki bo od nedelje 01.09.2019 od 05:00 do 24:00 

 
ZAPORA PARKIRIŠČA DTO 

- popolna zapora parkirišča pri dvorani olimpijcev, ki bo od petka 30.08.2019 od 13:00 ure do nedelje 
01.09.2019 do 21:00 ure 

 
Obvoz  v smeri Za Jezom, Raven, Koroške ceste, Usnjarske ulice, Kovaške ulice, Slapu, Jelendola in 
Loma pod Storžičem bo voden  preko Podljubelja – Raven – Koroške ceste – Partizanske – Cankarjeve 
ceste in obratno. 

 
 

http://www.trzic.si/

