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Številka: 

Datum: 24.11.2015 

Na podlagi 101. člena Zakona o cestah (u.l. RS št. 109/2010) ter 48. 
člena Odloka o občinskih cestah (Uradni list RS 80/03, 44/09) izdaja 
občinska uprava  na vlogo stranke »Domark d.o.o., cesta 25 Junija 1M, 
5000 Nova Gorica », za  zaporo občinske ceste, naslednjo 

   

O D L O Č B O 

»Domark d.o.o., cesta 25 Junija 1M, 5000 Nova Gorica«,izvajalcu del na 
gozdni vlaki Libušnje , se za izvedbo dovoli: 

Popolna zapora ceste LC 168051 (Ladra – Libušnje –Krn) pred naseljem 
Libušnje  med 26.11. 2015 in 27.11.2015 v časovnem terminu med 8.00 
in 13.00 uro in med 15.15  ter 18.00 uro. 

Zapora ceste se dovoli pod naslednjimi pogoji: 

• Stranka je dolžna izvesti ustrezno prometno signalizacijo za 
popolno (delno) zaporo     občinske ceste, ki mora biti ob 
zmanjšani vidljivosti vidna oziroma osvetljena; 

• Obvestilo o zapori se namesti v naselju Smast (križišče Ladra 
– Vrsno – Tolmin) in v naselju Kamno (odcep Vrsno). 
 

O b r a z l o ž i t e v: 

Izvajalec del  Domark d.o.o., cesta 25 Junija 1M, 5000 Nova,je z 
vlogo dne 24.11.2015 zaprosil za podaljšanje  popolne zapore 
ceste LC 168051 pred naseljem Libušnje zaradi del na objektu 
»Gorska pot« Libušnje – Koseč. Z deli, ki vplivajo na varnost 
cestnega prometa na lokalni cesti bo zaključil v petek 27.11.2015 
ob 16.00 . 
Zaradi zagotavljanja šolskih prevozov se dovoli režim zapor, kot 
izhaja iz izreka odločbe. Za čas zapore ceste se kot obvoz uporabi 
cesta LC  420092 (Kamno – Vrsno). 



V trajanju izvedbe gradbenih del se uporabi delna zapora tipa N2. 

Med 18.00 in 8.00 uro se promet predvidoma odvija brez zapor. 

Za nemoteno ter varno izvedbo del izvajalec potrebuje popolno zapore 
ceste.  

Postavi se ustrezna prometna in obvestilna signalizacija v skladu z 
Pravilnikom o prometni signalizaciji in opremi na javnih cestah (u.l. RS št. 
46/00; 110/2006), Pravilnikom o načinu označevanja in zavarovanja del 
na javnih cestah in ovir v cestnem prometu (Ur.l. RS št. 116/2006). 

V postopku je ugotovljeno, da si je na podlagi 48. člena Odloka o 
občinskih cestah potrebno predhodno pridobiti dovoljenje za zaporo ceste 
pristojnega občinskega organa in da je popolna  zapora občinske ceste na 
tangiranem odseku nujno potrebna zaradi izvedbe del in zagotovitve 
varnosti udeležencev v prometu.  

 Kontakt na gradbišču: Doljak Matej 040 163010 
 

 
Pravni pouk:Zoper to dovoljenje je možna pritožba v roku 8 dni od 
njenega prejema na Župana Občine Kobarid. Morebitno pritožbo 
kolkovano s 18,12 EUR pravne takse, je vložiti pisno ali ustno na zapisnik 
pri organu, ki je odločbo izdal.  

 

                                                          Marko Lavrenčič 

                                                          Višji svetovalec I 

Vročiti: 

• Stranka, z vročilnico  

Dostaviti: 

• Oglasna deska Občine Kobarid,1x; 
• KS Ladra – Smast - Libušnje,1x; 
• KS Vrsno – Krn, 1x; 
• Muzej Vrsno, 1x; 
• OŠ Simona Gregorčiča, 1x; 
• Medobčinska redarska služba,Izpostava Kobarid,1x; 
• Policija Bovec,1x; 
• Spletna stran občine Kobarid, 1x; 
• Arhiv,tu,1x; 


