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ZADEVA: INFORMACIJA O NAMERAVANI SPREMEMBI PROMETNE UREDITVE NA LOKALNI  

                 CESTI ZATOLMIN - POLOG 

 

V Občinski upravi Občine Tolmin v zadnjih letih ugotavljamo, da je promet na delu lokalne ceste med 
cerkvijo Sv. Petra nad Zatolminom in Pologom, zlasti od pomladi do jeseni, zelo povečan. Večino 

povečanja prometa je pripisati predvsem obisku cerkve Sv. Duha v Javorci, poleg tega pa dolina Polog 
postaja bolj znana oziroma prepoznavna tudi zaradi izvira Tolminke, bunkerjev iz obdobja t.i. Rapalske 

meje, pa tudi na splošno zaradi neokrnjene narave in kot izhodišče za mnoge pohodniške in turistične 

poti. Cesta, ki vodi v to dolino je večinoma makadamska, poteka pa po takšnem terenu, da popolne 
varnosti na njej (npr. z ograjami pod cesto in zavarovanji nad cesto) dejansko skorajda ni mogoče 

zagotoviti, razen tega bi to predstavljalo nesorazmerne stroške, hkrati pa tudi velik poseg v naravno 
okolje v Triglavskem narodnem parku. Že sedaj so namreč stroški vzdrževanja te ceste zelo visoki (kar 

je nedvomno pripisati tudi povečanemu prometu po njej), saj smo morali v zadnjem obdobju skoraj 

vsako leto v obnovo in gradnjo posameznih delov podpornih oziroma opornih zidov vložiti veliko 
sredstev. Glede na navedeno je po našem mnenju verjetno edina rešitev za urejanje prometa na 

omenjeni cesti vsaj v glavni sezoni omejevanje prometa, ob hkratnem povečanju možnosti dostopa z 
javnimi prevoznimi sredstvi. Z našim razmišljanjem smo seznanili tudi upravo Triglavskega narodnega 

parka, ki s tem v celoti soglaša. 

V občinski upravi smo menili, da je mogoče popolno omejitev prometa na omenjeni cesti v poletnem 
času in morda tudi med vikendi spomladi in jeseni (torej predvsem v času, ko je cerkev Sv. Duha na 

Javorci odprta za oglede in tudi sicer večje število obiskovalcev obišče dolino Tolminke), doseči s 
postavitvijo zapornice na cesti. Z zapornico bi preprečili predvsem obiske turistov z lastnimi motornimi 

vozili, saj smo ugotavljali, da cesta, ki je speljana po tako nevarnem teren ne more sprejeti tako velikega 
števila motornih vozil, ki jih večinoma upravljajo vozniki, ki z vožnjo po takšnih cestah nimajo izkušenj. 

Tem obiskovalcem bi ponudili možnost uporabe javnega prevoza, ki bi zaradi tega ustrezno okrepili. 

Drugim, ki cesto sicer redno uporabljajo v zvezi s kmetijsko ali drugo dejavnostjo v dolini Polog ali imajo  
tam nepremičnine, ki so namenjene za prebivanje, pa bi še vedno omogočili, da cesto uporabljajo za 

vožnjo tako, da bi jim dodelili kartico s katero bi zapornico lahko odprli. 

Pred odločanjem o zapori ceste smo želeli s to namero seznaniti tudi druge uporabnike le – te in smo 

zato dne 4. 2. 2020 smo sklicali sestanek na katerega smo povabili vse, za katere smo ugotovili, da 

cesto uporabljajo v zvezi z dejavnostjo, ki jo opravljajo, ali so lastniki nepremičnin v dolini Tolminke. 
Sestanka so se udeležili vsi vabljeni, njihovo večinsko stališče pa je bilo, da je promet na tej cesti v 

poletnem času in tudi ob vikendih in praznikih spomladi in zgodaj jeseni sicer smiselno omejiti, niso pa 
soglašali s postavitvijo zapornice. Glede ureditve v letu 2020 smo na omenjenem sestanku zaključili:  

- da bi bilo smiselno za zgoraj navedeno obdobje na cesti v delu, kjer poteka pod cerkvijo Sv. Petra 
nad Zatolminom (torej ob pričetku makadamskega dela ceste) postaviti prometni znak »prepovedan 
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promet za motorna vozila« z dopolnilno tablo na kateri bi bilo navedeno za koga omenjena prepoved 

ne velja;  
- v letu 2020 naj se uvede pogostejše javne avtobusne prevoze iz Tolmina do Pologa, kar naj se tudi 

ustrezno objavi.  

Cesta med Tolminom, Zatolminom in Pologom je v 4. členu Odloka o kategorizaciji občinskih cest v 

Občini Tolmin (Uradni list RS, št. 42/2009) uvrščena med lokalne ceste (LC) s številko 420071. Zakon o 

lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10 – v 
nadaljevanju ZLS) v 1. odstavku 21. člena določa, da občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega 

pomena (izvirne naloge), v trinajsti alineji drugega odstavka 21. člena ZLS pa je med primeroma 
navedenimi značilnimi izvirnimi nalogami občine določeno, »da občina  gradi, vzdržuje in ureja lokalne 

javne ceste, javne poti, rekreacijske in druge javne površine v skladu z zakonom ureja promet v občini 
ter opravlja naloge občinskega redarstva;«. Okvir občinskega normativnega urejanja na področju 

cestnega prometa določa 110. člen Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 

46/15 in 10/18), iz katerega izhaja, da je namen občinskega urejanja  cestnega prometa v zagotavljanju 
nemotenega in varnega poteka prometa. Glede na zgoraj navedeno je torej nedvomno podana pravna 

podlaga, da občina lahko ureja promet na občinskih cestah tako, da (v določenem obdobju) »določi 
omejitev uporabe ceste ali njenega dela glede na vrsto prometa«, kot to določa tretja alineja tretjega 

odstavka 100. člena Zakona o cestah.  

 
Menimo, da je zaradi stalnega povečevanja prometa na zgoraj navedeni cesti smiselno, če ne že kar 

nujno promet v poletnem času ter ob vikendih in praznikih spomladi in jeseni (torej vsaj v obdobju, ko 
je odprta za oglede cerkev v Javorci) omejiti tako, da se na odseku ceste od zaključka naselja Zatolmin 

(pri cerkvi Sv. Petra v Zatolminu) dalje promet prepove za motorna osebna vozila, razen za izjeme 
(predvsem lastnike nepremičnin ter tiste, ki v dolini opravljajo kmetijsko ali drugo dejavnost). Omejitev 

prometa bi se v letu 2020 uredila s postavitvijo ustreznega prometnega znaka z dopolnilno tablo. Ob 

upoštevanju dejstva, da gre za prvi »poskus« omejitve prometa na tej cesti, kot tudi glede na to, da 
zaradi posledic omejitev zaradi epidemije Covid 19 v latu 2020 promet na tej cesti vendarle ne bo tako 

povečan kot v zadnjih letih, je verjetno smiselno promet v letošnjem letu omejiti na zgoraj navedeni 
način. Spoštovanje omejitve bomo spremljali v občinski upravi ob sodelovanju redarjev iz Medobčinske 

uprave in zaposlenih v Zavodu za turizem dolina Soče ter nato v naslednjih letih glede na izkušnje 

predlagali morebitne spremembe načina omejitve prometa na tej cesti.  
 

Občinski svet je na podlagi 4. in 17. člena Odloka o občinskih cestah v Občini Tolmin (Uradni list RS, št. 
86/2015) doslej odločal o obsežnejših spremembah prometne ureditve na občinskih cestah (predvsem 

npr. o trajnih oziroma vsaj daljših zaporah cest, ki niso bile povezane z deli na cesti, o spremembi cest 

ali delov cest tako, da je bil na njih dovoljen le enosmerni promet in podobno). Na eni od naslednjih 
rednih sej občinskega sveta bomo zato občinskemu svetu v obravnavo in odločanje predlagali tudi 

omejitev na opisanem delu lokalne ceste Tolmin – Zatolmin – Polog, ker pa gre za večjo spremembo v 
urejanju prometa na tej cesti že na dopisni seji občinski svet seznanjamo s tem predlogom.  
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