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OBČINA KOMENDA Tel.:  01/ 724 74 00, 724 74 01, 724 74 02 

Zajčeva cesta 23 Fax.:  01/ 834 13 23 

1218 KOMENDA Transakcijski račun :      0110  0010  0002  377 

 ID za DDV: SI22332570  Matična št.: 1332155000 
 Šifra dejavnosti:  75110   

 E-Mail:      obcina@komenda.si  
 http:  www.komenda.si  

Na podlagi 95. in 101. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/2010), 67. člena 
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 
9/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98), 56. člena Statuta Občine Komenda (Uradne objave 
Glasila občine Komenda, št. 08/2015), na podlagi Odloka o občinskih cestah (Uradne 
objave Glasila občine Komenda, št. 05/2015), 207. člena Zakona o splošnem upravnem 
postopku (Uradni list RS, št. 24/2006 – UPB, 105/2006, 126/2007, 65/2008 in 8/2010) in 
po pooblastilu direktorice občinske uprave številka 007-0001/2009-10 z dne 26.01.2015 
izdajam naslednje 
 
 

D O V O L J E N J E 
ZA OBČASNO DELNO OZIROMA POPOLNO ZAPORO OBČINSKIH CEST 
 
 

1. Organizatorju prireditve Spomladanski kmetijski sejem v Komendi, 
KONJENIŠKI KLUB KOMENDA, GLAVARJEVA CESTA     98, 1218 KOMENDA, 
se zaradi zagotavljanja varnosti in pretočnosti prometa v času prireditve v 
primeru povečane gostitve prometa dovoljuje v soboto, dne 13. aprila 2019 in 
v nedeljo, dne 14. aprila 2019 v času prireditve med 9:00 in 18:00 izvesti delno 
oziroma popolno zaporo občinskih cest kot sledi: 

a. popolna enosmerna zapora javne lokalne ceste številka LC 039120 
(Moste – Zalog) v celotni dolžini – od državne ceste G2-104 Mengeš – 
Kranj pri Kralju v Mostah do objekta Osnovne šole v Komendi na 
Glavarjevi cesti 37 v smeri od Osnovne šole v Komendi proti Mostam 
(enosmerni promet iz smeri Most proti Komendi mora biti zagotovljen),   

b. popolna zapora javne lokalne ceste številka LC 039120 (Moste – Zalog) 
na odseku od objekta Osnovne šole v Komendi na Glavarjevi cesti 37 
do objekta občinske stavbe na Zajčevi cesti 23, 

c. popolna enosmerna zapora javne lokalne ceste številka LC 162041 
(Križ-Gmajnica-Komenda) na odseku od priključka dostopne ceste za 
hleve Konjeniškega kluba na Gmajnici do občinske stavbe na Zajčevi 
cesti 23 v smeri od Komende proti Gmajnici (enosmerni promet iz smeri 
Gmajnica proti Komendi mora biti zagotovljen),   

d. popolna zapora javne lokalne ceste številka LC 162021 (Komenda-
Kranjska pot) na odseku od objekta občinske stavbe na Zajčevi cesti 23 
do državne ceste G2-104 Mengeš - Kranj. 
 

2. Delno in popolno zaporo občinske ceste z vsem potrebnim zavarovanjem in 
signalizacijo v skladu z Zakonom o varnosti cestnega prometa in ob 
upoštevanju vseh pogojev iz tega dovoljenja lahko na podlagi četrtega 
odstavka 101. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, 109/2010) postavi na 
stroške investitorja le izvajalec rednega vzdrževanja občinskih cest na 
območju občine Komenda TGM KOSIRNIK, Roman Kosirnik s.p., Moste 1 B, 
1218 Komenda (GSM: 041/650073).  
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3. Organizator prireditve KONJENIŠKI KLUB KOMENDA, GLAVARJEVA CESTA     
98, 1218 KOMENDA se je dolžan pred postavitvijo delne oziroma popolne 
zapore z izvajalcem rednega vzdrževanja občinskih cest dogovoriti o 
povračilu stroškov za izvedbo cestnih zapor oziroma mu posredovati 
naročilnico za izvedbo cestnih zapor.  
 

4. Izvajalec cestne zapore mora v času delne oziroma popolne zapore občinskih 
cest na predpisani razdalji postaviti naslednje prometne znake 
 

a. Za popolno enosmerno zaporo lokalne ceste številka LC 039120 (Moste 
– Zalog) v celotni dolžini  

 Na začetku lokalne ceste LC 039120 (Pri Kralju v Mostah) prometni 
znak »Enosmerna cesta« – znak III-2, 

 Pri objektu Osnovne šole na Glavarjevi cesti prometni znak 
»Prepovedan promet v eno smer« – znak II-4, 

b. Za popolno zaporo lokalne ceste številka LC 039120 (Moste – Zalog) 

 Pri objektu Osnovne šole na Glavarjevi cesti prometni znak Kažipot 
»OBVOZ« - znak III-86,  

 Pri objektu občinske stavbe na Zajčevi cesti 23 prometni znak 
Kažipot »OBVOZ« - znak III-86,  

 Na vseh križiščih poteka obvoza (izstop iz sejemskega območja, 
krožišče na Gmajnici, križišče Gmajnica – Podboršt, pred stavbo 
Občine), prometni znak Kažipot »OBVOZ« - znak III-86,  

 Pri objektu osnovne šole na Glavarjevi cesti in objektu občinske 
stavbe prometni znak »Čelna zapora« – znak VI-1, 

 Pri objektu osnovne šole na Glavarjevi cesti in objektu občinske 
stavbe prometni znak »Prepovedan promet v obeh smereh«  – znak 
II-3 z dopolnilno tablo IV-5 z napisom »DOVOLJENO ZA 
INTERVENCIJSKA VOZILA IN BUS«,  

 Na Šolski poti pri odcepu na parkirišče za sejemsko prireditev 
prometni znak »Prepovedan promet v obeh smereh«  – znak II-3, 

 Pri odcepu lokalne ceste JP662051 – Remicova pot od državne ceste 
G2-104 Mengeš-Kranj prometni znak »Prepovedan promet v obeh 
smereh«  – znak II-3 in prometni znak »Čelna zapora« – znak VI-1   

c. Za popolno enosmerno zaporo lokalne ceste številka LC 162041 (Križ-
Gmajnica-Komenda) na odseku od priključka ceste do hlevov 
Konjeniškega kluba   

 Pred odcepom priključne ceste do hlevov Konjeniškega kluba iz 
smeri Gora prometni znak »Prepovedano zaviti na levo« – znak II-26, 

 Pri odcepu priključne ceste do hlevov Konjeniškega kluba iz smeri 
Gora prometni znak »Enosmerna cesta« – znak III-2, 

 Pri priključku lokalne ceste JP 662193 – Gmajnica III na navedeno 
cesto prometni znak »Obvezna smer« – znak II-45.1, 

 Pri priključku lokalne ceste LC 160031 (Gmajnica-Mlaka) na krožišču 
na Gmajnici prometni znak »Obvezna smer« – znak II-45, 

 Pri priključku lokalne ceste iz območja Sončne  aleje na Gmajnici 
prometni znak »Obvezna smer« – znak II-45, 

 Pri priključku lokalne ceste LC 039711 (Komendska Dobrava-
Gmajnica) v krožišču na Gmajnici prometni znak »Obvezna smer« – 
znak II-45, 

 Pri priključku lokalne ceste JP 662072 (Zajčeva cesta) v Komendi 
prometni znak »Obvezna smer« – znak II-45.2, 
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 Na lokalni cesti LC 039120 (Moste –Zalog) pri objektu Glavarjeva 
cesta 104 iz smeri Klanca prometni znak »Obvezna smer« – znak II-
45, 

 Na lokalni cesti LC 162031 (Nasovče-Komenda) pri objektu občinske 
stavbe iz smeri Nasovč prometni znak »Obvezna smer« – znak II-
45.2, 

 Na lokalni cesti LC 162041 (Križ-Gmajnica-Komenda) pri objektu 
občinske stavbe na Zajčevi cesti v smeri proti Gmajnici prometni 
znak »Prepovedan promet v eno smer« – znak II-4, 

 Na lokalni cesti LC 162041 (Križ-Gmajnica-Komenda) v križišču na 
Gmajnici pri odcepu za Podboršt v smeri proti Gori prometni znak 
»Prepovedan promet v eno smer« – znak II-4, 

 Na lokalni cesti LC 162041 (Križ-Gmajnica-Komenda) v krožišču na 
Gmajnici pri odcepu za Mlako v smeri proti Gori prometni znak 
»Prepovedan promet v eno smer« – znak II-4, 

d. Za popolno zaporo lokalne ceste številka JP 162021 (Kranjska pot) 

 Pri objektu Kranjska pot 1 v Komendi prometni znak Kažipot 
»OBVOZ« - znak III-86,  

 Na vseh križiščih poteka obvoza v naseljih Breg in Nasovče 
prometni znak Kažipot »OBVOZ« - znak III-86,  

 Pri objektu Kranjska pot 1 v Komendi in na odcepu iz državne ceste 
G2-104 (Mengeš-Kranj) prometni znak »Čelna zapora« – znak VI-1, 

 Pri objektu Kranjska pot 1 v Komendi in na odcepu iz državne ceste 
G2-104 (Mengeš-Kranj) prometni znak »Čelna zapora« – znak VI-1, 

 Pri objektu Kranjska pot 1 v Komendi in na odcepu iz državne ceste 
G2-104 (Mengeš-Kranj) prometni znak »Prepovedan promet v obeh 
smereh«  – znak II-3 z dopolnilno tablo IV-5 z napisom 
»DOVOLJENO ZA INTERVENCIJSKA VOZILA IN BUS«. 

 
5. Organizatorju prireditve Spomladanski kmetijski sejem v Komendi 

KONJENIŠKI KLUB KOMENDA, GLAVARJEVA CESTA     98, 1218 KOMENDA 
se zaradi zagotavljanja varnosti sejemskega prostora v nočnem času med 
12.4.2019 in 14.4.2019 (od 19:00 ure do 07:00 ure naslednjega dne) dovoli 
izvesti popolno zaporo občinske ceste številka JP 662081 (Glavarjeva ulica – 
povezava na LC – del Šolske poti) na relaciji od Glavarjeve ceste do mostu 
preko potoka Pšate pri Hipodromu. V času popolne zapore dela predhodno 
navedene javne poti, mora biti na obeh straneh zapore postavljena ustrezna 
prometna signalizacija – prometni znak  II-3 »Prepovedan promet v obeh 
smereh«  in svetlobna oznaka – utripajoča rumena luč.  
  

6. Za potrebno in predpisano prometno signalizacijo na državnih cestah si mora 
organizator pridobiti ustrezno dovoljenje pristojnega upravljalca državnih 
cest, zato v tem dovoljenju ni predvidena prometna signalizacija na državnih 
cestah.  
 

7. Izvajalec cestne zapore je dolžan izvesti zaporo v skladu z vsemi veljavnimi 
predpisi.  
 

8. Na odsekih popolnih zapor na Glavarjevi cesti in na Kranjski poti v času 
zapore ni dovoljen promet za obiskovalce sejemske prireditve. Delne in 
popolne zapore v petek 12.4.2019 zaradi večjega prometa in prometnih konic 
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med tednom se ne dovoli, zato mora organizator poskrbeti v teh dveh dnevih 
za drugačen režim parkiranja.   
 

9. Pooblaščena oseba organizatorja na podlagi Pooblastila z dne 16.1.2014 je 
MILIČ JELENKO, rojen 11.9.1956, stanujoč, TUNJIŠKA CESTA      2B, 1241 
KAMNIK. 
 

10. V času popolne in delne zapore mora organizator prireditve ustrezno označiti 
obvoze.  
 

11. Organizator mora poskrbeti, da bo na vseh zaporah ustrezno in zadostno 
število varnostnikov in redarjev, prav tako mora organizator z varnostniki 
zagotoviti kontroliran dostop iz in v stranske ulice (Urhova ulica, Krekova 
ulica, Zadružna ulica, Čebuljeva ulica, Jezerškova ulica, Sadarjeva ulica, 
Remicova pot) v območju popolne oziroma delne zapore tako, da bodo le te 
ulice prevozne za vsa intervencijska vozila. 
 

12. Organizator prireditve mora v času prireditve na lastne stroške na vseh 
dostopnih cestah postaviti ustrezne opozorilne table za prireditev in potek 
smeri vožnje. 
 

13. Organizator prireditve je o spremenjenem občasnem režimu prometa v ožjem 
središču Komende dolžan obvestiti prebivalce na krajevno običajen način.   
 

14. Zaporo kakor tudi njeno prenehanje mora vlagatelj vloge označiti z ustreznimi 
prometnimi znaki in jih odstraniti takoj, ko prenehajo razlogi za zaporo. 
 

15. Po končani prireditvi je potrebno cestišče vzpostaviti v prvotno stanje. Po 
potrebi je potrebno vsa cestišča, po katerih poteka promet zaradi sejemske 
prireditve tudi na stroške organizatorja prireditve oprati in pomesti.  
 

16. Za postavljanje začasne prometne in obvestilne signalizacije na in ob 
državnih cestah si mora organizator pridobiti ustrezno dovoljenje upravljalca 
državnih cest. 
 

17. Na podlagi sklepa, sprejetega na Občinski seji, mora organizator izvesti še 
naslednje: 

a. Zagotoviti stalno redarsko službo na Zajčevi cesti v Komendi – Od 
občinske zgradbe do naselja Breg, zaradi zagotavljanja pretočnosti 
prometa in neparkiranja ob cestnih površinah, 

b. Postaviti dodatno prometno signalizacijo za obvoze v naseljih Potok, 
Breg in Nasovče, 

 
 

Obrazložitev : 
Organizator Spomladanskega kmetijskega sejma KONJENIŠKI KLUB KOMENDA, 
GLAVARJEVA CESTA     98, 1218 KOMENDA je z vlogo po pooblaščencu MILIČ 
JELENKO, TUNJIŠKA CESTA 2B, 1241 KAMNIK dne 14.2.2019 zaprosil za soglasje za 
delne oziroma popolne zapore cest v času Spomladanskega sejma v Komendi med 
12.4.2019 in 14.4.2019.   
 
Zaradi prometnih konic v petek, 12.4.2019 zapore občinskih cest (delne ali popolne) niso 
dovoljene.   
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Zakon o cestah (Uradni list RS, 109/2010) določa, da dovoljenje za delno ali popolno 
zaporo občinskih cest, v katerem so navedeni pogoji za izvedbo zapore, preusmeritve 
prometa in čas trajanja zapore, izda upravljalec občinskih cest.  Isti zakon v 101. členu 
navaja, da zaporo občinskih cest postavi izvajalec rednega vzdrževanja občinskih cest, ki 
mora o njeni izvedbi obvestiti pristojne organe (policijo, redarstvo, inšpekcijske organe, 
javnost). Nespoštovanje določil izdanega dovoljenja upravljalca občinskih cest se oglobi v 
skladu 101. členom istega zakona. 
 
Glede na zgoraj navedeno je zaradi varnosti v prometu izdaja odločbe utemeljena. 
 
Stroškov v postopku ni bilo. 
 
 
Pravni pouk:  
Zoper to dovoljenje je dovoljena pritožba na župana občine Komenda. Pritožba se izroči, 
pošlje po pošti ali da ustno na zapisnik v roku 15 dni po prejemu tega soglasja občinski 
upravi Občine Komenda. Za pritožbo je potrebno v gotovini ali na taksni račun številka 
01100-5640309182  sklic 11   76635-7111002 plačati upravno takso po tarifni št. 2 Zakona 
o upravnih taksah (Uradni list RS št. 32/2016 - ZUT-I) v višini 18,10 €. 
 
 
 
Številka:   370-0004/2019-2 
Datum:      18.03.2019 
 
 
 

 
 Uroš Sušnik                                                                                    

referent za komunalne dejavnosti                                                      
 
 
 
 
Prejmejo:  

 Organizator: KONJENIŠKI KLUB KOMENDA, GLAVARJEVA CESTA     98, 1218 KOMENDA – s 
povratnico 

 Naročnik in odgovorna oseba: MILIČ JELENKO, TUNJIŠKA CESTA      2B, 1241 KAMNIK  – s 
povratnico 

 TGM KOSIRNIK, Roman Kosirnik s.p., Moste 1 B, 1218 Komenda (vzdrževalec občinskih cest) – po 
elektronski pošti 

 Policijska postaja Kamnik, Tomšičeva 4, 1241 Kamnik – v vednost po elektronski pošti 

 Upravna enota Kamnik – v vednost 

 Spis 

 
 
 
 
 


