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 ponedeljka 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.

