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Zadeva: Predlog sklepa o postavitvi prometne signalizacije za prepoved prometa za tovorna
vozila, pri katerih skupna masa presega 7,5t na cesti LC 062060, odsek 062061 - Vremski
Britof - Škoflje, z dopolnilno tablo »dovoljeno za lokalni promet«
Predlagatelj: Županja Občine Divača
Pripravljavec: Občinska uprava

I.

Uvod in obrazložitev

Občina Divača je dne 15.5.2017 prejela peticiji občanov iz Famelj in Dolnjih Ležeč o
povečanem prometu tovornih vozil po državni cesti skozi Vremsko dolino. Del teh težkih
kamionov naj bi vozilo tudi po lokalni cesti Škoflje-Zavrhek. Ker je na delu med Famljami in
Škofljami star kamnit obokan most, ki je že leta potreben obnove, ne bo zdržal takega
prometa, zato predlagamo, da se navedena cesta zapre za tovorni promet nad 7,5 t skupne
mase z izjemo lokalnega prometa.

II.
-

Pravna podlaga
Zakon o cestah (ZCes-1) (Uradni list RS,št. 109/10, 48/12, 17/14 - ZUOPŽ, 36/14 odl. US, 46/15),
Odlok o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 70/07, 88/2011),
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Divača (Uradni list RS, 48/10),
Statut Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin št. 4/14, 24/14 in 9/15),
Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 99/15)

Zaključek

III.

Postavitev prometne signalizacije za prepoved prometa za vozila, pri katerih skupna masa
presega 7,5t cesti LC 062060, odsek 062061 - Vremski Britof - Škoflje, z dopolnilno tablo
»dovoljeno za lokalni promet«, bo omogočala večjo varnost in trajnost navedene ceste, z
izjemo lokalnega prometa pa bo še vedno omogočena dostava materiala do občanov.
Občinskemu svetu se predlaga, da predlog sklepa sprejme v predlagani vsebini.
Predlog sklepa bo posredovan v mnenje Odboru za gospodarstvo in okolje.

IV.



Priloge
Predlog sklepa
Grafične priloge

Pripravil:
Iztok Felicjan, univ.dipl.inž.el., MCP
Direktor občinske uprave

Županja Občine Divača
Alenka Štrucl Dovgan

Vložiti:
Arhiv sej OS,
v zadevo.

Stran 2 od 4

PREDLOG SKLEPA
Številka:
Divača,

Na podlagi 100. člena Zakona o cestah (ZCes-1) (Uradni list RS,št. 109/10, 48/12, 17/14 ZUOPŽ, 36/14 - odl. US, 46/15), 52. člena Odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št.
70/07, 88/2011), Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Divača (Uradni list RS,
48/10) in 16. člena Statuta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin št. 4/14, 24/14 in
9/15), je občinski svet Občine Divača na svoji ______ redni seji dne ___________, sprejel

SKLEP
1.
Ob občinski cesti LC 062060, odsek 062061 - Vremski Britof - Škoflje, se postavi prometno
signalizacijo za prepoved prometa za tovorna vozila, pri katerih skupna masa presega 7,5t z
dopolnilno tablo »dovoljeno za lokalni promet«.
2.
Za izvedbo ustrezne prometne označitve, kot je navedeno v 1. točki tega sklepa, se postavi
ustrezno prometno signalizacijo skladno s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni
opremi na cestah (Uradni list RS, št. 99/15) , in sicer:
- prometni znak 2207-2 »prepovedan promet za vozila pri katerih skupna masa presega 7.5 t«,
- z dopolnilno tablo 4602-1 »dovoljeno za lokalni promet«,
skladno s priloženo grafično prilogo.
3.
Ta sklep velja takoj.

Županja Občine Divača

Alenka Štrucl Dovgan

Sklep prejmejo:
- strokovna služba
- arhiv, tu
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GRAFIČNA PRILOGA: Shema postavitve prometne signalizacije za prepoved prometa
za tovorna vozila, pri katerih skupna masa presega 7,5t na cesti LC 062060, odsek
062061 - Vremski Britof - Škoflje
Prometna signalizacija:
2x prometni znak 2207-2 »prepovedan promet za vozila pri katerih skupna masa presega 7.5 t«
2x dopolnilna tabla 4602-1 »dovoljeno za lokalni promet«
2x drog
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