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Zadeva: Predlog sklepa o postavitvi prometne signalizacije za območje omejene hitrosti –
cona 30km/h na cestah LC 062010, odsek 062011 - Divača-Dolnje Ležeče ter JP 562020,
odseki 562021 - R2 405-vas-Dolnje Ležeče 66, 562025 – Dolnje Ležeče-povezava II, 562024
–Dolnje Ležeče-povezava I, 562026 - Dolnje Ležeče 86 in 562027 - Dolnje Ležeče 48
Predlagatelj: Županja Občine Divača
Pripravljavec: Občinska uprava

I.

Uvod in obrazložitev

Krajevna skupnost Dolnje Ležeče je dne 18.8.2017 podala predlog za postavitev hitrostnih
ovir pri otroškem igrišču v Dolnjih Ležečah ter dodatnih hitrostnih ovirah na cesti LC 062010,
odsek 062011 - Divača-Dolnje Ležeče. Predlog je bil dne 10.10.2017 predstavljen na odboru
za gospodarstvo in okolje, kjer je bil zavrnjen. Predlagana je bila proučitev možnosti o
omejitvi hitrosti oz. vzpostavitvi območja omejene hitrosti 30 km/h.
Zaradi enovitosti označitve in omejevanja hitrosti je smiselno vzpostaviti območje omejene
hitrosti 30km/h na celotnem območju Dolnjih Ležeč na levi strani od regionalne ceste R2 405
– Divača-Famlje. Obstoječi prometni znaki za območje omejene hitrosti – cona 30km/h na
cesti LC 062010, odsek 062011 - Divača-Dolnje Ležeče se odstranijo, ker ne ustrezajo več
Pravilniku o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah.
Ta predlog ni bil zavrnjen, vendar je OS na svoji 20. seji naložil SPV-ju da predlog prouči in
poda mnenje.
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)

Mnenje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Divača:
Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Divača je predlog obravnaval na
svoji 2. seji dne 2.10.2018. Na sejo so bili povabljeni tako predstavniki KS Dolnje Ležeče, kot
strokovna služba občinske uprave. Po proučitvi zadeve je SPV sprejel naslednje mnenje, ki ga
daje v obliki predlaganega sklepa Občinskemu svetu v sprejem:
Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Divača potrjuje predlog omejitve
hitrosti, podan s strani občinske uprave, in potrjuje predlagani ukrep, podan s strani
krajevne skupnosti, v spremenjeni oz korigirani obliki in sicer:
- V severnem delu Dolnjih Ležeč se postavi ustrezna signalizacija za cono umirjenega
prometa 30 km/h,
- Na cesti LC 062010, odsek 062011-Divača-Dolnje Ležeče se postavi 4 hitrostne
ovire, ki morajo biti ustrezno široke in ustrezno označene. Mikrolokacijo se določi na
terenu, obstoječi dve plastični se umakne.
Za postavitev prometne signalizacije poskrbi Občina Divača po sklepu občinskega sveta, za
postavitev hitrostnih ovir pa KS Dolnje Ležeče.
Predlaga se pogostejše merjenje hitrosti na navedenem odseku.
Zaključek

III.

Občinskemu svetu se predlaga, da predlog sklepa sprejme v predlagani vsebini.
IV.



Priloge
Predlog sklepa
Grafične priloge

Pripravil:
Direktor občinske uprave
Iztok Felicjan

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.
Na občinskih cestah LC 062010, odsek 062011 - Divača-Dolnje Ležeče ter JP 562020, odseki
562021 - R2 405-vas-Dolnje Ležeče 66, 562025 – Dolnje Ležeče-povezava II, 562024 –Dolnje
Ležeče-povezava I, 562026 - Dolnje Ležeče 86 in 562027 - Dolnje Ležeče 48, se postavi
prometno signalizacijo območje omejene hitrosti – cona 30km/h.
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:
- pet prometnih znakov 2421 »območje omejene hitrosti«,
- pet prometnih znakov 2422 »konec območja omejene hitrosti«.
skladno s priloženo grafično prilogo.
3.
Na cesti LC 062010, odsek 062011-Divača-Dolnje Ležeče se postavi 4 hitrostne ovire, ki
morajo biti ustrezno široke in ustrezno označene.
4.

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 območje omejene
hitrosti – cona 30km/h na občinskih cestah LC 062010, odsek 062011 - Divača-Dolnje
Ležeče ter JP 562020, odseki 562021 - R2 405-vas-Dolnje Ležeče 66, 562025 – Dolnje
Ležeče-povezava II, 562024 –Dolnje Ležeče-povezava I, 562026 - Dolnje Ležeče 86 in
562027 - Dolnje Ležeče 48
Prometna signalizacija:
- pet prometnih znakov 2421 »območje omejene hitrosti«,
- pet prometnih znakov 2422 »konec območja omejene hitrosti«
- 10x drog
- 4x grbina za umirjanje hitrosti in ustrezna prometna signalizacija

Stran 4 od 4

