Na podlagi drugega odstavka 100. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10,
48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18), devetega odstavka 13. člena Odloka o
občinskih cestah v Občini Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 100/09 in 31/12) in
17. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 17/18) je Občinski
svet Občine Šmarješke Toplice na _____ dopisni seji dne _______2020, sprejel

ODREDBO
o spremembi prometne ureditve na kategorizirani občinski cesti LC 295320
Žaloviče - Lakote, št. odseka 295323 Žaloviče - Lakote, na delu od km 0+146 m
do km 0+1,626 m.

1. člen
S to odredbo se določi sprememba prometne ureditve na kategorizirani občinski cesti
LC 295320 Žaloviče - Lakote, št. odseka 295323 Žaloviče - Lakote, na delu od km
0+146 m do km 0+1,626 m.
2. člen
Na delu kategorizirane občinske ceste LC 295320 Žaloviče - Lakote, številka odseka
295323 Žaloviče - Lakote, se od km 0+146 m do km 0+1,626 m , prepove promet za
tovorna vozila ali skupine vozil, katerih največja dovoljena masa presega 3,5 tone.
Za tovorna vozila se štejejo vsa motorna vozila, ki so z Direktivo 2007/46/ES
uvrščena v kategorijo vozil N.
3. člen
Prepoved prometa tovornih vozil ne velja za intervencijska vozila, vozila komunalne
službe, vozila z gozdno vlako, vozila vzdrževalnih služb, vozila za dostavo in imetnike
dovolilnic pristojnega organa občinske uprave.
Pristojni organ občinske uprave izda dovolilnico za promet tovornim vozilom, ki
presegajo omejitev iz prvega odstavka tega člena.
4. člen
Na kategorizirani občinski cesti LC 295320 Žaloviče – Lakote, številka odseka 295323
Žaloviče – Lakote na delu od km 0+146 m do km 0+1,626 m se izvede ukrepe za
spremembo prometne ureditve:
-

V km 0+146 m se za prepoved prometa tovornih vozil ali skupine vozil, katerih
največja dovoljena masa presega 3,5 tone, umesti prometni znak za prepoved
prometa tovornih vozil ali skupine vozil, katerih največja dovoljena masa presega 3,5 tone z dopolnilno tablo za udeležence cestnega prometa, za katere
ne velja izrecna odredba: razen za imetnike dovolilnic (4603-1).

-

V km 0+1,626 m se za prepoved prometa tovornih vozil ali skupine vozil, katerih največja dovoljena masa presega 3,5 tone, umesti prometni znak za prepoved prometa tovornih vozil ali skupine vozil, katerih največja dovoljena
masa presega 3,5 tone z dopolnilno tablo za udeležence cestnega prometa,
za katere ne velja izrecna odredba: razen za imetnike dovolilnic (4603-1).

5. člen
Prepoved prometa za tovorna vozila ali skupine vozil, katerih največja dovoljena
masa presega 3,5 tone se na kategorizirani občinski cesti LC 295320 Žaloviče –
Lakote, številka odseka 295323 Žaloviče – Lakote, na delu od km 0+146 m do km
0+1,626 m, odredi zaradi naslednjih utemeljitev:
-

promet na odseku kategorizirane občinske ceste LC 295320 Žaloviče –
Lakote, številka odseka 295323 Žaloviče – Lakote na delu od km 0+146 m do
km 0+1,626 m, predstavlja veliko obremenitev s težkim tovornim prometom,
posledice tega so poškodbe na cestišču, npr. udar, udarne jame, razpokan
asfalt, ipd.

-

zagotovi se večja varnost prometa na kategorizirani občinski cesti LC 295320
Žaloviče – Lakote, številka odseka 295323 Žaloviče – Lakote na delu od km
0+146 m do km 0+1,626 m.
6. člen

Spremembo prometne ureditve se označi s predpisano prometno signalizacijo in
prometno opremo, skladno s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi
na cestah (Uradni list RS, št. 99/15, 46/17 in 59/18).
7. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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