Številka: 371-42/2016-7
Datum: 08.03.2017
OBČINSKEMU SVETU OBČINE HRPELJE – KOZINA

ZADEVA: Predlog sklepa o prepovedi ustavitve in parkiranja na občinski cesti LC
125051 med naseljema Gradišica in Artviže
Občinskemu svetu Občine Hrpelje - Kozina posredujemo v obravnavo predlog sklepa o
prepovedi ustavitve in parkiranja na občinski cesti LC 125051 med naseljema Gradišica in
Artviže.
Predlagatelj: Saša Likavec Svetelšek, županja
Poročevalec: Alenka Pečar, občinska uprava
Pravna podlaga:
-

100. člen Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in 46/15)
44. člen Odloka o občinskih cestah in nekategoriziranih cestah, ki se uporabljajo za
javni cestni promet v Občini Hrpelje – Kozina (Uradni list RS št. 48/15)

Namen: obravnava in sprejem
Obrazložitev:
Krajevna skupnost Artviže je z dopisom dne 14.11.2016 Občino Hrpelje – Kozina opozorila
na problematiko prekomernega nabiranja gozdnih sadežev in s tem povezano povzročanje
škode v gozdovih ob lokalni cesti med Gradišico in Artvižami. Kot enega izmed ukrepov je
KS predlagala postavitev prometne signalizacije prepovedi ustavljanja in parkiranja.
Občina Hrpelje – Kozina je zaradi aktualnosti problematike v jesenskem letnem času
vzdrževalcu občinskih cest izdala začasni nalog za postavitev prometne signalizacije in sicer
postavitev prometnega znaka »2236 Prepovedana ustavitev in parkiranje« z dopolnilno tablo
4103, na kateri je besedilo 2,4 km na kategorizirani občinski cesti LC 125051. Tabli sta bili
postavljeni na koncu naselja Gradišica v smeri Artviže in na koncu naselja Artviže v smeri
Gradišice.
Po postavitvi prometne signalizacije je bil podal predlog s strani lastnikov zemljišč o
dopolnitvi prometne signalizacije z dodatno dopolnilno tablo 4603 z besedilom: razen za
lastnike zemljišč.
Odlok o občinskih cestah in nekategoriziranih cestah, ki se uporabljajo za javni cestni promet
v Občini Hrpelje – Kozina , v 44. členu določa, da prometno ureditev na občinskih cestah

določi občinski svet. Prometna ureditev obsega med drugim tudi ureditev parkiranja in
ustavljanja vozil ter določitev omejitev uporabe ceste ali njenega dela glede na vrsto prometa.
Predlagani sklep prepovedi ustavitve in parkiranja na občinski cesti LC 125051 določa
postavitev naslednje prometne signalizacije:
Prometna signalizacija št. 1

2236
Prepovedana ustavitev in parkiranje (z dopolnilnima tablama)

2,4 km
4103
Dolžina dela ceste, kjer je z znakom označena nevarnost ali izrecna odredba

razen za
lastnike
zemljišč
4603
Udeleženci cestnega prometa, za katere ne velja izrecna odredba.
Lokacija postavitve:

kategorizirana občinska cesta LC 125051 v Gradišici v smeri Artviž)

Prometna signalizacija št. 2

2236
Prepovedana ustavitev in parkiranje (z dopolnilnima tablama)

2,4 km
4103
Dolžina dela ceste, kjer je z znakom označena nevarnost ali izrecna odredba

razen za
lastnike
zemljišč
4603
Udeleženci cestnega prometa, za katere ne velja izrecna odredba.
Lokacija postavitve:

kategorizirana občinska cesta LC 125051 v Artvižah v smeri Gradišice

Občinskemu svetu predlagamo sprejem sklepa v predlagani vsebini.

Pripravila:
Alenka Pečar

Priloge:
 Predlog sklepa

Saša Likavec Svetelšek
županja

PREDLOG SKLEPA
Številka: 371-42/2016-8
Datum: 30.3.2017
Na podlagi 100. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in
46/15), 44. člen Odloka o občinskih cestah in nekategoriziranih cestah, ki se uporabljajo za
javni cestni promet v Občini Hrpelje – Kozina (Uradni list RS št. 48/15) ter 16. člena Statuta
Občine Hrpelje – Kozina (Uradni list RS, št. 51/15) je Občinski svet Občine Hrpelje-Kozina
na 17. redni seji, dne 30.3.2017 sprejel

SKLEP
o prepovedi ustavitve in parkiranja na občinski cesti LC 125051 med naseljema
Gradišica in Artviže
1.
Na občinski cesti LC 125051 se uredi prepoved ustavitve in parkiranja med naseljema
Gradišica in Artviže s postavitvijo ustrezne prometne signalizacije.
2.
Prometni znak »2236 Prepovedana ustavitev in parkiranje« skupaj z dopolnilnima tablama
»2,4 km« (4103 Dolžina dela ceste, kjer je z znakom označena nevarnost ali izrecna odredba)
in »razen za lastnike zemljišč« (4603 Udeleženci cestnega prometa, za katere ne velja izrecna
odredba) se postavi na lokalni cesti iz prejšnje točke na koncu naselja Gradišica v smeri
Artviž in enako na koncu naselja Artviže v smeri Gradišice.
3.
Ta sklep velja takoj.
ŽUPANJA
Saša Likavec Svetelšek

Sklep se dostavi:
 direktorju občinske uprave
 Občinski upravi – okolje in prostor
Vložiti:
 zbirka dokumentarnega gradiva

