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Zadeva: Vloga za vzpostavitev cestno prometne signalizacije na območju občine _______________ 

 

Na vas se obračam s prošnjo za vzpostavitev cestno prometne signalizacije na območju 

___________________________________________________ (naslov ulice / odseka), saj se prebivalci 

tega dela občine na dnevni ravni srečujemo s posledicami preveč prometnega režima na območju so-

bivanja ljudi in živali.  

Ker je na zadevnem področju zelo prometne cesta, se srečujemo predvsem z povoženimi mačkami, 

katere so na območju vasi v večini prostoživeče, vaščani pa skrbimo za njih. Ker so mačke del našega 

okolja in jih jemljemo kot hišne ljubljenčke, nas smrt vsakega posameznega močno prizadene in radi bi 

naredili vse v naši moči, da te smrti poskušamo preprečiti. Prebivalcem se zato zdi, da bi prometne 

signalizacija, ki opozarja na previdno vožnjo oziroma živali na cesti ali drugače urejeni prometni režim, 

ki narekuje večjo previdnost na zadevnem odseku (npr. ležeči policaji, prilagoditev hitrosti, opozorilne 

table), uspel povečati previdnost vožnje in rešil kakšno življenje.  

Skladno z 6. členom Zakona o pravilih cestnega prometa – ZPrCP so občine odgovorne za varen in 

nemoten promet na občinskih cestah. To besedilo prevzema tudi 1. odstavek 100. člena Zakona o 

cestah – ZCes-1, ki v nadaljevanju določa, da prometno ureditev na občinskih cestah določijo občine. 

Skladno z tretjim odstavkom prometna ureditev obsega: določitev uporabe ceste za določene vrste 

vozil oziroma uporabnikov in mej naselij; določitev prednostnih smeri in sistem ter način vodenja 

prometa; določitev omejitev uporabe ceste ali njenega dela glede na vrsto prometa; določitev omejitev 

hitrosti vozil; ureditev kolesarskega prometa in določitev lokalnih kolesarskih povezav; ureditev 

parkiranja in ustavljanja vozil; določitev območij umirjenega prometa, območij omejene hitrosti in 

območij za pešce in prehodov za pešce; določitev ukrepov za umirjanje prometa za varnost otrok, 

pešcev in kolesarjev, zlasti v bližini vzgojno varstvenih, izobraževalnih in zdravstvenih ustanov, igrišč, 

stanovanjskih naselij in drugih območij, kjer se ti udeleženci cestnega prometa pojavljajo v večjem 



številu; določitev drugih prepovedi, obveznosti ali omejitev udeležencem prometa. V petem odstavku 

določa, da mora biti prometna ureditev označena s predpisano prometno signalizacijo in prometno 

opremo. O postavitvi, zamenjavi, dopolnitvi ali odstranitvi prometno signalizacije na občinskih cestah 

odloča upravljavec občinskih cest. 

Iz 100. člena ZCes-1 izhaja določitev ukrepa za umirjanje prometa, ki predvideva postavitev prometnih 

znakov in drugih ovir, ki omogočijo umiritev prometa. Za ureditev takih območij je pristojna občina 

skladno z ZPrCP in ZCes-1, zato se z zadevno vlogo obračamo na vas. Kot stanovalka na spornem 

območju, imam interes, da se zadevno območje prometno uredi in ustrezno signalizira, da se prepreči 

nevarne dogodke na prometni cesti v naselje. Z nenehnimi nesrečami na zadevnem območju se ogroža 

varnost v cestnem prometu in varnost okoliških prebivalcev, zato naprošam za spremenjeno 

signalizacijo, ki bo nakazala trud v smeri, da se zadevni škodni dogodki ne ponavljajo oziroma da se jih 

v prihodnosti prepreči. Prebivalci zadevnega odseka, se problematike zavedamo, zato naslavljamo to 

vlogo na vas, da na ravni občine poskušamo doseči bolj prijetno bivanje za prebivalce občine, bolj 

prijetno okolje za živalske stanovalce in bolj predvidljivo pot za voznike na cesti.  

Prosila bi vas, da me v vsakem primeru obveščate o poteku postopka in obravnavi predloga.  

Najlepša hvala.  

S spoštovanjem.  

            

         ______________________ 

          (podpis) 

 

_____________________ 

(kraj, datum) 

 

Priloge: 

- Fotografije 

- Podpisi stanovalcev 


