Braukšanas ierobežojumi
Slovēnijā 2018. gadā
1. Vispārējie braukšanas ierobežojumi
Transporta līdzekļi:
Kravas transportlīdzekļi un to sastāvi ar pilnu masu virs 7,5 t.
Aizliegumi ir spēkā:
▪

Visos ceļu posmos, kuri uzskaitīti zemāk, abos virzienos:
o svētdienās, valsts noteiktajās svētku dienās un brīvdienās no plkst. 08.00 –
21.00;
o Lielajā Piektdienā (2018. gada 29. martā) no plkst. 14.00 - 21.00.

Ceļu posmi:
1. Tunelis Karavanke – Ljubljana
A2
Tunelis Karavanke – Kranj-Ljubljana (Kozarje krustojums)
2. Kranjska Gora - Nova Gorica
R1-206
Kranjska Gora - Vrsic - Trenta - Bovec
R1-203
Predel - Bovec - Kobarid
G2-102
Robic (Itālijas robeža) - Kobarid – Perseti
3. Korensko Sedlo –Podkoren – Lesce – Podtabor
R1-201
Korensko Sedlo (Austrijas robeža) – Podkoren
- Hrusica
R3-637
Hrusica – Javnornik – Zirovnica – Vrba
G1-8
Vrba – Lesce – Crnivec
H1
Crnivec - Lesnica
4. Podtabor – Ljubljana
R2-411 Podtabor – Naklo
R2-412 Naklo (Kranj west) – Kranj – Kranj (Labore)
R1-211 Kranj (Labore) – Jeprca – Ljubljana (Sentvid)
G1-8 Ljubljana (Sentvid) – Ljubljana (aplis)
5. Ljubljana – Visna Gora - Bic – Pluska
A2 Ljubljana (Malence) – Visna Gora – Bic – Pluska
6. Ljubljana – Obrezje
G2-106 Ljubljana (Rudnik) – Skofljica – Smarje Sap
H1 Pluska – Trebnje – Karteljevo
A2 Novo Mesto (Hrastje) – Smednik – Krska Vas – Obrezje
(robeža ar Horvātiju)

– Mojstrana

7. Sentilj – Trojane - Ljubljana (automaģistrāle)
A1
Robežpunkts Sentilj (Austrijas robeža) – Pesnica
H2
Pesnica – Maribor (Tezno)
A1
Maribor (Ptujska Cesta) – Slivnica – Celje – Arja
Trojane
Blagovica – Ljubljana (zadobrova)

Vas –Vrasnko-

8. Sentilj – Presnica
R2-437
Robežpunkts Sentilj – Pesnica
9. Maribor – Ljubljana
R2-430
Maribor-Slivnica – Sl. Bistrica – Sl. Konjice – Celje
R2-447
Medlog – Zalec – Sempeter – Locica- Trojane - Blagovice –Trzin
G2-104
Trzin-Ljubljana (Crnuce)-Ljubljana (Tomacevo)
10. Ljubljana apvedceļš
H3
Ljubljana (Zadobrova) – Ljubljana (Tomacevo) – Ljubljana
(Koseze)
A1
Ljubljana (Zadobrova)- Ljubljana (Malence) – Ljubljana (Kozarje)
A2
Ljubljana (Koseze) - Ljubljana (Kozarje)
11. Ljubljana – Klanec (automaģistrāle)
A1
Ljubljana (Kozarje)- Razdrto – Divaca – Kozina – Klanec-Srmin
12. Ljubljana – Kozina – Klanec-Srmin
R2-409
Ljubljana (Vic) – Vrhnika – Logatec
G2-102
Logatec - Kalce
R2-409
Kalce – Postojna - Razdrto Kozina-Klanec
R1-208
Crni Kal-Aver
R2-409
Aver-Rizana-Srmin
13. Skofije – Secovlje
H5
Skofije-Koper
R2-406
Skofije - Dekani
R3-741
Dekani –Luka Koper
G2-111
Koper – Secovlje (Horvātijas robeža)
14. Koper - Dragonja
G1-11
Koper – Smarje - Dragonja (Horvātijas robeža)
15. Senozece – Fernetice
R2-445
Sezana – Fernetici (Itālijas robeža)

16. Sezana - Stanjel
R1-204
Sezana – Dutovlje – Stanjel
17. Stanjel – Sempeter
R3-614
Stanjel - Komen - Kostanjevica na Krasu - Opatje Selo - Miren
- Sempeter
18. Sezana – Divaca
R2-446
Sezana – Divaca
19. Vipava – Vrtojba
H4
Podnanos – Vipava – Ajdovscina – Selo – Nova Gorica –
robežas šķērsošanas punkts Vrtojba
20. Razdrto – Rozna Dolina
G1-12
Razdrto – Podnanos
R2-444
Razdrto - Vipava – Ajdovscina (apvedceļš) – Selo –
Nova Gorica – Rozna Dolina
21. Postojna – Jelsane
G1-6
Postojna – Ilirska Birstrica - Jelsane (Horvātijas robeža)
22. Starod - Krvavi Potok
G1-7
Starod (Horvātijas robeža) – Kozina – Krvavi
robeža)

Potok (Itālijas

23. Skofljica – Petrina (Brod na Kolpi)
G2-106
Skofljica – Ribnica – Kocevje – Petrina (Horvātijas robeža)
24. Karteljevo/Mackovec - Novo Mesto – Metlika
G2-105
Karteljevo - Novo Mesto – Metlika (Horvātijas robeža)
G2-105
Mackovec - Novo Mesto
25. Celje – Dobovec
G2-107
Celje (Vzhod) – Sentjur pri Celju – Smarje pri Jelsah - Dobovec
(Horvātijas robeža)
26. Slovenska Bistrica – Ormoz – Sredisce ob Dravi
G1-2
Slovenska– Hajdina – Ptuj – Ormoz (apvedceļš) – Sredisce ob
Dravi (Horvātijas robeža)
27. Spuhlja – Zavrc
R1-228
Spuhlja – Zavrc (Horvātijas robeža)
28. Hajdina (Ptuj) – Gruskovje
G1-9
Hajdina– Gruskovje (Horvātijas robeža)

29. Pesnice-Lendava-Pince krustojums ar Dolga Vas (automaģistrāle un
ātrgaitas šoseja)
A1
Pesnica-Dragucova
A5
Dragucova-Lenart-Murska Sobota-Lendava-Pince
H7
Lendava-Dolga vas (Ungārijas robeža)
30. Pesnica – Dolga Vas
G1-3
Pesnica – Lenart – Radenci – Vucja Vas un Lipovci-Lendava
R1-235
Redenci – Prikljucek Murska Sobota
31. Petisovci – Dolnji Lakos
G2-109
Petisovci –Dolnji Lakos
32. G Radgona – Most Cez Muro
G2-110
Radgona – Most Cez Muro
33. Vic – Maribor – Hajdina (Ptuj)
G1-1
Vic (Austrijas robeža) – Dravograd – Maribor (Koroski Most) –
Tezno – Hajdina
34. Dravograd-Celje-Krsko
G1-4
Dravograd-Slovenj Gradec-Velenje-Arja Vas
G1-5
Celje (rietumi)-Celje-Zidani Most –Drnovo
Papildus ierobežojumi, kas noteikti balstoties uz ceļu tehniskajām īpašībām
1. R2-419, posms 1205 Šentjernej - Križaj - II-7.1 (7.5 t), atvērts vietējai satiksmei.
2. R1-210, posms 1078 Škofja Loka - Jeprca - II-7.1 (7.5 t), atvērts vietējai satiksmei un
virzienā uz Železniki, Gorenja vas.
3. R1-210, posms 1109 Kranj - Škofja Loka (no km 1.5 līdz posma beigām) - II-7.1
(7.5t), atvērts vietējai satiksmei un virzienā uz Železniki, Gorenja vas.
4. R1-202, posmi 0234, 0233 valsts robeža - Rateče - Podkoren - II-10.1, atvērts vietējai
satiksmei.
5. R1-201, posmi 0202, 0203, 0204, 0205 Podkoren - Kr. Gora - Dovje - Kraje - Hrušica
- II-10.1, atvērti vietējai satiksmei.
6. R2-411, posms 1428 Polica - Podtabor (no km 3.730 – līdz posma beigām).
7. R1-203, posmi 1002, 1003, 1004 Predel - Bovec - Kobarid - II-7.1(7.5t), atvērti
vietējai satiksmei.
8. R1-201, posms 201, Korensko sedlo - Podkoren, - II-10.2.
9. R1-210, posmi 1105, 1106 Zg. Jezersko - Sp. Jezersko - Predvor - II-7.1 (7.5t), atvērti
vietējai satiksmei.
10. R3-638, posms 1132 Begunje – Bistrica (Tržič) (km 0.050-līdz posma beigām)- II-7.1
(7.5t), atvērts vietējai satiksmei.
11. R1-229, 1286 Rogoznica - Senarska - II-7.1 (7.5t), atvērts vietējai satiksmei.

12. G1-5, posms Celje - Krško, II-7.1 (7.5t).
Transporta līdzekļi:
Kravas transportlīdzekļi un to sastāvi ar pilnu masu virs 7,5 t.
Aizliegums ir spēkā:
Visu laiku
Vieta:
Robežas šķērsošanas punkti: Secovlje, Socerga, Vinica, Rigonce un
Gibina.
2. Vasaras braukšanas ierobežojumi:
Transporta līdzekļi:
Kravas transportlīdzekļi un to sastāvi ar pilnu masu virs 7,5 t.
Aizliegums ir spēkā:
Tūrisma sezonā no jūnija pēdējās nedēļas nogales līdz pirmajai nedēļas nogalei
septembrī:
▪

Sestdienās no 08:00 -13:00
Svētdienās, svētku dienās un brīvdienās no 08:00-21:00

Ceļu posmos, kas minēti zemāk, abos virzienos:
Sestdienās no 06:00 -16:00
Svētdienās, svētku dienās un brīvdienās no 08:00-22:00
A1-E61/70 Ljubljana-Koper
A3-E70 Divaca (Gabrk)-Fernetici (Fernetti)
H5-E751 Skofije-Koper
G1-11 Koper-Dragonja
G1-6 Postojna-Jelsane.

Izņēmumi
Braukšanas ierobežojumi netiek attiecināti, ja pārvadājums nepieciešams, lai sasniegtu
sekojošus mērķus:
• Cilvēku dzīvību glābšana;
• Tiešu, cilvēku dzīvībai vai īpašumiem, radītu draudu novēršana;
• Vides piesārņojuma seku novēršana;
• Dabas katastrofu seku novēršana;
• Steidzamu ceļu uzturēšanas darbu veikšana, sniega tīrīšana, ceļu apstrādāšana
ziemas periodā ar pretslīdēšanas līdzekļiem;
• Bojātu vai salūzušu transportlīdzekļu pārvadāšana vai vilkšana, ja
transportlīdzeklis novietots uz braucamās daļas un apdraud satiksmes drošību.
Tādos gadījumos bojāto transportlīdzekli, uz tuvāko piemēroto vietu, var nogādāt
vienīgi fiziska vai juridiska persona, kas ir reģistrēta šāda veida darbības
veikšanai;
• Radio un televīzijas automašīnas, ja to pārvietošanās mērķis ir sniegt informāciju
sabiedrībai;

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Naftas produktu piegāde degvielas uzpildes stacijām;
Humānās palīdzības pārvadājumi;
Starptautisko miera uzturētāju spēku pakļautībā esošais transports;
Pasta sūtījumu pārvadājumi;
Transportlīdzekļi, kas piedalās kombinētajos pārvadājumos (dzelzceļa vai jūras):
▪ transportlīdzekļi, kas dodas uz dzelzceļa vai prāmju termināli, ja
pastāv iespēja, ka ievērojot braukšanas ierobežojumus,
transportlīdzeklis terminālā neieradīsies laikā. Autovadītājam
jāpierāda pārvadājuma steidzamība, balstoties uz attiecīgiem
transporta dokumentiem;
▪ transportlīdzekļi, kas pārvietojas no dzelzceļa vai prāmju termināla
uz tuvāko robežšķērsošanas punktu, ja transportlīdzeklis var
turpināt pārvadājumu citā valstī. Šoferim tas jāpierāda ar attiecīgās
dokumentācijas palīdzību;
Lauksaimniecības un mežkopības produkcijas transports ražas novākšanas sezonā;
Graudu un apiņu transportēšana, uz uzglabāšanas vai kaltēšanas vietām, ražas
novākšanas sezonā;
Izejmateriālu vai preču pārvadājumiem, uz sērijveida ražošanas iekārtām, viena
uzņēmuma ietvaros ne vairāk kā 5 km rādiusā.
Vienu dienu vecu cāļu transportēšana;
Piena transportēšana uz savākšanas stacijām, kā arī no savākšanas stacijām uz
pārstrādes uzņēmumiem;
Atdzesētu un ātrbojīgu preču pārvadājumi;
Svaigu ziedu transportēšana;
Atkritumu izvešana;
Dzīvnieku mirstīgo atlieku vai dzīvnieku radītu atkritumu izvešana, ja tā tiek
veikta komunālo pakalpojumu ietvaros;
Pārvietojamo dezinfekcijas iekārtu transportēšana slimnīcu vajadzībām;
Tādas celtniecības tehnikas, vai tādu celtniecības materiālu transportēšana, kas
steidzīgi nepieciešama Slovēnijas Republikas autoceļu būvniecībai vai uzturēšanai,
ja iepriekšminētie (celtniecības un uzturēšanas) procesi norisinās dienās, kad spēkā
braukšanas ierobežojumi. Autovadītājam jābūt speciālai atļaujai, ko izdevusi
Slovēnijas autoceļu kompānija (DARS);
Teātriem vai koncertiem paredzēta aprīkojuma pārvadājumi dienās, kad spēkā
braukšanas ierobežojumi. Atbrīvojums spēkā gadījumos, ja pārvadājums
nepieciešams, lai nodrošinātu kultūras pasākuma norisi atbilstoši “pasākuma
programmai”.

Braukšanas ierobežojumi neattiecas uz lauksaimniecības tehniku, kas veic 4., 13., 14. un
17. izņēmumu punktos uzskaitītos pārvadājumus.
Dienās, kad spēkā braukšanas ierobežojumi, atļauti tukšu transportlīdzekļu atgriešanās
braucieni no izkraušanās vietas, kā arī braucienu uz iekraušanas vietu, ja to apliecina
attiecīgs pavaddokuments.
Dienās, kad spēkā braukšanas, atļauti tādu iekārtu pārvadājumi, kas nepieciešamas
steidzamu uzturēšanas darbu veikšanai. Pārvadājuma steidzamību apliecina pārvadājuma
pavaddokuments.

Ievērojiet:
Pirms aizliegums stājas spēkā, autovadītājam jānovieto transportlīdzeklis tam piemērotā
autostāvvietā.
Aizlieguma darbības laikā Slovēnijā nedrīkst iebraukt ārvalstīs reģistrēti transportlīdzekļi,
kuru pilna masa pārsniedz 7,5t, vai garums pārsniedz 14m. Iepriekš minētajiem
transportlīdzekļiem jāizmanto robežzonā esošās autostāvvietas.
Ziemas apstākļos aizliegts veikt pārvadājumus ar kombinētajiem transportlīdzekļiem
(transportlīdzekļu sastāviem). Pārvadājumi aizliegti arī transportlīdzekļiem, kas pārvadā
bīstamas kravas, kā arī transportlīdzekļiem, kas pārsniedz maksimālo atļauto masu un
izmērus (smagsvara un lielgabarīta kravas). Iebraukšana Slovēnijā ir aizliegta arī
gadījumos, kad iepriekš minētie transportlīdzekļi aprīkoti ar obligāto ziemas aprīkojumu.
Aizliegums spēkā, kamēr pastāv ziemas (sniegs, ledus) apstākļi. Ziemas apstākļu
aizliegums neattiecas uz transportlīdzekļiem, kas reģistrēti Slovēnijā, ja
robežšķērsošanas vietā ir piemērota autostāvvieta, uz kurieni šie transportlīdzekļi var tikt
pārvietoti. Autovadītājam ir pienākums apstāties pirmajā piemērotajā autostāvvietā un
sagaidīt, kad tiks nodrošināti atbilstoši braukšanas apstākļi (tiks notīrīti ceļi).
Stipra vēja gadījumā dažos ceļa posmos autofurgonu, kombinēto transportlīdzekļu un
autobusu satiksme ir aizliegta. Minētie ierobežojumi ir atzīmēti ar ceļa zīmēm.
Svētku dienas 2018. gadā:
1. janvāris
2. janvāris
8. februāris
1. aprīlis
2. aprīlis
27. aprīlis
1. maijs
2. maijs
25. jūnijs
15. augusts
31. oktobris
1. novembris
25. decembris
26. decembris

Jaungada diena
Jaungada diena
Slovēnijas kultūras diena
Lieldienu svētdiena
Lieldienu pirmdiena
Sacelšanās diena (1941.)
Darba svētki
Darba svētki
Neatkarības diena
Debesbraukšanas diena
Reformācijas diena
Visu svēto diena
Ziemassvētki
Svētā Stefana diena

Avots: Giz Intertransport, februāris 2018
Informācija iegūta: www.iru.org

