SVET ZA PREVENTIVO
IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU
Tržaška cesta 1,1360 VRHNIKA
tel.: 01/7555-410, fax: 01/7505-158

OBČINA VRHNIKA
ŽUPAN

ZAPISNIK
2. seje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Vrhnika, ki je bila dne
4.6.2019 ob 9.00 v sejni sobi Občine Vrhnika, Tržaška cesta 1, Vrhnika.
Prisotni:
- Daniel Cukjati, župan Občine Vrhnika
- Karol Jurjevčič, predstavnik ZŠAM Vrhnika
- Jože Turk, predstavnik JP KPV, d.o.o.
- Špela Blažič, predstavnica Občinske uprave
- Maja Zobec, pomočnica ravnatelja OŠ AMS Vrhnika
- Mirko Turk, predstavnik Občinskega sveta Občine Vrhnika
- Andreja Bobnar, predstavnica OŠ Ivana Cankarja
- Domen Rozman, predstavnik Upravne enote Vrhnika
- Jasmina Urbas, predstavnica PP Vrhnika
- Dean Stepančič, MIRED
- predstavnica VIZ Antonije Kucler Vrhnika
Sejo je vodil predsednik SPV g. Karol Jurjevčič.
Po uvodnem pozdravu je bil predlagan naslednji dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Pregled zapisnika 1. seje
Obravnava in potrditev sklepov iz komisije SPV
Zagotovitev varnosti »Rimski zid« Zaplana, vloga ZIC
Razno (označitev parkirnih mest pri Depoju)

Sklep:
Dnevni red je bil soglasno sprejet.
1. Pregled zapisnika 1. seje
Na zapisnik ni bilo pripomb.
Sklep:
Zapisnik je bil sprejet.

2. Obravnava in potrditev sklepov komisije SPV
1. Postavitev cestnega ogledala v križišču Robova cesta in cesta Pot na Košace.
(Vloga 61)
Ugotovitev komisije:
Postavitev ogledala bi izboljšalo preglednost, priključek Pot na Košace je pod kotom.
Predlaga se postavitev na znak za ulico Partizanski tabor, ki se poviša. Potrebno je soglasje
DRSI.
Člani SPV se strinjajo s predlagano rešitvijo.

Občina Vrhnika je bila ob 15. obletnici osamosvojitve za izjemne zasluge pri uveljavljanju in obrambi
samostojnosti ter suverenosti naše države odlikovana z zlatim častnim znakom svobode Republike Slovenije

2. Postavitev cestnega ogledala na cesti Sinja gorica – Bevke, pri objektu Blatna
Brezovica 75. (Vloga 59)
Ugotovitev komisije:
Potrebno je skrajšati živo mejo v višini odbojne ograje, s tem bo najverjetneje že
zagotovljena preglednost, po skrajšanju žive meje se ponovno opravi ogled.
Člani SPV se strinjajo s predlagano rešitvijo.

3. Zaparkirana javna pot pri objektu Sumina d.o.o., Sinja Gorica (plato
Kovinarska). (vloga 57)
Ugotovitev komisije:
Signalizacija je že postavljena, dodatno se zariše še talne oznake za prepovedano parkiranje
na voznem pasu na dolžini 30 m ob parceli 2704/8 k.o. Vrhnika.
Člani SPV so mnenja, da se postavi znak za prepovedano parkiranje za kamione, prav tako,
se postavi znak za prepovedano parkiranje kamionov na parkirišču Park˛˛ Ride.

4. Postavitev prometnega znaka prepovedano ustavljanje in parkiranje pri
ekološkem otoku v Mali Ligojni nasproti gasilskega doma. (vloga 54)
Ugotovitev komisije:
Zariše se talne oznake za prepovedano parkiranje in zariše pločnik.
Člani SPV se strinjajo s predlagano rešitvijo.
5. Omejitev hitrosti od križišča Velika Ligojna – Žažar do odcepa za zaselek
Mavsarija. (vloga 52)
Ugotovitev komisije:
Omejitev je smiselna. Predlaga se omejitev 40 od glavne ceste Vrhnika – Horjul do odcepa
za Mavserjev hrib. Na odsek se postavi tudi tabla »Vi vozite«.
Člani SPV se strinjajo s predlagano rešitvijo.
6. Postavitev cestnega ogledala na Drenovem griču pri Dolencu. (vloga 48)
Ugotovitev komisije:
Preglednost je možno zagotoviti že z odstranitvijo drevja v preglednem trikotniku na
priključku, zato se ne predlaga ogledala.
Člani SPV se strinjajo s predlagano rešitvijo.

7. Tovorna vozila skozi poslovno obrtno cono Podhruševca. (vloga 58)
Ugotovitev komisije:
Trenutna prepoved je samo za priklopnike. Komisija ni za spremembe obstoječe ureditve.
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8. Postavitev ogledala Stara Vrhnika 65, 71.
Ugotovitev komisije:
Ogledalo je postavljeno pri objektu 71,na ovinku 65 pa ne. Komisija ugotavlja, da je takšna
ureditev smiselna, čeprav je prišlo do pomote, pri objektu 65 ni potrebno postavljati ogledala.
Člani SPV se strinjajo s predlagano rešitvijo.
9. Pregled omejitev v Podlipski dolini od križišča z državno cesto
Ugotovitev komisije:
Na 6 odsekih so postavljene omejitve 40 in na 1 lokaciji 60. Na 2 lokacijah (Podčelo, Podlipa
21) so omejitve postavljene zaradi nevarnega ovinka, na vseh ostalih pa zaradi avtobusnih
postajališč, ki jih v večini uporabljajo šolarji.
Člani SPV so mnenja, da se na ovinku Podčelo namesti tablo, omejitev velja za zimske
razmere.
10. Omejitev hitrosti čez Janezovo vas (brez ogleda)
Ugotovitev komisije:
V Janezovi vasi je že izveden ukrep in sicer semafor.
Člani SPV so mnenja, da se bodo z ureditvijo križišča zmanjšale tudi hitrosti .
11. Označitev intervencijske poti Krožna pot 8A, B, C
Ugotovitev komisije:
Prepove se promet za promet, razen dovoli za intervencijo, Pri RK se na drog javne
razsvetljave postavi signalizacijo za prepoved prometa z dopolnilno tablo » intervencijska
pot«. Na drugi strani pa se takšna signalizacija postavi 20 m od Stare Droge proti mostu.
Člani SPV se strinjajo s predlagano rešitvijo.
12. Preglednost na izvozih pri NKD in nasproti Cankarjevega doma
Ugotovitev komisije:
Stanje je bistveno boljše, kot drugje na Tržaški cesti, kjer se je problematika reševala z
ukinitvijo parkirnih mest. Ogledalo nasproti NKD se dvigne za 1 m.
Člani SPV se strinjajo s predlagano rešitvijo.
3. Zagotovitev varnosti »Rimski zid« Zaplana, vloga ZIC
Člani komisije so bili mnenja, da se postavi prometni znak za nevarnost »Pešci na cesti«
4. Razno (označitev parkirnih mest pri Depoju)
Člani komisije so bili mnenja, da se predlaga časovna omejitev parkiranja za 1 uro
(obiskovalci trgovine Depo) in zaris petih parkiranih mest.
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Označitve avtobusnih postajališč na Krošljevem griču se ne bodo zarisale, cesta tehnično
tega ne dopušča, ima pa avtobus oznako »šolski avtobus« in lahko ustavlja na dogovorjenih
mestih.
V Veliki Ligojni na »Razpotju« kjer obrača šolski avtobus se predlaga dopolnilo tablo
»obračališče avtobusa z navedenimi urami«.
G. Stepančič je povprašal po prometnemu režimu v križišču Krpanova – Poštna. Zarisana so
modra parkirna mesta vendar ni postavljenih nobenih znakov.
G. Turk je opozoril da je na Betajnovi proti Hamexu zmanjkal znak za omejitev 40 (iz smeri
Storžev grič – Betajnova pri Stebelu)
Pri lekarni desno v ulico 6. maja se prekine kolesarska steza in se ne nadaljuje do Turšiča,
predlagajo se talne označbe trikotnik.?????
Postavitev znaka omejitev 30 na Betajnovi.
g. Stepančič je podal pobudo da se pri DG 69 med Tržaško in Staro cesto zriše prehod za
pešce in kolesarsko stezo.
Pobuda podana s strani KS Breg:
za osvetlitev prehodov pri Gasilskem domu na Jelovškovi in pri baru Pik se pripravi oceno
stroškov.
Na naslednji seji se opravi tudi ogled Drenov grič – Lesno brdo pri trans Felixu za postavitev
cestnega ogledala (Stara cesta – železnica).
Sestanek »Varovanje otrok« v šolskem letu 2019/2020 bo predvidoma v torek 27.9.2019.
Seja je bila zaključena ob 14.00 uri.
Zapisala:
Špela Blažič

Predsednik sveta
Karol Jurjevčič l.r.
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