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1OOO UUBUANA

ZADEVA: SvetniSka vpraianja in pobude ge. Mojce Skrinlar v imenu svetniskega kluba SDS -
odgovor Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet (9. seja MS, 2. toika)

Spoitovani I

Zahvaljujemo se vam za predlog oziroma pobudo glede ureditve prometnih razmer na Kettejevi ulici v

5i5ki, kler je vegetacija zakrivala prometne znake in kjer naj bi bilo nevarno predkanje ZelezniSke proge

Ljubljana - Jesenice.

Y zvezi s tem vam sporodamo naslednje:

- Obrezovanje vegetacije je del nalog rednega vzdrZevanja cest. Vegetacija se obrezuje v obsegu, ki je

potreben za zagotavljanje vidnosti prometne signalizacije, vendar je pri drevorednih ureditvah, kot
je na primer na Kettejevi, teZava v tem, da ne moremo obrezati vsega drevoreda do te mere, da

izgubi prvotni namen in podobo.

- Kettejevo ulico, na odseku od Smrekarjeve do AljaZeve, predkajo AleSovdeva, Podlimbarskega in

Podjunska ulica, pri demer je Kettejeva vsakid podrejena. Zaradi signalizacije, ki jemlje prednost

vozilom na Kettejevi, te ulice ni moZno neposredno prevoziti, niti ni z vozilom moZno razviti kakSne

vedje hitrosti, ker noben od stirih odsekov ni dalj5i od 60 m. Hitrost vozil torej ni problem,

ocenjujemo pa tudi, da je prometna signalizacija zadovoljiva. Celotno obmodje je namred oznadeno

kot >Obmodje omejene hitrosti - Cona 30 km/h<. V tujini se na takinih obmodji opuida vsakrina

prometna signalizacija, kar po njihovih izkuinjah ne poslabiuje prometne varnosti (primer: mesti

D[achten, Nizozemska, 45.000 prebivalcev, in Bohmte, Nemdija, 13.500 prebivalcev).

Nivojski prehod (NPr) prek Zelezni5ke proge Ljubljana - Jesenice - d.m. je zavarovan s predpisano

signalizacijo. Po Pravilniku o nivojskih prehodih (Ur.l. RS 5t.85/2008), ki natandneje predpisuje

pogoje za doloditev kraja kriZanja ZelezniSke proge in javne ali nekategorizirane ceste, njegovega

tehnidnega zavarovanja, ter prostorske,'gradbene, prometne, tehnidne in varnostne pogoje na

nivojskih prehodih, kot zavarovan 5teje tisti nivojski prehod, kije opremljen s tehnidni sredstvi, ki

napovedujejo prihod vlaka in prepovedujejo udeleZencem v cestnem prometu preikanje ZelezniSke

proge (cestni signal). Glede na to, da,je NPr >Verovikova< namenjen izkljudno predkanju pe5cev,

kakSne posebne oznake niso potrebne. Prehod je z vseh strani dobro viden, pred samim mestom

predkanja ZelezniSke proge pa je tudi zavarovan proti prevozu s cestnimi vozili s kovinskimi

stebridki, ki so pobarvani izmenidno rumeno in rdede. Poleg svetlobnega signala je prehod

opremljen tudi z zvodnim signalom - zvoncem, ki se vkljudi oziroma izkljudi hkrati s cestnim

signalom, s demer se doseie zavarovanje prehoda tudi za slepe in slabovidne osebe.
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Na podlagi navedenega ugotavljamo, da je prometna signalizacija na predmetnem obmodju ustrezna,
vendar bomo kljub temu izvedli naslednje dodatne ukrepe za izboljSanje prometne varnosti, ki so Ze

uvrideni v na5 program dela. Ukrepi so naslednji:

V kriZiSdu AljaZeve in Kettejeve ulice bomo oznadiliprehod za pe5ce (prek Kettejeve). lzvedba letos.

V kriiiSdu AljaZeve in Kettejeve ulice bomo obstojed prometni znak ll-l- >KriZi5de s prednostno
cdsto< zamenjali s prometnim znakom ll-2 >Ustavi<, postavljenim bliZe Aljaievi. lzvedba letos.

Pred nivojskim prehodom prek ZelezniSke proge na Verov5kovi bomo postavilitako imenovano cik-
cak ograjo, kot dodaten ukrep pred nehotenemu pribliZevanju ielezniSki progi, ki bo hkrati
prepredevala neposreden dostop do mesta predkanja tako za peSce, kot za kolesarje. lzvedba letos.

Na celotnem obmodju med ZelezniSko progo Ljubljana - Jesenice - d.m., AljaZevo, Celoviko in
Smrekarjevo ulico bomo izvedli enosmerno prometno ureditev z ulidnim parkiranjem. lzvedba
predvidoma leta 20'J.2 in 2013 - v sklopu 5iriega prometnega obmodja Spodnja 5if ta 1511, Si5ta-det
(52) in 5i5ka-der (53).

Lep pozdravl

Vodja Odseka za promet:

Peter Skuiek
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