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1OOO UUBUANA

ZADEVA: Svetni5ka pobuda ge. Mojce Kucler Dolinar, vodje svetniskega kluba N.Si glede

hitrostnih ovir v Stdneiiiah - ODGOVOR

Spoitovani I

Na vaSo pobudo:
>Na vaiki cesti Stoneliie - Medno sodelavci KPL decembrq 2006 postavili stqbilne grbine okrogle oblike. Ta cesto
je zo kmetovalce iz Medna, Staneiii, Zlebov, Golega Brdo, Preske, Vai, Goriian, Senice in Dvorq edina dovozna
cesto nq polja Medno, Stoneiit, ViZmarij in Brodq. V glavnem je nomenjena traktorskemu prometu. Te cestne
grbine ne ustrezajo predpisom, ki dolotojo, kje morajo biti postavljene in kakine oblike naj bodo. Grbine v tej obliki
povzroiajo poikodbe troktorjev in voznikov traktorjev ter kljub prilagojeni hitrosti onemogoiojo varno voinjo. Zato
dajemo pobudo, naj se grbine odstranijo oziroma postavijo v skladu s predpisi, tako da bo poskrbljeno zq vsrnost v

prometu.((,

podajamo naslednji odgovor:
>Hitrostne ovire na cesti Staneiide - Medno, ki so bile postavljene s strani KPL, d.d., v decembru leta
2006 zaradi okoliSdin, ki so narekovale ukrepanje. Postavljene so bile na podlagi projektne
dokumentacije 5t. projekta U 07/381,/1-05,julij 2005, projektant KProjektl d.o.o., ter s soglasjem MOL,

5t. soglasja 370-361/05-2 MB, zdne24.2.2006. Pripostavitvismo zasledovalidva cilja:
- zmanj5ati privladnost uporabe te cestne povezave za dnevne migrante iz gorenjske smeri, ki zaradi

zastojev na Celoviki cesti pogosto uporabljajo tudi omenjeno cestno povezavo. Te in podobne ovire
v bliZini so zahtevali stanovalci;

- umiriti promet na ozki cesti skozi naselje, ki brez hodnika za peice poteka mimo stanovanjskih

objektov, ter zmanjiati hitrosti na odprtem delu ceste zaradi poveianja prometne varnosti Sibkejiih

udeleZencev v prometu - predvsem peicev in kolesarjev.

Hitrostne ovire so izvedene v obliki kroZnega odseka dolZine I = 3,6 m in vi5ine h = 0,1 m, kakrine so se

postavljale takrat in omogodajo prevoznost za vse vrste vozil, vkljudno s tovornimi vozili in traktorji.
Enake grbine so bile v uporabi na Sneberski cesti od leta 1993 do 2009, 5e vedno pa so v uporabi na

Kaieljski cesti'in nekaterih drugih cestnih odsekih, kjer je prav tako veliko traktorskega prometa.

Na podlagi pobud stanovalcev, lastnih opaZanj, podatkov Mestnega redarstva in policije, ugotavljamo,
da so postavljene hitrostne ovire v vedji meri dosegle namen.

Lep pozdrav!

Vodja Odseka za promet:

Peter Skuiek
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