
Zapis sestanka in ogleda najnujnejših posegov  na nekaterih občinskih cestah  v KS Škofije  

Prisotni :  

1.MOK,Urad za javne gosp.službe in promet : Vili Plahuta,Anže Novinec 

2.KS : E.Gašpar ,Darko Počkaj (komisija KS za infrastrukturo),Majda Bonaca (tajništvo KS) 

Dnevni red , ugotovitve in dogovori: 

 

1. Preveriti  možnost zarisa intervencijske poti levega kraka ceste v staro jedro Sp.Škofije v smeri ob 

frizerskim salonom Fedora-Čuk (Parc 1670,1671,1674) 

Možno in smiselno zarisati intervencijsko pot le v delih te vaške ceste – ulice, kjer je minimalna širina 

3,5 m  in ne v v celotni trasi do križišča s severno obvoznico. 

Dogovor: UJGSP da predlog zarisa izvajalcu in se izvede istočasno z zarisom že dogovorjenih dveh 

parkirišč in intervencijskih poti na Zg.Škofjah in preostanki Sp.Škofij.Čas izvedbe  september 2016, 

takoj ko se sprostijo izvajalci, ki pospešeno urejajo zarise okolišev šol 

2. Začasna ureditev odvodnjavanja in tamponiranja ceste s parc.št. 1572/2 – Zadeva Matič 

Prisotni na ogledu skupaj z g.Matičem soglašajo, da se izvede samo minimalni poseg izgradnje 

betonskih kolesnic , ki bo omogočal koliko- toliko normalen dovoz v najbolj poškodovanem delu 

cestišča do končne ureditve ceste.Skladno s projekcijo Načrta razvojnih programov naj bi  v tem 

območju bila dokončana kanalizacija in obnova vodovoda najkasneje do konca 2018.Ta dela 

vključujejo tudi končno ureditev vseh poti območja. KS bo pridobila oceno/ponudbo izvajalca za 

izvedbo betonskih kolesnic in betonske mulde za odvodnjavanje vode s smeri ceste Škofije Tinjan in 

jo dostavila UJGSP  in g.Matiču  

3. Ureditev ropotajočih  rešetk pred razcepom ceste Škofije – Tinjan v vaško jedro Druge Škofije 

nasproti stavbe 1152-tehnične možnosti drugačne ureditve odvodnjavanja 

Na terenu je ugotovljeno da je za enkrat neznani izvajalec rešetke zavaril v času med večerom 

29.08.in jutrom 30.08.2016 .V kolikor ta poseg ne bo trajne narave bo potrebno urediti 

odvodnjavanje s peskolovnima jaškoma na vsaki strani ceste in vgradnjo cevi pod cesto  

4. Ureditev obstoječih grbin na cesti Škofije Tinjan v območju šole skladno s standardom  SC 03.800 : 

2009;popravilo/preplastitev med obema grbinama 

Za ureditev sedanjih grbin omejitve 30 km/h v prometu bolj prijazno zvedbo, je potrebna dolžina 

umestitve grbine 6 m  s povozno ploščadjo 2,7m.UJGSP bo izdelal predlog umestitve obeh grbin. 

Zaradi večkratnih prekopov (Rižanski vodovod,Elektro Primorska)in slabega utrjevanja izkopnih 

kanalov je v osrednjem  delu  cestišča več posedkov.Smiselna bi bila preplastitev celotne površine. 

KS predlaga da UJGSP ugotovi kateri  izvajalec je morebiti še v garancijski obvezi ,da krije del stroškov 

intervencije (zamisel KS po sestanku)   



UJGSP javi KS možen rok izvedbe obeh grbin in sanacije površine križišča. 

5. Omejitev hitrosti na cesti   med OŠ Škofije in vrtcem v smeri Parenzane : prometni znak,grbine, 

morebitni talni zarisi 

Dogovorjena je namestitev prometnih znakov omejitve hitrosti 30 km/h obojestransko.Rok za 

postavitev prometnih znakov bo s CPK preveril g.Počkaj,UJGSP  bo naroči postavitev.Izvedba zarisa 

intervencijske poti do klančine v zaselek Hrib (v smeri od šole proti Hribu)bo ob zarisih ostalih 

intervencijskih poti. 

Dogovorjena je umestitev hitrostne ovire – grbine pred vhodom v vrtec iz smeri Škofije –Hrib. UjGSP 

javi možen rok postavitve grbine  

6. Podirajoči se zid obč.ceste -parcele  1185 – Tretje Škofije obisk/pogovor z oškodovancem 

Lastnku parcele(družina Švab) , na katero se ruši podporni zid  občinske ceste, je na ogledu obljubljen 

pričetek postopka urejanja problema. UJGSP bo pripravil popis del in oceno stroška rušitve suhozida 

od kapelice do garaže  ter betoniranja venca v preostali dolžini. Poseg se bo tudi finančno načrtoval 

za l.2017 

7. Ureditev obč.ceste –parc.1462 ob stavbi št.1585 –Tretje škofije  

Tudi ta poseg naj bi se načrtoval za 2017 in časovno reševal ob izvedbi del iz toč.6 tega zapisa 

8. Cesta –  parc 1681  dostop do stavbe 412 in 414 k.o. Škofije  

Z neutrjene – makadamske  cesta  zaradi strmega naklona in še bolj zaradi odvodnjavanja z državne 

ceste ob večjem deževju nanaša  gramoz in kamenje na občinsko cesto Škofije- Plavje .Koncesionar 

vzdrževanja  jo mora zato  stalno čistiti nanosov .Razrita cesta otežuje dostop do obeh stavb. 

KS podaja predlog, da UJGSP zagotovi KS naročilnico za beton in armaturno mrežo,KS bo v lastni režiji 

izvedla gradbeni del, ki predvideva betoniranje ceste v celi dolžini in izvedbo mulde za usmerjanje 

meteornih voda,ki se prelivajo iz kanala državne ceste.Prelagana je tudi obojestranska postavitev  

prometnega  znak dovoljeno za lokalni promet. 

UJGS javi KS odgovor ali je možno dobiti naročilnico za material v letu 2016 in naroči postavitev 

trometnih zankov  

9.Parkirišče pri stari pekarni ob kolesarski progi Parenzana  

KS predlaga asfaltiranje in celostno ureditev parkirišča in ekološkega otoka .Parkirišče je zelo 

obremenjeno,prvenstveno zaradi kolesarske poti Parenzana.Stanovalci objekta,ki meji na površino se 

pritožujejo nad neurejenostjo in prahom.Tudi sicer se to parkirišče navezuje na območje centralnih 

dejavnosti Sp.Škofij (pošta,pekarna,cerkev…).Poseg bo KS vnesla   v Načrt razvojnih programov  2017. 

 

 


