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1. PRILOGA
PREDLOG PROMETNE UREDITVE NA SPODNJIH ŠKOFIJAH »NA ČUKU«
Krajani Spodnjih Škofij so podali predlog ureditve cestnega prometa v naselju Spodnje Škofije.
Ugotavljajo, da se število avtomobilov in hitrost povečujeta, še posebej v poletnih mesecih zaradi
turistične sezone. Ni zanemarljivo dejstvo, da v naselju ni urejenega pločnika. Otroci, kot
najranljivejša skupina udeležencev v cestnem prometu so v tem primeru najbolj izpostavljeni.
Krajani so prepričani, da se lahko prometna varnost izboljša v kolikor bi postavili nekaj znakov in
talnih označb. Potrebna pa bo tudi investicija v izgradnjo pločnika.
Predlog št.1

Leva slika prikazuje omejitev hitrost na 40km/h iz smeri Bivja, desna pa iz smeri bivšega mejnega
prehoda Škofje. V obeh primerih gre za znak 2232-4.

Predlog št. 2
Krajani predlagajo, da se pri novi kliniki postavi prometni znak, kjer je prepovedan promet za vozila
ali skupine vozil, katerih skupna masa presega maso, označeno na znaku in sicer na 3,5t. Tak znak
je že postavljen iz smeri Elerjev, potrebno ga je postaviti še iz smeri klinike.

Predlog štev. 3
Krajani predlagajo, da se »pri kliniki« končno uredi križišče, kot je bilo obljubljeno in je projekt bil
izdelan. Po projektu se umaknejo škodljive (nestrokovne) hitrostne ovire, zariše se prehod za
pešce in temu primerna prometna signalizacija.

Predlog štev. 4
Krajani predlagajo, da se vzdolž severne obvoznice od klinike proti bivšemu mejnemu prehodu, do
odcepa za Elerje z leve strani uredi pločnik. Po tem delu ceste hodi veliko pohodnikov, domačini v
trgovino, otroci v šolo, sprehajalci domačih ljubljenčkov itd. S postavitvijo pločnika bi bistveno
povečali varnost vseh udeležencev v prometu.

Leva slika prikazuje mesto, ob desnem robu ceste, postavitve pločnika od MP Škofije proti naselju,
desna slika pa od naselja proti MP Škofije, kjer bi ob levem robu ceste lahko postavili pločnik. S tem
bi tudi preprečili, da ne bi kamenje, ki se občasno skotali na cesto, ogrožalo prometa.

Predlog štev. 5
Predlagamo talno označbo »Križišče oziroma cestni priključek s prednostno cesto« št. 5604 na cesti, ki
pripelje od starega gradu in se spoji na cesto Elerji – Spodnje Škofije na Čuku.

Predlog štev. 6

Narisati talno označbo (opcija postaviti prometni znak) »Križišče oziroma cestni priključek s prednostno
cesto« št. 5604 pri hišni štev. Spodnje Škofije 125.
Predlog štev. 7

Leva slika prikazuje mesto, kjer predlagamo talno označbo »»Križišče oziroma cestni priključek s
prednostno cesto« št. 5604 . Na desni sliki je viden STOP znak, ki je v živi meji. Postavitev droga in na
njem znaka bi tako ozko križišče še bolj utesnjevalo.

Predlog štev.8
Predlagamo, da se postavljena ogledal povežeta
med seboj. Sedaj zaradi burje medsebojno se
dotikata in obstaja velika verjetnost, da bo prišlo
do poškodbe ogledala.

Predlog štev. 9

Predlagamo, da se na cesti iz Elerjev proti
Škofijam (pri Bajcu) na obstoječi drog omejitev
tonaže namesti še prometni znak za omejitev
hitrosti na 40 km/h skozi naselje na Čuku.

Predlog štev. 10

Predlagamo postavitev ogledala pri izvozu iz
klinike. To cesto uporabljajo tudi ostali tam
stanujoči krajani. Na desni strani slike se vidi, da
je lastnik stanovanjske hiše nadgradil verando in
s tem se je zmanjšana preglednost za izvoz na
prednostno cesto.
Ogledalo mora biti postavljeno tako, da bo iz
smeri vožnje voznikov od hiš v ogledalu vidna
cesta v desno.
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