
PRILOGA: Preglednica realizacije sklepov Tehnične komisije SPVCP Občine Škofja Loka (2011 - 2015)

SEJA SKLEP št. PROBLEMATIKA UKREP OPOMBE 12.1.2016

2. 1 Cesta ŽP - Virmaše - umiritev prometa – “Čelik” *Postavitev le dveh hitrostnih ovir, srednja se ne namesti

delno izvedeno - prometni znaki in javna 

razsvetljava, grbine in meteorna kanalizacija 

še neurejeno (2017 naprej)

2 Cesta ŽP - Virmaše - umiritev prometa – “Čelik” *Manjkajoči znak 40km/h realizirano

3 Cesta ŽP - Virmaše - umiritev prometa – “Čelik” *Se strinjamo s cono 30 realizirano

4 Vas Trata - umiritev prometa na cesti za IC – “Bektaštevič” *Hitrostne ovire niso potrebne realizirano

5 Vas Trata - umiritev prometa na cesti za IC – “Bektaštevič” *Stop znak in zarisati talne označbe realizirano

6 Cesta od Uršulink do regionalke pri Sv. Duhu *Hitrostne ovire niso potrebne

7 Prestavitev table “Sveti Duh” v Gorajtah in nevarne bankine *Asflatira oz. uredi naj se le leva stran neurejene bankine odkupi in preplastitev v letu 2017

8 Ureditev križišča v Stari Loki pri kapelici *Ureditev križišča, postavitev STOP znak in črta - kot v sklepu

po izvedbi projekta komunalne ureditve v 

Stari Loki, projekt pripravljen (Projekt ROSEE)

9 Križišče na regionalni cesti Šk. Loka - Žiri, Na Logu *Na DRSC naj se poda pobuda realizirano

10 Križišče na regionalni cesti Šk. Loka - Žiri, Na Logu *Prestavi naj se prometni znak, drugi naj se poviša - glej sklep realizirano

11 Križišče na regionalni cesti Šk. Loka - Žiri, Na Logu *Postavitev ogledala za boljšo preglednost realizirano

12 Prepoved prometa po pločniku iz stare Ljubljanske ceste *Namesti se ovira realizirano

3. 3 Ogled prehoda za pešce pri Sv.Duhu *Na DRSC naj se zaprosi za predhodno mnenje strošek občine, ko bo KS predlagala v plan

4 Določitev lokacije postavitve prikazovalnika hitrosti *Prikazovalnik hitrosti naj se poda na drog JR - glej sklep realizirano

5 Preveriti smiselnost krajevne table v Pungertu *Krajevna tabla Pungert naj se prestavi, omeji naj se hitrost 70km/h realizirano

6 Križišče Vešter, slaba preglednost pri Modrem valu
Postavitev ograje, *postavitev ogledala za boljšo preglednost, prestavitev 

reklamne table Modri val

ograja postavljena, poslano na DRSC, odstop 

vloge inšpektoratu IRSPEP, naredimo 

poizvedbo na IRSPEP

7

Križišče Podlubnik II, slaba preglednost zaradi naravne ograde 
(ciprese)

*V kolikor bo preglednost slaba, je potrbno ciprese zmanjšati, da bo 

pregledno

DRSI preveri nujsnost ogledala vendar ga ni 

potrdil, zadevo ureja inšpektorat

8 Križišče Podlubnik, pri vrtcu in OŠ *Fizična ločitev pločnika od cestišča, hitrostne ovire realizirano

9 Razno - manjkajoča talna označba *Označi se talna označba V10 - glej sklep realizirano

4. 3 Podhod pri OŠ Jela Janežiča *Podhod naj se uredi do začetka ŠL - kot je bilo omenjeno v sklepu

Urejeno, pohodne plošče zamenjane, namesti 

se pleksi zaščita za pešce in kolesarje ter 

uredi klančina

4

Nevarni prehod za pešce na križišču glavne regionalke pri OŠ 
in vrtcu *Poseben ukrep ni predviden - aktivno naj se spremlja varnost na tem delu  

na tem predelu nameščen prikazovalnik 

hitrosti

5 Frekventni prehodi za pešce pri OŠ Mesto in pri Nami *Nove talne označbe, prepoved parkiranja, S-ovira s ključavnico - glej sklep realizirano

6 Postajališče za šolski bus OŠ Mesto *Talna označba za bus postajaliče, kot je omenjeno v sklepu, S-ovira

izvedena ovira, postajališče ostaja na prvotni 

lokaciji

7 Enosmerni promet Šolska ulica
*Enosmerni promet, omejitev dostave za Namo v času prihoda otrok v OŠ - 

časovno določeno

dostava za Namo urejena, ostalo počakamo 

do rekonstrukcije Kidričeve in gradnje TC

8 Preglednost Modri val (glej tudi 3. seja, 6.sklep) Postavitev varovalne ograje in prestavitev gradbiščne table realizirano

5. 2

Šolska pot od avtobusne postaje pri križišču na Kidričevi cesti 
proti OŠ *Zamenjava prometnih znakov št. III-120 table smo dali očistiti in služijo namenu

3

Šolska pot od avtobusne postaje pri križišču na Kidričevi cesti 
proti OŠ *Namestitev hitrostne ovire na obstoječem prehodu za pešce realizirano

4

OŠ Cvetko Golar Šolska pot od avtobusne postaje pri križišču 
na Kidričevi cesti proti OŠ *Prestavi naj se srednja hitrostna ovira - kot v sklepu realizirano

5 Začasna dostopna pot do športne dvorane Trata
*Fizična zapora, končna reš. dostopna cesta iz križišča J obvoznice, začasno 

se uredi signalizacija realizirano

6 Lokalna cesta od Elektro mimo avtogarnata in naprej - pločnik *Nepregledno zaradi žive meje - predvsem zaradi pešcev realizirano

7 Lokalna cesta od Elektro mimo avtogarnata in naprej -pločnik *Označi naj se rumena robna črta, ki bo varovala pešce zariše se pas za pešce

8 Prehod za pešce pri Sivki *Betonska cvetlična korita pri Sivki naj se prestavijo za 1m proti vozišču realizirano

6. 2 Cesta od trgovine v Retečah do železniškega prehoda proti šoli
Nariše se talna signalizacija v razdalji 0,8 m od roba cestišča po desni strani 

od šole proti križišču realizirano

3 Prehod za pešce na regionalki pri trgovini v Retečah
Na DRSC potrebno poslati predlog da se postavi opozorilna tabla s 

svetlobnim telesom na prehodu za pešce realizirano

4 Cesta od trgovine v Retečah do železniškega prehoda proti šoli Nariše se peš pot  vzdolž ceste š 0,8 m realizirano

5 Manjkajoči pločnik za pešce pri gostilni Danilo
Pločnik že obstaja na desni strani in zadostuje, saj je glavnina hiš na desni 

strani. realizirano

6 Križišče »Vigred – podhod«. 
Namesto znaka PZ II-1 za prednostno cesto se postavi STOP znak s STOP 

talno označbo, na drugi strani pa se namesti ogledalo realizirano

7. 2

Stopnice in nov prehod za pešce na Cesti talcev z enosmerno  
proti Stari Loki

Stopnice se odstranijo, postavijo se nove, široke do nekje 1,5 metra, skladno 

s skico realizirano

3 Manjkajoč prometni znak  pri Kapelici - Cesta talcev Namesti manjkajoči prometni znak »Prepovedan promet v eno smer - PZ II-4 realizirano

4

Dotrajan prometni znak od kapelice proti Gorajtam na Cesti 
talcev Zamenjata naj se dotrajana prometna znaka PZ II-30-40 in PZ II-7

znak se ukine ob rekonstrukciji bo nov znak 

pri transformatorju

5

Promet na cesti mimo stanovanskih objektov Partizanska cesta 
6 in 10

Preveri, če je omenjena cesta (oz. pot) mimo objetkov Partizanska cesta 6 in 

10, kategorizirana, kot javna pot je kategorizirana, korita so odstranjena, 

6

Izgradnje peš poti, ki bi varno vodila pešce ob pokopališču, iz 
smeri jug – sever in obratno, proti bivši vojašnici

Izgradi naj se pešpot tik za trenutno postavljeno živo mejo vzporedno z 

enosmerno ulico

delno izvedeno - prehod preko ploščadi  na 

Partizanski + nov dostop v Vojašnico, 

realizacija v 2017 (projekt)

7

Na Partizanski cesti označi prehod za pešce, ki bo vodil v bivšo 
vojašnico.

Na severnem delu naj se na Partizanski cesti označi prehod za pešce, ki bo 

vodil v bivšo vojašnico. Prehod za pešce mora biti označen dovolj stran od 

samega obzidja pokopališča, saj bo le tako omogočal boljšo preglednost in 

varnejše prečkanje preko cestišča realizirano

8

Na Godešiču smo si ogledali možnosti preureditve križišča pri 
KS V primeru, da bo prišlo do kakršnekoli preureditve križišča naj bo to krožno

realiziran dodatno zavarovan prehod aza 

pešce

9

Možnost postavitve novega prehoda za pešce na Godešiču v 
bližini javne poti JP 902 541, ki bi pešce vodil preko R1-
210/1078 Škofja Loka – Jeprca v km 2,850

Na DRSC naj se poda zahteva za predhodno mnenje glede izgradnje prehoda 

za pešce na R1-210/1078 Škofja Loka – Jeprca v km 2,850

pridobljeni PP - večji poseg, če bo pločnik na J 

strani ni potrebe, opredelitev KS

8. 2

R1 210- zaznamovani prehod za pešce v Svetem Duhu – 
nasproti lokala BlackJack

Prikazovalnik se prestavi na drog javne razsvetljave (ki stoji pri stanovanjski 

hiši Sveti Duh 74) realizirano

3

Kolesarska steza v smeri proti Industrijski coni Trata, pri 
odcepu za krmilnico živil na Trati

Betonski robniki v dolžini kolesarske steze znižajo (zbrusijo) oziroma ali se na 

del, ki se posedel, namesti nova asfaltna površina realizirano

4

Kopališko ulico in Fužinsko ulico, v zvezi ureditve umirjanja 
prometa

Preveriti obstoječi elaborat in namestiti prometni znak za obvestila št. III-29, 

območje omejene hitrosti, z omejitvijo 30 km/h realizirano

5

Postavitev prometnega znaka za obvestila št. III-14, naselje 
Bukovica

Posreduje predlog tehnične komisije za prestavitev prometnega znaka za 

obvestila št. III-14, naselje Bukovica, v neposredno bližino stanovanjske hiše 

Bukovica 2 realizirano

1
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9. 2 V dolini Hrastnice - križišče »Logar« Strinjamo se s predlagano ureditvijo križišča realizirano

3 Novo postavljena avtobusna postajališča
Avtobusna postajališča so za odrasle ljudi absolutno prenizka. Predlaga se 

dvig postajališč za vsaj 25 do 50 cm realizirano

4

Pri križišču »Logar« smo si ogledali prometni znak z uro 
avtobusnih šolskih prevozov Znak se popravi s točno uro šolskih prevozov realizirano

5

Prometne ureditve križiča med lokalno cesto LC 401061 »Zg. 
Luša-Jarčje brdo-Mlaka« In javno potjo JP 901221 »Zg. Luša-
Mlaka

Prednostna cesta ostane lokalna cesta LC 401061, na JP 901221 se nariše 

bela stop črta in postavi znak v skladu s sliko 1. Pred in za dvoriščem 

orodjarstva Rant se postavi opozorilna tabla za viličarja pred in za dvoriščem realizirano

6

Prometne ureditve križiča pri Medvedu med lokalno cesto LC 
401061 »Zg. Luša-Jarčje brdo-Mlaka« in Lokalno cesto LC 
401021 »Na Luši – Lenart – Rovt Debeljak«

Pred priključkom LC 401061 na glavno lokalno cesto LC 401021 se postavi 

znak za prednost. realizirano

7

Prometne ureditve križiča pri Delobrdarju, odcep za Rastovke 
med lokalno lokalno cesto LC 401021 »Na Luši – Lenart – Rovt 
Debeljak« in javno potjo JP 901201 »Mačesnik – Lenart«

Pred priključkom na glavno cesto LC 401021 se nariše na cestišče stop 

oznaka (2,5 m pred vstopom v križišče) in postavi tabla za prednostno cesto realizirano

8

Ogled križiča med JP 901241 »Zg. Luša-Dragobaček-Brdar« in 
glavno lokalno cesto LC 401021 »Na Luši – Lenart – Rovt 
Debeljak«

Pred priključkom na glavno cesto LC 401021 se postavi stop znak. Prav tako 

vzdrževalec popravi pritrditev ostalih tabel. realizirano

9

Dotrajan most čez Selško Soro na cesti LC 181011 (Kranj-
Stražišče-Ševlje-Bukovica). Potrebno sanirati, začasno omejiti hitrost s hitrostnimi ovirami pred mostom

Zaradi varčevanja, se investicija premakne v 

leto 2017

10. 1 Prometna varnost v okolici hišne številke Ševlje 10

»Dvojni ovinek ali več zaporednih ovinkov (I-2.1)«; znak »omejitev hitrosti 

40km/h (II-30)«, »dopolnilna tabla, ki označuje dolžino omejtive – 

500m (IV-2) realizirano, prejeta pritožba s strani sosedov

2

Potrebnega prehoda za pešce med TC Merkur in Hofer na 
Grencu

Med TC Merkur in Hofer na Grencu naj se med obema že zgrajenima 

pločnikoma poveže (ustrezno označi) prehod za pešce realizirano

11. 2 Trata – LC 401431 “cona 30” od LTH proti starim Alpcolorjem
Obstoječi prehod za pešce se opremi z znaki III-6.  Preveriti možnost boljše 

osvetlitve pri LTH.

realizirana JR, predvidena preureidtev 

križišča zaradi Domela

3 Urediti križišče cest Frankovega naselja v Hafnerjevo naselje Na desni strani pločnika se namesti nov prometni znak »ustavi« II-2. izvedeno

4 Ureditev priključka Hafnerjevo naselje-LTH
Obstoječi prometni znak II-1 se prestavi na desno stran ceste iz Hafnerjevega 

naselja ob obvestilni tabli pred priključkom ceste za LTH realizirano- prestavitev znaka, do konca 2015

5 Mnenje o dodatnih omejitvah

Omenjena »cona 30« na LC 401431, od LTH proti Alpcolorju in naprej vse 

do križišča z regionalko (pri Elektro) naj ostane v obliki, kot je bila sedaj, 

torej brez dodatnih hitrostnih ovir ipd realizirano

6 Namestitev hitrostne ovire LC  (Frankovo, Hafnarjevo nas.) Dodatnih hitrostnih ovir se ne namešča realizirano

7

Ogled stanja prometne ureditve pri novem nakupovalnem 
centru Eurospin

Izdelava projekta za krožišče na Kidričevi c., z odcepi za Frankovo nas., 

Mercator in Loško kom. 

projekt v pripravi, niso pridobljena vsa 

soglasja in zemljišča, po letu 2016, začasno b 

ododatno osvetljen prehod

8 Poškodovana lesena mostna ograja na LC 251070 v Gostečah
Zaradi varnosti pešcev se na obeh straneh prepusta čimprej izdela nova 

lesena mostna ograja

zaščiteno s konfini, izvedena geodetska 

odmera, čakamo pranvnomočnost odločbe

12. 2

Problem zapore javne poti mimo objetkov Partizanska cesta 6 
in 10 Cvetlična korita in prometni znak za slepo ulico naj se nemudoma odstranijo realizirano

3

Problem zapore javne poti mimo objetkov Partizanska cesta 6 
in 10

Stanovalci v bližini omenjene poti naj se skupaj s KS Kamnitnik uskladijo in 

podajo na občino predlog, ki bo omogočal neko optimalno mogočo varnost 

na tej poti realizirano

4 Problem prometa in hitrosti na Potočnikovi ulici

Pri vhodu na Potočnikovo ulico naj se namesti znak »CONA 30« (na drugi 

strani konec »CONE 30«). Na vzhodni strani ulice (tam, kjer se začenja oz. 

konča makedamska pot proti Grencu oz. Starem Dvoru), naj se ravno tako 

namesti znak »CONA 30« ter obratno znak konec cone. realizirano

5 Problem prometa in hitrosti na Potočnikovi ulici
V okviru »CONE 30« naj se na Potočnikovi ulici namestijo vsaj tri (ali štiri) 

hitrostne ovire

bo izvedeno skladno z elaboratom GGD  po 

pravnomočnosti odločbe o odmeri ceste, v 

2017

6 Problem prometa in hitrosti na Potočnikovi ulici
Pri Tehniku na Starem Dvoru se pri vhodu na cesto preko »Pahuca« namesti 

znak "prepoved prometa za tovorna vozila". Namreč tam je ta znak že bil realizirano

13. 2 Oprijemalo v Vincarjih
Oprijemala  se namestijo na desni strani klanca in sicer na pripravljeno 

ograjo, ki je v zasebni lasti

pridobljeno soglasje lastnika, izvedeno ko bo 

KS dala v predlog plana, 2018

3 Studenec - umiritev hitrosti
Uvedba cone 30, hitrostna ovira pri objektu Studenec 23 - soglasja pridobijo 

tam stanujoči

realizirano (realizacija 1. faze brez grbin) po 

elaboratu GGD

4 Dotrajan STOP znak pri izvozu iz naselja Studenec - pri mlekarni Vzdrževalec ceste mora namestiti predpisan prometni znak STOP

relaizirano, lastniki zahtevajo odstranitev 

znaka in droga še dodatna problematika za 

preučiti (elaborat)

5 Križišče smer Ševlje na regionalni cesti R2 403/1076
Pobuda na DRSC  za ureditev priključka LC za smer proti Ševljam in RC Škofja 

Loka – Železniki realizirano

14. 2

Umiritev prometa v novem naselju za Kamnitnikom (Cesta talcev) – 
cesta proti Gorajtam

Namestitev ene (1) hitrostne ovire, tik ob križišču z novim naseljem (glej 

celoten sklep in foto)

postavljena hitrostna ovira za 50 km/h perd 

križiščem

3

Umiritev prometa v novem naselju za Kamnitnikom (Cesta talcev) – 
cesta proti Gorajtam Namestitev ogledala, ki bo kazalo prihajajoča vozila na LC iz obeh strani

postavljena hitrostna ovira za 50 km/h perd 

križiščem

4

Umiritev prometa v novem naselju za Kamnitnikom (Cesta talcev) – 
cesta proti Gorajtam Omejitev hitrosti na 40 km/h

postavljena hitrostna ovira za 50 km/h perd 

križiščem

5

Novi svet - pri mostu čez Soro pri LTH: označitev prehoda za 
pešce, hitrostne ovire Na enosmerni cesti naj se vzpostavi cona 30 realizirano

6

Novi svet - pri mostu čez Soro pri LTH: označitev prehoda za 
pešce, hitrostne ovire

Pri mostu za pešce pri LTH Unitech, naj se  izgradi hitrostna ovira, na njej pa 

se označi prehod za pešce realizirano

7

Novi svet - pri mostu čez Soro pri LTH: označitev prehoda za 
pešce, hitrostne ovire

Bujna vegetacija pri bloku št. 8 (ki naj bi bila last bloka št. 8), naj se 

nemudoma odstrani vse do cipres realizrano (živa meja)

8 Določitev lokacije merlinika hitrosti “Vi vozite” v naselju Bukovica
Prikazovalnik se namesti na začetek naselja Bukovica, v smeri Železniki – 

Škofja Loka realizirano

9

Presoja vpliva vegetacije na preglednost v križišču Kidričeve c. – 
stari Petrol

Omenjena vegetacija naj se ob križišču nemudoma odstrani in sicer do 

višine, da bo preglednost boljša realizirano

15. 2 Avtobusni promet znotraj vasi Godešič - prva obravnava

Občina preuči možnost sklenitve aneksa o vožnji z obstoječim avtobusom 

znotraj naselja Godešič. KS priskrbi soglasje za postajališče. Občina v 

zimskem času v Retečah zagotovi večjo prehodnost ceste čez železniški 

prehod (odvoz snega iz pešpoti). Drevje ob RC pri hišni številki Godešič 18, 

zastira prometno signalizacijo, zato je potrebno drevje obrezati. Nekaj LED 

utripalk na RC čez prehod za pešce ne deluje. realizirano

3 Varnostna ograja v bližini hiše Spodnja Luša 27 Namestijo se tri (3) table za usmerjanje, po potrebi tudi cestne smernike realizirano

16. 2

Avtobusni (šolski) promet znotraj vasi Godešič – ponovna 
obravnava

Avtobus vstopi na zadnjem križišču (vzhodno) na Godešiču v naselje in 

nadaljuje pot proti KS Godešič realizirano

3

Avtobusni (šolski) promet znotraj vasi Godešič – ponovna 
obravnava KS Godešič določi varno lokacijo za avtobusno postajališče realizirano

2
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4

Avtobusni (šolski) promet znotraj vasi Godešič – ponovna 
obravnava

Drevje se odstrani ter se ta del utrdi. Prav tako se odstrani celoten znak 

40km/h - tudi drog realizirano

5

Frankovo naselje pri Palermu in Sivki – umiritev prometa, 
parkirišča

Tehnična komisija SPVCP soglaša s predlagano varianto2, ki je bila 

predstavljena na seji komisije realizirano

6

Veštrski most – namestitev znaka za prepoved prometa in 
dopolnilna tabla Namestitev znaka za prepoved prometa ter dopolnilne table realizirano

17. 2 Avtobusni (šolski) promet  smer Draga – Trata - v OŠ Cvetko Golar
Šolski bus naj vozi v obratni smeri iz OŠ Cvetko Golar - Draga (podrobnosti o 

predlagani relaciji - glej sklep 2) realizirano

3 Avtobusni (šolski) promet  smer Draga – Trata - v OŠ Cvetko Golar

Na relaciji TRATA - DRAGA, naj se na vseh postajališčih označijo potrebne 

talne označbe z napisom »bus«. Prav tako naj se v naselju Draga postavi 

znak v obeh smereh, ki bo zaradi nepreglednosti opozarjal na obračališče 

avtobusa. realizirano

4

Avtobusni (šolski) promet  iz Podpurflce (10) - v OŠ Škofja 
Loka - Mesto

Za šolarje, ki prihajajo iz naselja Podpurlflca in morajo nevarno prečkati RC, 

hoditi v nepravilni smeri ob njej, predlagamo, da se za njih uredi varen šolski 

prevoz

sprememba šolskega prevoza skladno z 

novim razpisom

5

Avtobusni (šolski) promet  iz Podpurflce (10) - v OŠ Škofja 
Loka - Mesto

Nekje pri gostilni Kajbit, kjer je prečkanje ceste bolj pregledno in varno, naj 

se uvede prehod za pešce – se poda taka pobuda na DRSC. Prav tako je tam 

manjkajoči tudi pločnik, ki je sicer izgrajen na drugi strani ceste, ampak ta ni 

v funkciji, saj varno ne vodi nikamor. naročilo elaborata

6 Šolski prevoz iz Pevna - v OŠ Ivana Groharja

Šolarjem iz Pevna predlagamo, da uporabijo makadamsko javno pot, JP 

903601 »Moškrin – cesta za Pevno«. Omenjena JP naj bo prehodna (oz. 

uporabna) tudi ob vremenskih razmerah, kot je zapadla večja količina snega. 

V Moškrinu vstopijo na šolski avtobus, ta jih nato varno pripelje v OŠ Mesto. 

pot je urejena in bo zagotovljena zimska 

služba

7 Prometno ogledalo v Bukovici
Na DRSC naj se poda pobuda za postavitev prometnega ogledala v naselju 

Bukovica (podrobnosti: glej tudi fotografijo 4 v zapisniku). realizirano

18. 2 Prehod za pešce pred UE Škofja Loka na R1 210 Zato predlagamo, da do končanja obvoznice ostane v taki obliki kot je. realizirano (poslan odgovor stranki)

4

Ureditev varnega prečkanja R2 403 pri Šolskem centru v 
Podlubniku

Poslati dopis lastniku  Dolenčevega vrta glede nadaljevanja gradnje (V 

primeru, da lastnik načrtuje tam kak dostop do regionalne ceste ali pešpot, 

je smiselno nadaljevati v smeri ureditve prehoda za pešce.V primeru, da 

lastnik načrtuje tam kak dostop do regionalne ceste ali pešpot, je smiselno 

nadaljevati v smeri ureditve prehoda za pešce.

dopis poslan lastniku Dolenčevega vrta, 

povezava na 25.sejo sklep št.4), do konca 

2015, zadeva bo obravnavna na OS

5 Podhod pod R2 403 (pri OŠ Jela janežiča)
Urediti klančino in JR v podhodu pri OŠ Jela Janežiča, povečati nadzor 

policije in organizacija preventivne celodnevne akcije v realizaciji okt 16

6 Cona 30 km/h in histrostna ovira na LK 401191 (Podlubnik 1)

Ponovno uredi hitrostna ovira, kot naj bi sicer v preteklosti že bila. Prav tako 

se predlaga vzpostavitev cone 30 na celotnem omenjenm območju v 

Podlubnik (1) relalizirano cona 30 P1 in P2

19. 2 Možnost umiritve prometa na Poljanski cesti (Za Brajda Prebivalci bodo opravili razgovore s prehitrimi vozniki  saj je slepa ulica če ne bo učinkov potem namestitev grbin

3

Postavitev označb, grbin in prepovedi parkiranja na Demšarjevi 
cesti Se postavi prometni znak za izrecne odredbe, št. II-35v obe smeri z dolžino realizirano, brez grbin

4 Problematika delovanja semaforjev v križišču Lipica
Potrebno je ustrezno podaljšati interval na semaforju na lokalni cesti Lipica – 

Trata. realizirano

5

Postavitev ogledala izvoz iz stanovanjske hiše Puštal 26 na 
lokalno cesto Puštal – Hosta Na nasprotno stran vozišča se namesti prometno ogledalo realizirano

6 Stanje vozišča na LC Luša – Stari vrh
Na delih kjer je vidno posedanje vozišča na relaciji lokalne ceste Luša – Stari 

vrh je nujno potrebna sanacija vozišča (prioritetno realizirano

20. 2 Preveri se zapora kolesarske poti ob zemljišču Kalan Leopolda 

Prekinjene črte na koncu kolesarske poti se izbrišejo. Ugotovili smo tudi da 

je most na stari cesti močno dotrajan in nevaren za promet. Predlagamo 

tudi, da se sanira desna stran mostu realizirano

3 Zapora na JP902351 (v bližini Hafnarjevega nas. 64

Prometni znak (slepa ulica) na regionalni cesti se zamenja za prometni znak 

»II-3« in dopolni z dopolnilno tablo »Dovoljeno za kmetijsko mehanizacijo«. 

Pri robnikih se odstrani asfaltna rampa in namesti dvojni znak (v obe smeri) 

z oznako II-3 »Prepovedan promet v obeh smereh«. Robniki se pobarvajo z 

vidno svetlečo barvo. realizirano

21. 2

Preozka cesta za dvosmerni promet od podvoza proti 
avtoličarju na Suhi (JP 903871). Enosmerna cesta - prilagoditev prometne signalizacije

v preučevanju, prometa ni veliko, ponovna 

presoja

3 Podvoz pod obvoznico k cerkvi Ureditev javne razsvetljave

realizirano, rešetke zaradi višine podvoza 

niso smiselne

4 Pešpot iz parkirišča Novi svet - plato do ŠC Poden Celovita ureditv  poti in cestišča realizirano

5 ŠC Poden Cona umirjenega prometa na širšem območju realizirano

22. 2 Znaki omejitev 50 km/h v dolini Hrastnice Postavitev prometne signalizacije realizirano

3

Od križišča pri mostu za naselje Sveta Barbara proti avtobusni 
postaji Varovalna ograja z držalom za pešče ni realizirano, večja škoda - poplave, v 2016+

4

Od križišča pri mostu za naselje Sveta Barbara proti avtobusni 
postaji Meritve hitrosti vozil dano v plan

5 JP 901241, Sveti Lenart – Dragobaček Prometni znak “pozor viličar” realizirano

23. 2

Grenc 42, LC401081 proti naselju Papirnica – možnosti 
izgradnje hitrostne ovire

Zgradi hitrostna ovira (ob svetilki javne razsvetljave) za omejitev hitrosti na 

40km/h

ni realizirano, grbina izven naselja, pripomba 

oddelka - ni možna grbina izven naselja

3 Križišče pri gasilskem domu v Virmašah – rekonstrukcija Se uredi križišče po projektu št. P133/10, ki ga je izdelala GGD d.d. realizirano

4

Dodatni prehod za pešce nasproti bloka Frankovo nas. 169 - 
dostop na parkirišče pri Vatcu

Zgraditev nove asfaltirane hitrostne ovire 30km/h preko katerega se označi 

nov prehod za pešce. Na novo se zgradi dohod od prehoda za pešce do 

parkirišča v dolžini 2,50m, Nov prehod bi bil osvetljen z obstoječo javno 

razsvetljavo realizirano

5 Naselje Draga, možnosti omejitve hitrosti 40km/h na celotnem delu naselja
Montažo novega prometnega znaka II-30 »omejitev hitrosti 40km/h« na 

obstoječi drog pod krajevno tablo »Draga«. realizirano

24. 2 Garaže v bližini policijske postaje – preglednost
Zaradi boljše preglednosti predlagamo, da se obe garaži rušita, saj bo le tako 

omogočena optimalna preglednost v planu jeseni 2016

3

Prepoved tranzitnega prometa JP901801 med Puštalskim 
gradom in kopališčem

JP901801, smer Puštalski grad – kopališče in obratno, naj se popolnoma 

prepove za promet II-3 z dopolnilno tablo IV-5 »dovoljeno za stanovalce in 

komunalno službo«. realizirano

4

Dopolnitev prometne signalizacije v Spodnji Luši - postavitev 
manjkajoče krajevne table iz nasportne smeri predvsem zaradi 
omejitve hitrosti

Iz smeri Zgornje Luše, kot je razvidno na sliki 4, naj se postavi krajevna tabla 

»Sp. Luša«. Zbledela tabla »Sp. Luša« iz smeri Škofje Loke, naj se zamenja. 

Prav tako tabla za konec Spodnje Luše

v realizaciji v povezav s sklepom št.7 iz 7. seje  

TKSPVCP sept 2016

5

Dopolnitev prometne signalizacije v Spodnji Luši - dotrajana 
signalizacija

Tabli za začetek in konec Zgornje Luše, naj se zaradi dotrajanosti, zbledelosti 

zamenjata. Znak za omejitev 40 km/h naj se odstrani

v realizaciji v povezav s sklepom št.7 iz 7. seje  

TKSPVCP sept 2016

25. 2 Mala Hrastnica JP901951, ureditev krivine - “ovinka

Brez večjih posegov na privatna zemljišča, ni možno vzpostaviti varnega 

priključka. Na priključku z lokalno cesto, naj se vzpostavi prometni znak za 

prednost na cesti (PZ II-1; križišče s prednostno cesto realizirano, znak stop

3 Predvideni hitrostni oviri v Puštalu na LC 401091
Cona 30 se postavi za en drog javne razsvetljave nazaj. Hitrostne ovire se 

postavijo na prejšnje mesto. v realizaciji 2016/2017

4 Prikazovalnik hitrosti “Vi vozite” na Podnu na R2 403/1076
Vzdrževalec javne razsvetljave preveri možnost postavitev prikazovalnika na 

stebru javne razsvetljave pred MIC-om ob regionalni cesti realizirano

5

“Postajališči” ob R1 210/1078, Godešič – Reteče in obratno, 
prekopano postajališče

Občina poda predlog na DRSC, da se jarek delno zasuje in izoblikuje 

zemeljska mulda do globine največ 30 cm realizirano

3
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26. 2 Prometno ogledalo pri bivši trgovini Zajček v Formah

Na drog javne razsvetljave namesti prometno ogledalo oziroma ogledali, ki 

bosta omogočali bolj varno vključevanje vozil iz omenjenih ulic na 

regionalno cesto. 

ogledalo ni potrebno - stališče DRSI, stvar 

republiške inšpekcije

3 Umiritev prometa pri / v novem naselju v Virmašah

Naj se izgradi asfaltna hitrostna ovira; prav tako naj se na delu, kot je na 

slikah označeno, izgradi ustrezen hodnik za pešce. Obstoječi prehod za pešce 

se odstrani na mestu, kot je sedaj, saj je označen na neprimernem mestu spomladi 2017

4 Prometno ogledalo pri Kovaču v Virmašah
Zaradi nepregldnosti naj se na drog javne razsvetljave namesti prometno 

ogledalo (glej sliko 7), ki bo prikazovalo vozila, ki prihajajo iz loške strani.

preglednost ustrezna, porezana živa meja, 

ogledalo ni potrebno - stališče DRSI

5

Postavitev javne razsvetljave pred podružnično šolo v 
Bukovščici

Da se pred podružnično šolo v Bukovščici namestita dva droga javne 

razsvetljave. realizirano

LEGENDA:

108 realizirinah

23 v realizaciji

0 težje rešljivih, nerealiziranih

PRILOGA: Preglednica realizacije sklepov Tehnične komisije SPVCP Občine Škofja Loka (2015 - 2019)

SEJA SKLEP št. PROBLEMATIKA UKREP OPOMBE 10.10.2016

1. 2 Varnost prehodov za pešce čez RC  Godešič - vzhod Ureditev prehoda skladno s predpisi

v izdelavi projekt  ureditve prometne varnosti 

(DRSI)

3 Varnost prehodov za pešce čez RC  Godešič - vzhod Postavitev prikazovalnika "vi vozite"

v izdelavi projekt  ureditve prometne varnosti 

(DRSI)

4 Varnost prehodov za pešce čez RC  Godešič - zahod Ukinitev prehoda, nov prehod skladno s predpisi na drugi strani priključka

v izdelavi projekt  ureditve prometne varnosti 

(DRSI)

5 Umiritvev prometa na JP902289 (Frankovo naselje) Postavitev znaka cona 30 je že v coni 30, dodamo talno označbo

6

Preglednost v Hafnarjevem naselju priključek Hafnarjevo 76, 
78, 79 Znižanje oz. odstranitev žive meje realizirano v sklopu rekonstrukcije

7 Umiritve prometa v naselju Draga iz smeri Sore Izvedba grbine za 40 km/h

predvideno jeseni 2016, ob gradnji elektro 

kanalizacije

8 Slaba preglednost v Dragi in na pokopališču Lipica Dve novi ogledali v Dragi  (deponija) in na pokopališču Lipica usklajevanje z Loško komunalo

2. 2 Šolska pot v Puštalu (grad - smer Hosta) Prestavitev cone 30 km/h na konec pozidave in nov pločnik

realizirano v sklopu elaborata prometne 

ureditve, urejena pohodna, utrjena bankina 

š>0,75m

3 Preglednost na priključku Puštal 77 Postavitev ogledala v realizaciji

4

Slaba preglednost na prehodu čez RC pri poslovni hiši - 
Kapucinski trg Odstranitev rastja v koridorju 2,5 m realizirano

5 Umirjanje prometa na JP 902 651 v Retečah Cona 30 km/h in nova grbina

v realizaciji prometna signalizacija, grbina 

kasneje - najprej odstranitev vegetacije, niso 

še zbrani podpisi za grbino

3. 2 Parkiranje vozil v naselju Stara Loka, hišne št. 106 - 136 Ureditev dodatnih parkrinih mest v slepi ulici v Stari Loki  106 – 136 ureditev dodatnih mest ni predvidena

3 Parkiranje vozil v naselju Stara Loka, hišne št. 106 - 136
Stara Loka hišne št. 106 – 136, naj se vzpostavi CONA 30 (III-29) ter se 

naselje označi tudi kot slepo ulico (III-8)

cona je vzpostavljena (dodana bo talna 

označba in slepa ulica)

4 Peš pot oz. klančina – iz Koširjeve na Sorško cesto Namestitev S-ovir s svetlečimi trakovi ovire so nameščene, manjkajo še trakovi

5

Novi prehod oz. hodnik za pešce na LK 402291 (Tavčarjeva ul.) 
in JP 902053 (Partizanska c.); Umestitev novega prehoda naročen elaborat

6  Novi prehod oz. hodnik za pešce na LK 401441 (Stara c.);  Umestitev novega prehoda naročen elaborat

7 Virmaše - ob lesni šoli omejitev hitrosti 30 km/h s hitrostnimi ovirami izvedba ovir v 2017

8 Slepa ulica Partizanske ceste Namestitev S-ovir s svetlečimi trakovi ovire so nameščene, manjkajo še trakovi

4. 2 Umiritev prometa v Retečah, JP 902661 Na celotnem delu omenjene ulice JP 902661, naj se uvede cona 30 v realizaciji prometna signalizacija

3 Umiritev prometa v Retečah, JP 902661 JP 902661, možna lokacija za hitrostno oviro – pri javni razsvetljavi niso zbrani podpisi prebivalcev v ulici

4 Umiritev prometa v naselju Dorfarje, JP 902811 Na JP 902811, opravila meritve hitrosti realizirano

5 Umiritev prometa v naselju Dorfarje, LC 401051 in JP 902831 Na drog javne razsvetlajeve namesti prometno ogledalo naročeno ogledalo

5. 2

Prometna ureditev v območju priključka LC 401 111 »Zminec – 
Sopotnica – Rupar« na R1 210/1110 v km1, 400 

DRSi naj preveri vertikalno signalizacijo, dograditev stopnic na priključku, 

znak za omejitev hitrosti 70 km/h poslano na DRSI

3

Prometno ureditev v območju priključka JP 901541 »Zminec – 
Mežnar – Blegoška cesta«  na R1 210/1110 v km 0, 400

DRSI naj preveri podaljšanje omejitve 70 km/h, umestitev zvočnih ovir, 

prikazovalnika, dograditev makadamske pešpoti poslano na DRSI, prikazovalnik postavljen

4

Križišče lokalne ceste LC 401041 »Binkelj – Križna gora – 
Praprotno« z javno potjo JP 903642 »Stara Loka 4« Postavitev protirosnega ogledala (fond KS) naročeno ogledalo

5

Nepregleden privat priključek na javno pot JP 902831 »Dorfarje-
Šutna-Dorfarje«, Pri hišni številki Dorfarje 28a KS in nato občina stopita v stik lastnikom nadstreška z namenom odstranitve v realizaciji

6. 2 Umiritve prometa na LK 401431, pri bivšem Alpcolorju Postavitev hitrostne ovire v planu za 2017

3 Možnosti umiritve prometa na LC401171 Na LC 401171, izgradi hitrostna ovira v planu za 2017

4 Možnosti umiritve prometa na LC 401171
LC 401171, popravi hitrostna ovira tako, da bo zadoščala in omjejevala 

promet v CONI 30 v realizaciji

5

Virmaše - varnost pešcev ob R1 210/1109 v km 7,040 in v km 
7,220

Ob regionalni cesti, naj se pri priključku LC401082 in JP902213 uredi oz. 

zarišeta prehoda za pešce poslano na DRSI

6

Dodatni utkrepi za omejitve hitrosti na LC 401071, ki vodi proti 
Gorajtam iz R1-210 Se izgradi hitrostna grbina za 40km/h, prav tako je tam potrebno izgraditi JR v planu za 2017

7

Dodatni utkrepi za omejitve hitrosti na LC401071, ki vodi proti 
Gorajtam iz R1-210

Na LC 401071, je potrebna zamenjava dotrajanega prometnega znaka za 

omejitev 40 km/h v realizaciji

8 Nepreglednost na prehodu za pešce (regionalka Štemarje)
Ob morebitnem potrebnem soglasju za kulturno dediščino naj se steber tik 

ob prehodu za pešce odstrani poslan dopis na ZVKDS

7. 2

Varnost na LC 401111, predvsem v bližini deponije oziroma 
skladišča lesa

Namesti je potrebno varnostno ograjo in znižati hitrost na 30 km/h na 

območju deponije

ograja v planu za 2016, omejitev je lahko 

najamnj 40km/h izven naselja

3

Poljanska cesta 8b do 9 - preglednost vključevanja iz 
omenjenih hišnih števlik na LC 402051

Na LC 402051, pri Poljanski cesti 9, je po preureditvi in posledično umiritvi 

prometa, preglednost vključevanja na omenjeno LC dobra 

preglednost ustrezna glede na dodatne 

izvedene ukrepe, ki so zmanjšali hitrosti in 

promet

4

Možnosti umiritve hitrosti na JP 901611, v naselju Zminec 
(cona 30 km/h) Občinsko redarstvo naj na omenjenem delu JP opravlja meritve hitrosti. meritve se že izvajajo

5

Možnosti umiritve prometa na JP 901611 v naselju Log (hitrost 
je 50km/h). 

Naj se tam omeji hitrost z znakom (2231) 30km/h, in dopolnilno tablo (4103) 

z dolžino dela ceste na katerem velja omejitev hitrosti. (od RC do mostu čez 

reko Soro

znak se razveljavi takoj za križiščem, 

predlagana umestitev cone 30 km/h tudi na 

nektegorizirani cesti oziroma ustrezno 

označiti priključek nekategorizirane ceste

6

Umiritev hitrosti in prometa na R1 210/1110, ki vodi skozi 
naselje Log

Namesti se prikazovalnik hitrosti »Vi vozite« iz smeri Poljanske doline proti 

Škofji Loki, pri tamkajšnji gostilni, policja naj še naprej izvaja meritve hitrosti v planu 2017

7 Na LC 401020 (Sp. in Zg. Luša - omejitev hitrost na 60 km/h). Na pobudo KS in občanov se na LC 401020, omeji hitrost na 60km/h.  v realizaciji

LEGENDA:

10 realiziranih 

29 v realizaciji

0 težje rešljivih, kompleksna problematika

4


