3B. Pregled realizacije sklepov Tehnične komisije SPV v letu 2019.
SEJA

DATUM

TOČKA

TEMA

ŠT.
SKLEPA

1.

11.06.2019

1

Prevoz otrok iz ulic
Strma pot, Pod
Vinogradi, Razgled

1

1.

11.06.2019

2

Šolska pot do
Livade 12

2

1.

1.

11.06.2019

11.06.2019

3

Preveritev možnosti
ustavljanja busa ali
kombija v središču
Cetor

4

Preveritev
ustreznosti
prometne
signalizacije na cesti
Malija-Šared v
bližini avtobusnega
postajališča Cetore

3

SKLEP
Tehnična komisija je ugotovila, da se je stanje na terenu od ogleda
leta 2016 spremenilo le v eni točki, in sicer: odstranjen je bil
ekološki otok na pločniku na Ulici Salvadora Allendeja, v bližini
križišča z Ulico proletarskih brigad. Drugih sprememb ni ugotovila.
Za odsek Ulice S. Allendeja med križiščem s Prešernovo cesto ter s
Sončno potjo je pripravljen projekt za izvedbo pločnika.
Po mnenju tehnične komisije, je cesta JP640111 primerna za
sedanji promet vozil in pešcev, ker je dovolj široka za trenutni
promet, ki poteka po njej. Je dovolj pregledna, saj ni nepreglednih
ovinkov. Status ceste je cesta v naselju.
Komisija je mnenja, da pešci niso bolj ogroženi, kot na drugih
primerljivih cestah.
Komisija je ugotovila, da avtobus ne more priti v središče vasi
Cetore, ker je cesta neprimerna za tak promet in ni urejenih
avtobusnih postajališč. Vožnja s kombijem je možna do središča
vasi.
-

4

-

Predlaga se, da se na glavni cesti LC 140023 z obeh smeri
avtobusnega postajališča omeji hitrost na 60 km/h.
Posebna označitev cestnega priključka s signalizacijo na
glavni cesti ni potrebna.
Predlaga se, da se pristopi k ureditvi novega avtobusnega
postajališča za smer Korte s pripadajočo potrebno
infrastrukturo (površine za pešce, prehod za pešce,
razsvetljava ipd.) ob križišču za Malijo.

POSLANO V
REŠEVANJE

OPIS REŠITVE

na podlagi sklepa
SPV št. 10 z dne
27.8.2019

/

Poslano v
vednost OŠ
Livade.

/

UDD

UGDIKR

Kombi ne vozi, ker ni
dovolj vozačev. TK
SPV predlagala
ureditev avtobusnega
postajališča na cesti
Malija-Šared, ki bo
bolj varno za vozače
Uredilo se bo v sklopu
ureditve novega BUS
postajališča.
Narejena je idejna
zasnova postajališča.
Izdelan bo še projekt
za izvedbo.

SEJA

1.

2.

DATUM

11.06.2019

3.12.2019

TOČKA

5

1

TEMA

Ureditev šolske poti
ob OŠ Livade

Ogroženost pešcev
na Maliji

ŠT.
SKLEPA

SKLEP

5

Tehnična komisija predlaga, da se ukine obstoječi del šolske poti, ki
poteka po »cesti A« in preko parkirišča pri jedilnici OŠ Livade.
Šolska pot naj prečka »cesto A« in poteka ob Južni cesti do
avtobusnega postajališča, kjer nato zavije proti OŠ. Ustrezno naj se
prilagodi križišče »ceste A« in priključka s parkiriščem tako, da bo
zagotovljena preglednost, kot je označeno na Sliki 3.

6

Tehnična komisija predlaga strokovnim službam Občine Izola, da
proučijo možnost ureditve te vzporedne komunikacije za peš
promet in komunikacije pod parkiriščem do objekta Malija 29.

POSLANO V
REŠEVANJE

OPIS REŠITVE
Križišče prilagojeno
21.10.2019.

UGDIKR

Obravnavano na
seji SPV
10.12.2019;
predano v
reševanje
UGDIKR

Dela so naročena,
predvidoma v
februarju bo urejena
povezava pod
parkiriščem.

