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Zadeva: vprašanje in  pobude                                                                                                                                     

 

V skladu z 97. členom Poslovnika Mestnega sveta MOL, posredujem g. županu sledeče svetniško 

vprašanje oziroma pobudo: 

 

Pobuda za umirjanje prometa na Regentovi cesti v naselju Pržan  

 

Na območju Regentove ceste št. 70 in Pustovrhove ulice št, 21, v nadaljevanju križišče Flandrove 

ulice z Regentovo cesto, je zaradi ostrega ovinka iz smeri centra, preglednost pri prehodu ceste na 

prehod za pešce izredno slaba. Preglednost je še posebej omejena zaradi žive meje pri Pustovrhovi 

ulici  21 (otroško igrišče) na nasprotno stran ceste. Na tem delu je postajališče LPP. Ustavlja pa tudi 

šolski avtobus. 

Pred časom so bile sicer nameščene manjše cestne ovire (odebeljeni pasovi), ki pa jih avtomobili 

obvozijo, s tem ogrožajo pešce in nasproti vozeče avte in ustvarjajo dodaten hrup. 

Pred leti je bil iz smeri centra pred ovinkom ob Regentovi cesti št. 70 nameščen prometni znak za 

omejitev hitrosti na 40 km/h, ki pa je skrivnostno izginil. 

Posledica neurejenosti prometa in neučinkovitimi talnimi ovirami so pravi dirkaški podvigi in 

prometne nesreče. Zadnja je bila, ko je avto zapeljal v vrt na Pustovrhovi 21 (podrta cestna svetilka, 

podrta živa meja in žal težje telesne poškodbe voznika in sopotnikov). Pred časom je ob 3 zjutraj 

voznik podrl nekaj žive meje ob Flandrovi ulici 17, ter poškodoval brezo.  

 

V imenu krajanov dajem pobudo, da se promet dodatno umiri s postavitvijo prometnega znaka 

za omejitev hitrosti že pred desnim ovinkom iz smeri centra (ob Regentovi c. št.70), pred 

avtobusno postajo Andreja Bitenca (LPP št. 7 – ob otroškem igrišču), pa položi cestno oviro    

(primerne višine in širine za umiritev prometa), ki bo preko celega cestišča, tako kot je to 

izvedeno pri postajališču tržnica Koseze na Vodnikovi cesti. V celotnem naselju Pržan, bi bilo 

potrebno omejiti promet na 40 km/h. Tako bi zagotovili varnejši prehod za pešce in otroke, ki 

hodijo na otroško igrišče in šolski avtobus. Postavitev »ležečih policajev« za postajališčem 

mestnega  avtobusa iz smeri centra, pa ne bi bila smiselna, saj že ob najmanjši količini snega, 

avtobusi ne morejo zvoziti klanca, ki iz Regentove ulice zavije na cesto Andreja Bitenca.  
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