Ormoz • Z dmgejavne razprave oh pripravi celostne prometne strategije

Najmanj zadovoljni s kolesarsko infrastrukturo
Ormozani so najmanj zadovoljni s prometnimi razmerami za kolesarje, zelijo si tudi vec vamih povezav za pesceje pokazala
drugajavna razprava ob pripravi celostne prometne strategije ohcine Ormoz.
V Ormozu nadaljujejo pripravo
strateskega dokumenta, ki bo kljucno orodje za nacrtovanje prometa
V prihodnosti in je pogoj za udelezbo na razpisih za evropska financna
sredstva. Analiza stanja je pokazala,
da so obcani najmanj zadovoljni z razmerami za kolesarje, sledijo pespoti
In javni potniski promet. »V anketi
'Aktualnl prometnl izzlvi' so se kljucnl
delezniki v obdnl, predstavniki obclne,
javnih zavodov, gospodarsklh druzb
in podjetlj ter civllnodruzbenih organlzaclj, opredelili do kljucnih vrednot
prometnega nacrtovanja In kljucnih
skuplnah, kl naj bodo pri tern prioritetno obravnavane. Kot najpomembnejse vrednote so bile prepoznane:

prometna varnost otrok, kolesarjev in
pescev, dostop do kljucnih ustanov v
obcini prilagojen vsem uporabnikom
ter zdravo in aktivno prebivalstvo.
Nadalje so se anketiranci opredelili do
stirih kljucnih podrocij: hoja, kolesarski
promet, javni potniski promet In motorizlran promet. Stanje na podrocju
kolesarskega prometa so oceniii kot
najslabse, sledllo je stanje na podrocju
hoje In javnega potniskega prometa.
Kot najmanj problematicno je bllo
ocenjeno stanje na podrocju motorizlranega prometa,« je rezultate ankete
na razpravl predstavll vodja priprave
strategije Sebastian Toplak iz mariborskefakuitete za gradbenistvo, prometno inzenirstvo in arhitekturo, ki je

med druglm postregel ie s skrb vzbujajoclml podatki, kar se tice vprasanja
prometne vamosti, zlasti kolesarjev.
Od marca 2016 do 2017 se je v obcini
pripetllo 24 prometnlh nesrec, od tega
stiri z udelezbo kolesarjev - v njih je
zlvljenje Izgubil en kolesar. To je blla sicer tudi edina smrtna zrtev na omioskih cestah v analizlranem obdobju.

Oddaljenost zelezniske
postaje, pobuda za
izgradnjo rondoja pri
Hoferju
Ormoski podzupan Mirko Novak,
ki sicer pogresa regijsko usklajevanje

pomembnejslh zadev oz. celostno
prometno strategijo, je med druglm izpostavll, da je bllo na novo asfaltlranlh
preko 100 km cest, narejen pa ni bil nitl
meter kolesarske steze. Da jIm manjka
kolesarskih povrsin, je pritrdll tudi sam
zupan obclne Ormoz Alojz Sok, a je se
poudaril, da jIm je v skladu s financnimi
zmoznostml uspelo narediti kar nekaj
plocnikov ter asfaltirati vse povezovalne ceste v obcini, manjka se samo nekaj dostopnih. Pri tern pa je izpostavil
se vedno tezje usklajevanje in pridobivanje zemljisc za siritve In obnove cest
ter opozoril na zmanjsevanje financnlh sredstev obclne.
Ivan Babic je med druglm podal
pobudo za izgradnjo krozlsca v obstojecem semaforizlranem kriziscu
pri trgovlnl Hofer, kjer se vsake toliko
zgodi kaksna nesreca. Opozoril je se
na oddaljenost zelezniske postaje, kl
zaradi tega za zaposlene v industrijski
coni ni zanlmlva. Po njegovem bl bilo
tako smiseino vzpostaviti neposredno
povezavo pespoti od postaje do cone.
Joze Sterman pa je ponovno dejal, da
bl problem v zvezi s traktorskim prometom; ta je usmerjen skozl mesto,
lahko na hitro reSili s preusmeritvljo
velikih In zmogljlvejsih traktorjev na
ormosko obvoznico, medtem ko bl
traktorji do 40 km/h 5e naprej vozili
skozl samo mesto.
V nadaljevanju je sledila se delavnlca, na kateri so udelezenci vrednotlli
dolocene referencne In Izpostavljene
prometne tezave, ki bodo podlaga za
oblikovanje prioritet in scenarijev razvoja obdne v prihodnje.

Tiidi tokrat so udelezenci podali zanimiuc pobtule in predloge 0 izboljsanju obstojece ptxwnetne ureditue.
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