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OB INSKEMU SVETU

ZADEVA: ODGOVOR NA VPRAŠANJE LANU OS - AVTOBUSNO POSTAJALIŠ E
( lan OS g. Ivan Jelen)
Strokovne službe Ob ine Žalec so opozarjale naro nika del - Direkcijo za ceste Republike
Slovenije - na, po našem mnenju, pomanjkljivo izvedbo rekonstrukcije avtobusnih postajališ
in izgradnje plo nika Že v dopisu dne 20.08.2002 smo predlagali izvedbo hodnika za pešce
na mestu, kjer je predvideno pre kanje prometno zelo obremenjene glavne ceste G 1-4
rnova – Arja vas in ponovno v isti zadevi urgirali 15.09.2003.
Z dopisom z dne 25.05.2005 smo ponovno urgirali, tokrat za izvedbo prehoda za pešce,
priklop javne razsvetljave ter postavitev dveh avtobusnih postajališ . Pri tem smo izrazili
pripravljenost za sofinanciranje avtobusnih postaj enakega tipa, kot so na drugih postajališ ih
v ob ini Žalec.
Ker tudi na ta dopis nismo prejeli odgovora, smo ponovno urgenco poslali 6.12.2004 in v njej
opozorili tako na prehod za pešce, avtobusne postaje in nedelujo o razsvetljavo.
Ker nam je Direkcija za ceste RS dne 24.12.2004 odgovorila, da ni bila investitor
rekonstrukcije ceste, smo jim 11.01.2005 poslali kompletno dokumentacijo, ki dokazuje
nasprotno.
Dne 17.01.2005 smo prejeli odgovor Direkcije, v katerem nas seznanjajo, da se ureja
projektna dokumentacija za priklop javne razsvetljave, da bo ureditev prehoda predmet
strokovne presoje in da bodo za postavitev avtobusnih postaj poiskali rešitev.
Z dopisom z dne 02.02.2005 smo se zahvalili za odgovor, ponovno poudarili našo
pripravljenost za sofinanciranje postaj in jih povabili na ogled del.
O vseh urgencah smo obveš ali tako upravljalca ceste VOC Celje kot tudi Krajevno skupnost
Ponikva.
Žal se kljub našemu trudu do danes zadeva ni izvedla v zadovoljstvo uporabnikov. Zato
menimo, da bi bila strokovnim službam v veliko pomo vaša urgenca v obliki vprašanja
resornemu ministru (g. Boži u).
V kolikor je potrebno, vam lahko posredujemo potrebno dokumentacijo.
Prav tako bomo ponovno pisno posredovali pri direktorju Direkcije za ceste RS, g. Viliju
Žavrlanu.
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