stanje na dan: 25.09.2019
pripravil: SPV občine Lovrenc na Pohorju

BAZA NEVARNIH ODSEKOV
občina Lovrenc na Pohorju
Zap.št. Nevarna točka

Lokacija

Falske pečine

Opis točke

Možna rešitev

Nevarnost rušenja kamenja

V jesenskem obdboju se predvideva popis
del za sanacijo. Predvideva se namestitev
visokonateznih žičnih ograj, v teku je tudi
Terase nad cesto, žična ograja
razpis za projektno dokumentacijo za
prehod čez hudournik (mostiček) pred
falsko pečino

1

Falske pečine

2

Nevarna pot za šolarje in
Činžat – pot do avtobusne Cesta Lovrenc - Ruše, Činžat, ostale – sedanja omejitev je
postaje
avtobusna postaja
na 90 km/h, brez razsvetljave,
pločnika in prehoda za pešce.

postavitev znaka - omejitev 60, talnih
oznak. V mesecu novembru 2019 se planira
postavitev merilca hitrosti.
Postavljena je solarna razsvetljava pri
avtobusni postaji - občina avgust. 2019;.

1. Obnova hiše ali dovoljenje
za rušenje s strani Zavoda za
Ozko cestišče brez pločnika
Križišče Gornji trg – Cesta
Priprava problemskega poročila s strani
varstvo kulturne dediščine.
speljano mimo propadajoče
vstaje
SPVCP za lastnika in ZVKDS – jun. 2019
hiše.
2. Razširitev ceste ob gradnji
ceste skozi trško jedro.

3

Meršnikova hiša

4

Vpad na glavno cesto pri Križišče
Gornji
gostilni Urbanc
Šercerjeve brigade

5

Pod šolo

6

Odsek ceste pri Kasjaku

7

Takoj: postavitev omejitve 50
km/h in razsvetljava pri
avtobusni postaji.
Srednji rok: prehod za pešce,
pločnik in cestna razsvetljava
v naselju.

Stanje

trg

in Nepregleden uvoz na glavno
Postavitev ogledala.
cesto.

Križišče Križna cerkev – Hodnik

Razširitev cestišča na desni ali
Zooženje cestišča, prehod za
levi strani, gledano iz smeri V okviru rednega dela SPV
peščce, slaba preglednost
Pod šolo proti Križni cerkvi

Zooženje cestišča, nevarni del
za peščce, predvsem otroke, ki Razširitev cestišča z pločnikom
gredo v šolo
Križišče Spodnji trg - Delavska Križišče pri Kasjaku , Na Nepregleden uvoz na glavno
Zamenjava ogledala
pot
Delavsko pot
cesto.
Sp.trg, pri Kasjaku

Postavitev ogledala v sklopu ureditve
Trškega jedra (2020)

Sanacija v okviru ureditve Trškega jedra
(2020). Predvideva se pločnik, ločen od
cestišča
Realizirano v avgustu 2019

–

Gaj,

Zooženje cestišča, nevarni del
za peščce, predvsem otroke, ki Razširitev cestišča z pločnikom
gredo v šolo
Ustrezna
prometna
signalizacija,
katera
ne
Parkiranje na cestišču zaradi
dovoljuje
parkiranje,
dostopa v telovadnico
preusmeritev na parkirišče pri
vrtcu.
Večja količina ležečih dreves,
za
ki so ostale kot posledica Odstranitev dreves
žledoloma
Nepregleden uvoz na glavno
namestitev ogledala
cesto.

8

Odsek ceste Cesta zmage – Cesta zmage
Gaj
Vidmarju

9

Pod šolo - parkirišče vrtec

Pod šolo

10

Puščava - za župniščem

križišče Ruše,
župniščem

11

Bezjakova rida

Cesta Lovrenc - Pesek

12

Pri Karničniku

Odsek ceste Ruta - Puščava,
Nepregleden ovinek
pri Karničniku

Ruta,

pri

PRIORITETA REŠEVANJA:
Zelo pomembno, nujno (kratkoročno)
Pomembno, poskušati odpraviti čimprej, najkasneje v opredeljenem času (srednjeročno)
Potrebno izvesti v postavljenih rokih (dolgoročno)

v sklopu rekunstrukcije ceste Vstaje (do nov.
2019)

V okviru rednega dela SPV

V dogovoru z lastnikom zemljišča že poteka
razgovor za odstranitev dreves
Realizirano v avgustu 2019

Priprava
ukrepov
za
zmanjšanje hitrosti (merilnik V okviru rednega dela SPV
hitrosti, preventivne akcije

