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Zadeva: Omejitev prometa v središču Stare Loke oziroma v območju starološkega trga
Bog blagoslovi Slovenijo!
Spoštovani g. župan Miha,
oprostite mi, prosim, ker Vam pišem kar tako po domače, saj sva se namreč velikokrat srečevala
tukaj v Domu (CSS Škofja Loka). S strani Staroločanov sem slišala, da je iz njihove strani bila
dana pobuda, da bi se sprejela in uveljavila omejitev prometa na območju 'starološkega trga'.
Hkrati s to pa je bila izražena tudi pobuda za ustvarjanje oziroma oživljanje 'starološkega trga'.
Zelo podpiram obe pobudi in to povsem iz lastnih izkušenj in svojega stališča.
Z mojim slepim prijateljem Ivanom se velikokrat gibljeva na tem območju. Vedno tvegava svoji
življenji, saj zaradi mnogih vozil v prometu na tem področju in nezrelih, arogantnih, prehitrih
voznikov zelo težko ohranjava svojo varnost. Veliko tveganje za naju predstavlja prečenje prehoda
za pešce v smeri od Strahlovega gradu do stopnic pod cerkvijo. Namreč, voznik v vozilu, ki pelje iz
smeri Šk. L. (Starman) v smer Podlubnik, naju na prehodu opazi šele, ko sva midva praktično že
na drugi tretjini prehoda. Vozniki, ki ne upoštevajo predpisane hitrosti 30km/h, ne morejo varno
ustaviti vozila pred prehodom. Zato se morava midva ustaviti in počakati, da voznik v vozilu varno
odpelje mimo in potem prečiva še drugi del prehoda. Tudi hoja na območju 'starološkega trga' je
nevarna, sploh če tam 'stoji' še nepravilno parkiran osebni avto ali tovorno vozilo ali pa celo oba, ki
ob dovoljenem prometu za vsa vozila v obe smeri onemogoča varno hojo na tem območju.
Midva, kot redna uporabnika – sprehajalca na tem območju, sva prva, ki v skrbi za svoja in tuja
življenja, podpirava, soglašava s to pobudo in se pod njo podpiševa. Pot, cesta skozi Staro Loko
(od 'Dolenca' do odcepa s 'selško' cesto) mora biti varna za vse udeležence prometa, še zlasti za
najšibkejše udeležence, to so pešci (vsi otroci, osebe s posebnimi potrebami, hendikepirani,
starostniki). Če temu ni tako, je potrebno odločno uvesti taka pravila, določbe, ki bodo to pot
naredile varno za vse!!!
Prosim, g. župan Miha, da v skladu s svojo župansko kompetenco, odgovornostjo in osebno dobro
voljo to pobudo, o omejitvi prometa na območju 'starološkega trga', predložite vsem ustreznim
občinskim, regijskim, državnim službam, inštitucijam, organom ter jo z osebnim prizadevanjem za
njeno uresničitev tudi podprete.
Hvala za razumevanje!
Alenka Oblakovič
Želim Vam v telesu prijeten, v srcu prijazen, v duši ljubeč dan.
Gore bo premikal le tisti, ki je v začetku premikal kamenčke.

