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Zadeva: odpravek sklepa - predlog Odredbe o določitvi območij za pešce 
 
Svet Četrtne skupnosti Center je na svoji redni 22. seji  24.6.3009 obravnaval predlog Odredbe o 
določitvi območij za pešce in sprejel 
 
SKLEP: 
Svet Četrtne skupnosti Center je obravnaval Predlog Odredbe o določitvi območij za pešce, ki se 
v največjem delu nanaša prav na Četrtno skupnost Center in podpira širitev območij za pešce. 
Ob tem ponovno predlaga, da bi prebivalci imeli omejen dostop do svojih stanovanj tudi na 
območjih za pešce s strogim režimom, posebej še lastniki parkirnih mest na dvoriščih in lastniki 
garaž, ki jih ni prav veliko in ne bi bili moteči  npr. v nočnem času od 22 ure dalje do vključno 
dovoljenega prometa za dostavo. 
Svet je že pred časom predlagal, da se tudi Adamič Lundrovo nabrežje, Stritarjeva ulica in Ciril 
Metodov trg vključijo vanj, zato podpira prvo varianto. 
V dogovoru s kinom Dvor predlagamo, da se vsaj del Kolodvorske ulice med Pražakovo ulico in 
Trgom OF nameni pešcem. Prav tako podpira vključitev starega predela Prul v območje za 
pešce, kar smo prav tako že predlagali. 
Svet Četrtne skupnosti Center predlaga, da se končno realizira promenada od Magistrata do 
Tivolija in tudi preostali del Cankarjeve ulice vključi v območje za pešce z omejenim lokalnim 
prometom in uredi izhod motornega prometa iz Puharjeve na Tivolsko cesto. Začasno bi lahko 
bil dovoljen prehod za motorna vozila preko Cankarjeve v semaforiziranem križišču z 
Župančičevo. 
Predlagamo, da se v območje za pešce poleg Brega vključi tudi Novi trg za parkiranje 
stanovalcev in del Gosposke ulice od Novega trga do Salendrove, kot je bilo že dogovorjeno. 
Ne vidimo pa nobenega razloga, da bi bila tudi Valvasorjeva ulica celo z zapornicama zaprta za 
promet. 
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