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ZAilEVAZ VPRASANJA IN POBUDE

SpoStovani,

V nadaljevanju vaql posredujemo odgovor na svetni5ko vpra5anja mestne svehrice ZofrleMazej Kukovid, ki jih
je v skladu z 97. Clenom Poslovnika MOL, v imenu svetni5kega kluba SDS, zastavila Zupanu ter pristojnim
sluZbam:

2. Kdaj bodo odstranjeni zabojniki (ekoto5ki otok) na ploiniku Slom5kove ulice (nasproti h.5t. 9) pri
Resljevi cesti?

Zbfualnica za lodeno zbiranje odpadkov nasproti Slom5kove ulice 9 oziroma Resljeve 22 je bila name5dena na
pobudo okoliSkih prebivalcev, ki so glede na sprejete okoljske predpise in osve5denost uporabnikov, Zeleli
izuajati lodeno zbiranje odpadkov na omenjenem obmodju.

Omenjena zbiralnica je bila usklajena in urejena v skladu z dogovorom, na sestanku Sveta za javni prostor, na
katerem so bile opredeljene nujne ureditve zbiralnic za lodeno zbiranje odpadkov na obmodju oijega mestnega
sredi5da. Ugotovljeno je, da so zbiralnice name5dene na javnih povr5inah, ki pa jih predvsem v oZjem mestnem
srediSdu primanjkuje. Velika gostota prebivalcev ima za posledico veliko Stevilo posod in ob pomanjkanju
javnih povr5in se neurejenost oZjega mestnega sredi5da 5e poveduje. Dogovorjeno je, da se zadasna lokacija
zbiralnice obdrZi do postavitve podzemnih zbiralnic (priloga). Z vzpostavitvijo sistema podzemnih zbiralnic Leli
Mestna obdina Ljubljana zagotoviti najkakovostnej5o storitev zbiranla in prevoza odpadkov za uporabnike
javne sluZbe in izboljiati videz oLjega mestnega sredi5da.

Zvzpostavitvijo sistema podzemnihzbiralnic, ki so na omenjenem obmodju Lev izgradnji, bo zbiralnica na

omenjeni lokacij i odstranjena.

Prijazen pozdrav.



Pripravila:

Jasminka Tom{ii
Vi5ja svetovalka I
jasmina.tomsic@ljubliana.si, 0l 306 17 20

Luctja Breskvar
Vodja Odseka za vzdrLevarye

Priloga:
- Podzemna zbiralnica, Mestni trgT,Ljubljana
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