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Mestna občina Ljubljana 
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Mestni trg 1 
 
1000 LJUBLJANA 
 
 
ZADEVA: ODGOVOR NA SVETNIŠKA VPRŠANJA MESTNEGA SVETNIKA g. Marko Šiške 
 
 
Odgovor na vprašanje št. 1 »Ali se MOL v okviru reševanja problema dnevne migracije, načrtovanja 
prometnih vpadnic in zagotavljanja varnosti v prometu dogovarja s primestnimi občinami, kolesarskimi 
organizacijami, društvi in zvezami ter kakšni so rezultati teh aktivnosti in cilji v prihodnje?« je: 
 
MOL se glede problema dnevnih migracij dogovarja s primestnimi občinami. Rezultati dogovorov so 
podaljšanje avtobusnih prog do Vnanjih goric (proga št. 6b – občina Brezovica), do Jezera pri Podpeči 
(proga št. 19b – občina Brezovica), do Škofljice (proga št. 3b – občina Škofljica), pogovori potekajo pa 
tudi z naslednjimi občinami: Grosuplje, Medvode (Pirniče), Ig, Trzin in Domžale. 
 
MOL se dogovarja tudi s t.i. nevladnimi organizacijami in civilnimi iniciativami s področja prometne 
varnosti in predvsem s področja kolesarstva. Rezultati teh dogovorov so odzivno poročilo z navedbo 
ukrepov za izboljšanje kolesarske infrastrukture (LKM - Ljubljanska kolesarska mreža), izboljšanje 
prometne varnosti na območju vzhodnega dela Ljubljane (Civilna družba Sp. Kašelj – Podgrad – Zalog), 
izboljšanje prometne varnosti na območju Tbilisijske ceste (CI za Tbilisijsko cesto) in drugo. 
 
Odgovor na vprašanje št. 2 »S kakšnimi koraki in v katerem roku bo MOL zagotovila večjo varnost 
kolesarjev v strogem centru mesta, pri čemer imam med drugim v mislih pobudo 'Slovenska je tudi 
naša', ki bi po mnenju mnogih strokovnjakov zagotovila varno kolesarjenje v obe smeri in po celotni 
dolžini Slovenske ceste?« je: 
 
Večja varnost kolesarjev v strogem mestnem središču, zlasti pa na Slovenski cesti, bo zagotovljena, ko 
bo Slovenska cesta zaprta za tranzitni promet. Takrat bo na Slovenski cesti označena kolesarska steza – 
sedanje steze na pločniku pa bodo ukinjene. S tem bo omogočeno nemoteno in varno kolesarjenje skozi 
mestno središče. Pogoji za zaprtje Slovenske ceste bodo nastopili z dograditvijo mestnega cestnega 
obroča, ki še ni sklenjen na območju Njegoševa – Roška (Fabianijev most) in z izgradnjo manjkajočega 
podaljška nove Titove ceste do krožišča Žale. Predviden termin za odprtje manjkajočih cestnih odsekov 
je konec leta 2012. 
 
Vodja Odseka za promet:  Načelnica: 

Peter Skušek  Irena Razpotnik 
   
 m.p.  
   

 






