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Mestna obdina Ljubljana
Mestni svet

Zadeva: SvetniSka pobuda svetni5kega kluba NSi glede namestitve ustreznih
usmerjevalnih oznak poti na Grad-odgovor

SpoStovani,

Svetni5ki klub NSi je v skladu z 91. dlenam Poslovnika MOL podal pobudo glede namestitve
ustreznih usmerjevalnih oznak poti na Grad.

Vpra5anie:
Veliko turistov se Zeli iz Gornjega trga sprehoditi na Ljubljanski grad, ker pa pot iz Gornjega trga po
Ulici na Grad ni oznadena, mnogi nadaljujejo pot po Gornjem trgu do predora, od tam pa ne morejo
dalje. Zato predlagamo, da se pot na Ljubljanski grad pri cerkvici sv. Florjana ustrezno oznadi.

Odgovor:
Mestna obdina Ljubljana, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet vzpostavlja sistem MOLIS za
avtomobiliste, ki bo poenotil nadin oznadevanja in r"rsmerjanja na celotnem obrnodju mestne obdine.
Projekt vzpostavifve sistema MOLIS je izjemno zahteven in obseZen, trenutno se intenzivno dela na
vzpostavitvi podatkovnebaze, ki je nujno potrebna zaizvedbo del. Pridakujemo, da bomo z deli na
terenu za(eli v roku nekaj rlesecev. V prvi fazi se bodo zadele postavljati usmerjevalne table za

ustanove v t.i. funkciji mesta, kot so muzeji, galerije, knjiZnice, kulturni kompleksi, Sportni objekti...,
druga faza pa po zajela postavitev usmerjevalnih tabel za t.i. trlni del, s katerimi se bo avtomobiliste
usmerjalo do podjetij, ki bodo zainteresirana zatak nadin oznadevanja.

Med izvajanjem projekta vzpostavitve sistema MOLIS se je pokazala potreba tudi po postavitvi
usmerjevalnih tabel za pe5ce. Y mezi s tem vas seznanjamo, da Le pripravljamo projektno nalogo za

nadgradnjo MOLIS-a za vodenje s pei povr5in in da je predviden tudi pilotni del, s katerim naj bi
nekatere za mesto pomembne vsebine, med katere sodi tudi vodenje do Ljubljanskega gradu,
obravnavali prednostno in jih v nekaj mesecih realizirali.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet Ze prejema vloge za postavitev usmerjevalnih tabel. ki
jih po5iljajo tako ustanove v t.i. funkciji mesta, kot tudi podjetja. Vse vlagatelie pisno seznanjamo o
poteku projekta MOLIS in njegovi zahtevnosti. s predlogom za vkljuditev zainteresiranih v pilotni del
proj ekta oziroma prednostno obravnavo.
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Lep pozdrav!

lrena Razpotnik


