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ZADEVA: SVETNISKA POBUDA MOJCE KUCLER DOLINAR GLEDE PROMETI{E PROBLEMATEKE

TBlLiSl.lSKE ULIeE - odgovor

Spo$tovani !

V zvezi z vaSo pobudo s prediogi za ureditev prometne problematike Tbilisijske ulice in neposredne

okolice, vam sporodamo naslednje:

Predlog ureditve enosmernega prometa na delu Tbilisijske ulice ne reSuje prcbiemaiike gostega
prometa, temved ga le prerazporeja na Sirie obmodje. Zavedati se moramo, da ne obmodju Tbilisijske

ulice deluje koncesionar za vzdrievanje obdinskih cest, KPL d.d., ki poleg rednih vzdrievalnih del na

cestah izvaja tudi zimsko sluibo. V primeru intervencije ob zimski sluibi, v kratkem dasu zapusti sedeZ

podjetja vedje Stevilo pluine mehanizacije in posioalcev, katerirn bi z izvedbo enosmernega pronleta
modno podaljiaii pot, s tem pa tudi reakcijski das, ki je trenutno relativno kratek. 5tevilo vozi! pa z

ureditvijo delne enosmernosti Tbilisijske ulice seveda ne bi biio nid manj5e, sanro daljSo pCIt bi morala

opraviti.

Predlog prikljuika Tbilisijske ulice na obvoznico je bil preverjen ob pripravi strokovnih podiag za OPN

MOL. Po tem predlogu, de je tehnidno sploh izvedljiv s sorazmernimi stro5ki, bi dobili v bliilni
obstojedega bencinskega servisa na juini obvoznici nov orikljudek na avtocesto, ki je v pristojnosti

drZave. Nova cestna povezava bi gotovo razbremenila obstojede cestno omreije, ki gravitira na

Tbilisijsko ulico, slabost pa je v tem, da bi nastal nov prikljudek na avtocesto zeio blizu obstojeiega
prikljudka Vid. Razdalja od novega prikljudka do obstojedega prikljudka Vid bi znaSala manj kot 800 m,

kar je pod nornrativom glede gostote in prostorske razporeditve prikljudkov, ki sicer velja za avtoceste.

Poleg te je bila preverjena 5e varianta s podaljSkom Koprske ceste do juine obvoznice in novirn
prikljudkom na vzhodni strani obstojedega bencinskega servisa na juini obvoznici, ki se je izkazala za

nekoliko bolj sprejemljivo, zato je moinost tega prikljudka vkljudena v OPN MOI- - iD. K OPill je MOL

pridobila tudi soglasje driave, ki upravlja z avtocestami. Zaradi potrebnih vedjih finandnih vlaganj v

primeru realizacije navedenega prikljudevanja, njegova realizacija ni uvrbdena v proradun lvlPL za leti
2O1,3 in201,4.

Ureditev deia Tbilisijske ulice, po katerem poteka povezava s Koprsko cesto, je precividena za lela 2A14.

Po idejnih zasnovah, ki snro jih pridobili, je predvidena ureditev parkiriSda pri KPL d.C. tako, da se

zmanjia Stevilo uvozov, ureditev varnega plodnika na severni strani ulice (proti centri lnterspar Vii] ter
izvedba kolesarske steze. Realizacijo nadrtujemo takoj po pridobitvi potrebnih zernljiSda (veiinski del

zemljiSt je res v lasti MOL, vendar preostali, manj5inski del, kije v zasebni lasti, ovira pridetek izgracinje,

kije zato planirana Seie v letu 2014.
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Vodja Odseka za promet:

Peter Skuiek .t
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Dodatna rnoinost, kijo pi-edlagate, je raz5iritev in ureditev Tbilisijske uiice. Ta moinost, kije prometno
5e najboljsprejemljiva, je biia nadrtovana Ze od samega zaietka izgradnje centra lntersparVii in je bila
takrat stvar invesiitorja. Predvideni sta bili tudi dve kroiiSii in sicer Tbilisijska/-rarrrova in
TbilisijskalTomaZideva ter ureditev avtobusnih postajaliSi in podalj5anje proge mestnega pronieta it. L

do kroiiSia Tbilisijska/Jarnova. Ob samem pridetku realizacije, ko so se gradbena dela ie zadela na
podlagi izdanega gradbenega dovoljenja, se je izkazalo, da so nekatera tangirana zemlji5da v
denacionalizacijskem postopku, upravidenci pa so zahtevali vrnltev nepremiinin v naravi. Gradbeno
dovoljenje je bilo tako razveljavljeno, dela ustavljena, MOL pa je, da bi re(i!a nastalo situacijc,
semaforizirala in urediia kriiiSde Tbiiisijska/Tomaiiieva, nekoliko kasneje pa tudi kriiiSie
Tbilisijskafamova, kjer je postavila zadasen semafor. Trajne urediive tega kriiiSda ni bi!* mogoie
izvesti, ker bi bila potrebna popolna poruiitev obstojedega mostu - prepusta in njegova nadomestitev s

Siriirn, s demer bi posegii v zasebna zemlji5da, ki jih MOL ni mogla pridobiti. Takratne reiitve glede
raziiritve Tbilisijske ulice in ureditve kroinega prometa na kriZiidih Tbiiisijskaf amova in
Tbilisijska/TornaZiteva so bile kasneje povzete v OPN MOL.

Mestna uprava se vsekakor modno trudi in se bo tudi v bodoie trudila giede izbolj5anja pron'retne
varnosti na predmetnem obmodju, vendar je pri tem omejena z lastninsko pravico na nepremiininah,
na katere bi bilo potrebno posedi.

Lep pozdrav!

Sekretarka - voCja oddelka:
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