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ZADEVA: Odgovor na pobudo - 21. seja MS

Vpra5anje:

V skladu z 97. ilenom Poslovnika MOL, v imenu Svetni5kega kluba Socialnih
demokratov, dajem iupanu ter pristojnim sluibam naslednjo pobudo:

V naselju Tomadevo ob Severni ar,'tocestni obvoznici v k.o. StoZice obdani od nove poselitve

pogresajo bankomat. Obdani izraLajo pobudo in pro5njo, da Mestna obdina Ljubljana skupaj

z banko proudi moZnost postavitve bankomata in sicer v trgovini Mercator v Tomadevem ali
v poslovni stavbi Gasilskega druStva Tomadevo.

Hkrati obdani predlagajo Mestni obdini Ljubljana, da skupaj s predstavniki LPP proudijo

moZnosti za podaljSanje proge Stevilka 19, ki bi potekala od kondne postaje v Tomadevem ob

Tomadevski cesti do gostilne Kovad, Vrbovca do Raideva ulice. V tej smeri predlagajo

ureditev kroZnega prometa, po moZnosti (delnega) enosmernega prometa za avtobuse LPP in
postavitev nove postaje LPP ob Raidevi ulici. V kolikor so potrebne spremembe prometnega

reLima, se naj glede na pobudo tudi primerno uredijo. Kondna postaja LPP Stevilka 19 naj 5e

naprej ostane na enakem mestu, kot je sedaj.

Prosim pristojne in odgovorne, da pobudo za postavitev bankomata in podaljSanje proge

Stevilka 19 s postavitvijo ar,tobusne postaje na Raidevi ulici proudijo. Zaprouditev pobude in
predloga se vnaprej zahvaljujem in vas pozdfavljam.

Odgovor:

Zahvaljujemo se vamzapobudo, v kateri predlagate podalj5anje proge Stevilka 19. Predlog

smo proudili, naie stali5de pa je, da je potrebno za uvedbo predlaganega podalj5anja izvesti

obseZna dela na cestni infrastrukturi, ki obsegajo najmanj sledede:

- spremembo kriZi5da med Tomadevsko cesto in ulico Tomadevo in ulico V dolini,
- razliritev in vzpostavitev plodnika na ulici Tomadevo na odseku med ulico V dolini

in ulico Pot k Savi,

Trg mladinskih delovnih brigad 7

1000 Ljubljana
telefon: 01 30617 14

faks:07 306 17 07
g I av n a. p i sarn a@ I j u b lj an a. si
wvvw.ljubljana.si



- rzliritev ulice Tomadevo z ruSenjem stanovanjskih hi5 na ulici Tomadevo na odseku
med ulico Pot k Savi in Blasovim bregom,

- popolno rekonstrukcijo izvedbe ovinka na ulici Tomadevo pri kriZiSdu s Celestinovo
ulico,

- sanacijo kriZi5da na ulici Tomadevo pri podvozu, ki vodi k hipodromu,
- raz5iritev Raideve ulice s postavitvijo postajali5da,
- izvedbo novega kondnega postajali5da na mestu sedanjega z moZnostj o uvozaiz

smeri ulice Tomadevo.

lz zgoraj navedenega bi bili za podalj5anje linije 19 potrebni izredno veliki posegi v
infrastrukturo in velika finandna sredstva.

Y zxezi s postavitvijo bankomata
bankam, ki delujejo v Mestni obdini

Lep pozdrav!

vam sporodamo, da bomo pobudo posredovali vsem
Ljubljana.

Irena Razpotnik
Sekretarka - vodja oddelka,f 'D J. -/,7* - Jcz/V=e*L-cq-// 
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