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ZADEVA: Odgovor na svetni5ko vpra5anje ge. Mojce Kucler Dolinar, mestne svetniceo glede
usmerjevalnih tabel zt garaLno hi5o pod Kongresnim trgom

Spoitovan i !

Na_va5o pobudo za izboljianje vodenja prometa v smeri proti garaZni hi5i pod Kongresnim trgom,
konlretno pa za postavitev usmerjevalnih oziroma obvestilnih tabel na Bleiweisovi cesti, s katerimi
obve5dali voznike o zasedenosti parkirnih mest v garaLni hiSi, vam sporodamo, da smo va5o pobudo

obravnavali in bomo njeno realizacijo uvrstili v kratkorodni plan. Podoben primer, kot ga navajate, se ne

pojavlja le pri garaLni hi5i pod Kongresnim trgom, temved je prisoten, resda v manj5i meri, povsod kjer
je povedana koncentracija javnih parkiri5d - ne glede na to, ali gre za garaLno hiSo ali pa za odprto
parkiri5de. Problem pri garaZnih hiSah je 5e toliko bolj izpostavljen, ker gre praviloma za vedje Stevilo
parkirnih mest, in ker zaradi parkiranja v zgradbi, vozniki ne morejo vizualno oceniti zasedenosti

parkiriSda.

Preverili smo tudi, kako bi lahko dimprej realizirali dodatne usmerjevalne table, pa se je izkazalo, da v
trenutni situaciji to ni mogode, ker ob Bleiweisovi cesti ne potekajo optidni vodi, ki so potrebni za

sprotno aLuriranje informacij o zasedenosti parkiriSda ali garaZne hiSe.

Z mestnim Javnim podjetjem Ljubljanska parkiri5da in trZnice bomo pripravili Studijo oziroma projekt
vodenja do vedjih parkiri5d in garaLnih hiS, v katerega bomo vkljudili tudi zasebne garaLne hi5e (oz.

parkiri5da), ki so v javni uporabi. Podobne sisteme Ze daj das uporabljajo v tujini, mi pa bomo k izvedbi
pristopili po ureditvi Slovenske ceste, ki je prednostna naloga in zaradi katere bo promet 5e dodatno

oviran oziroma preusmerjen na druge ceste.

Lep'pozdrav!

Sekretar - vodja oddelka:

David Polutnik(

PRILOGE:
- svetni5ko vpra5anje

SvetniSko vpraianje Mojca Dolinar Bleiweisova GH Kongresni trg'docx
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