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k 2. tocki 20. seje MS MOL 

Zadeva: Izgradnja povezave med kroiiscem Bratislavska-Letaliska in Zalosko cesto (Nove Fuiine) 

Nakupovalno sredisce BTC se vse bolj siri in s tern tudi obremenjenost obstojecih cest ob BTC-ju. 
Po podatkih upravitelja imajo ie vee kot 21 milijonov obiskovalcev letno, predvsem na racun 
svedskega pohistvenega giganta pa se bo v naslednjih letih ta stevilka dvignila se za nekaj milijonov. 

Vse od izgradnje blokovskega naselja v Novih Fui inah del prebivalstva tega dela Ljubljane odhaja 
prek ielezniskih tirov na delo, ob poznejsi transformaciji javnih skladisc v poslovno, nakupovalno, 
rekreativno in zabaviscno sredisce pa so prehodi prek tirov se stevilcnejsi . 
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Vir: J avni informacijski sistem prostorskih podatkov M estne obCine Ljubljana 
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lzgradnja povezave med kroiiscem Bratislavska-Letaliska in Zalosko cesto na zahodnem robu Novih 
Fuiin bi poleg razbremenitve Kajuhove ulice in Letaliske ceste prinesla za Nove Fuiine hiter in varen 
dostop do BTC-ja in Industrijske cone Moste. Se posebej zaradi varnosti stevilnih pe8cev in 
kolesarjev bi bilo pomembno, da se Mestna obCina Ljubljana osredotoci na nacrtovahje te povezave 
ie v naslednjem proracunskem obdobju. 



Ob tej prioriteni povezavi bi bilo smiselno povezati tudi LetaliSko cesto in Rjavo cesto (povezava do 
Polja), s katero bi dobili neposredno povezavo tega dela lndustrijske cone Moste do Zaloske ceste na 
vzhodnem delu Novih Fuiin ter prek Chengdujske ceste (povezava do Fuiin) pa tudi povezavo do 
Litijske ceste (povezava Hrusice, Bizovika in Sostra). 

V skladu s 97. clenom Poslovnika MS MOL me poleg zgoraj dane pobude in vasega odziva na 
zapisano, zanima kaksen pomen imata ti prometni povezavi, ali se kaj dogaja glede nacrtovanja teh 
povezav in kdaj lahko pricakujemo ti povezavi? 

Za odgovore v pisni obliki se vam ie v naprej zahvaljujem. 

S spostovanjem, 

Denis Strikovic 
mestni svetnik 
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