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Zadeva: Predlog akcijskega načrta prometne ureditve Savskega naselja 

 

V skladu s 97. členom Poslovnika Mestnega sveta MOL naslavljamo na župana MOL svetniško 

pobudo in prosimo za odgovore. 

 

V Svetniškemu klubu Levica in Listi kolesarjev in pešcev smo v sodelovanju s četrtnim svetnikom 

Levice in Liste kolesarjev in pešcev v Četrtni skupnosti Bežigrad 3. decembra 2019 organizirali javno 

razpravo o problematiki prometne in parkirne ureditve v Savskem naselju. Želeli smo prisluhniti 

občanom, problemom, s katerimi se soočajo, in pridobiti njihove predloge za boljšo pretočnost 

prometa, ureditev parkiranja in javnih površin. 

 

Javne razprave se je udeležilo več kot petdeset občanov. S strani stroke in politike so se na naš poziv 

k sodelovanju odzvali: Alenka Korenjak (Prostorož), Urban Jeriha (Inštitut za politiko prostora, 

IPOP), Blaž Babnik Romaniuk (arhitekt in urbanist), Dejan Crnek (podžupan MOL) in Uršula Longar 

(predstavnica Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet), ki so podali odgovore na številna 

pereča vprašanja. 

 

Razprava je bila pričakovano burna, odprla pa je več vprašanj, kot dala odgovorov. Izplen dvourne 

razprave je precej kakovostnih pobud občanov. Večje projekte, za katere bo treba odpreti načrt 

razvojnih programov in terjajo visok finančni vložek, bomo predlagali ob obravnavi rebalansa 

proračuna za leto 2020 in spremembah proračuna za leto 2021. 

 

V nadaljevanju navajamo nekaj hitro rešljivih pobud z manjšim finančnim angažmajem: 

 

1. Prebarvati je treba obstoječe in zbledele prehode za pešce (del varne šolske poti) pred 

Fabianijevo 35 in Fabianijevo 25 (bližina vrtca) ter pri h. š. Fabianijeva 41/43 in 

Knobleharjeva 27 in 24.  

2. S peskom je treba nasuti velike luknje, udarne jame na javnem makadamskem parkirišču 

med Linhartovo in Matjaževo (parkirišče na parc. št. 1717/1 k. o. Bežigrad). 

3. Urediti je treba dodaten prehod za pešce na Linhartovi (pri BMX progi oz. tenis igriščih), 

kjer zaznavamo številne nevarne prehode otrok in mladine.  

Med označenima prehodoma za pešce na Linhartovi cesti (med križiščem s Topniško in 

križiščem s Knobleharjevo ulico) je razdalja cca 350 m – oba prehoda sta semaforizirana 



 

 

(predlog za lokacijo prehoda je cca 200 m od križišča s Topniško ulico in cca 150 m 

križišča s Knobleharjevo ulico). Glede na prometno strategijo MOL, ki poudarja 

trajnostno mobilnost, bi bila taka ureditev, ki daje več možnosti pešcem, zagotovo 

smiselna.  

4. Ponovno je treba postaviti radarski merilec hitrosti s prikazovalnikom hitrosti na sredi 

Fabianijeve ulice– pri h. š. 35. Pred leti, ko je šlo za enkraten ukrep zaradi pridobivanja 

podatkov o prometu, je bil postavljen na Fabianijevi ulici 39.  

5. Urediti je treba ustrezno odvodnjavanje dela javnega zemljišča ob Linhartovi, kjer ob 

vsakem deževju močno poplavlja (parc. št. 1380/3 in 1380/4 k. o. Bežigrad – »Savska 

luža«).  

6. Izpostavljamo ureditev varne šolske poti znotraj šolskega območja OŠ Savsko naselje. 

Vodstvo šole je del funkcionalnega zemljišča šole namenilo za parkiranje zaposlenih 

(fotografija).  

 

Osnovna težava urejanja prometa in parkiranja v Savskem naselju so sodni spori glede zemljišč. Ker 

nekatera zemljišča niso v lasti MOL, občina ne more izvajati potrebnih ukrepov, kot je npr. 

postavitev hitrostnih ovir ali parkomatov. Kjer pa je ta možnost, pozivamo MOL, da uredi javne 

površine in izvede potrebne ukrepe za ureditev mirujočega in cestnega prometa. 

 

Vse navedene pobude je po našem mnenju treba izvesti nemudoma; z njimi je že seznanjen tudi 

pristojni Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet preko predstavnice, prisotne na javni razpravi. 

Prosimo, da nam poleg stališč sporočite tudi terminski plan oz. rok izvedbe.  

 
S pozdravi, 

 

 

Janez Stariha, 

mestni svetnik 

Milan Jakopovič, 

vodja Svetniškega kluba Levica 

 

 



 

 

 


