
 

Številka: 90000-8/2017-15 

Datum:   26. 6. 2017 

 

MESTNA OBČINA LJUBLJANA                                                               k 2. tč., 26. seje MS MOL 

MESTNI SVET                                                                                         

 

ZADEVA: VPRAŠANJA IN POBUDE  

 

 

V skladu s 97. členom Poslovnika MS MOL postavljam županu in pristojnim službam MOL 

svetniško vprašanje v zvezi s prometno infrastrukturo na odseku križišča ceste v Karlovce in 

Podlipogava, na katero v SK SMC pričakujemo pisni odgovor do naslednje seje MS MOL.  

 

Mestni in četrtni svetnik SMC sem v zadnjem letu podal dve pobudi za rešitev omenjen problematike 

in ostal brez odgovorov, kar je zame nesprejemljivo. 

 

V ČS Sostro aktivno sledimo ciljem trajnostne mobilnosti in aktivno ozaveščamo o čim večji uporabi 

novih avtobusnih povezav. 

 

Varnost naših občanov in predvsem najmlajših udeležencev je osnova za spreminjanje naših mobilnih 

navad in zato pričakujemo kooperativnost ustreznih mestnih služb MU MOL, OGDP. 

 

V povezavi z že oddano prošnjo na ČS Sostro, še enkrat podajamo zahtevo za: 

1. Izgradnjo hitrostnih ovir na omenjenem odseku (iz smeri Sostro in Podlipogav) 

2. Omejitev hitrosti na omenjenem delu na največ 50 km/h 

3. Postavitev semaforja (Vi vozite) 

4. Izgradnjo pločnika in ustrezne javne razsvetljave 

5. Prestavitev krajevne table Sadinja vas / Podlipoglav na isto mesto 

6. Ureditev postajališča v križišču Sadinja vas / cesta v Karlovce 

7. Označitev prehoda za pešče v omenjenem križišču 

Krajani obžalujemo, da se želene aktivnosti za reševanje prometne varnosti na tem delu niso izvajle 

zato dovoljujemo, da se do ureditve razmer uporablja dvorišče hiš Sadinja vas 140, 137 in 141 za 

merjenje hitrosti, saj je na tem delu omejitev hitrosti 50 km/h. 

 

V prilogah (3) podajamo tudi podpise občank in občanov na omenjenem delu in prosimo župana g. 

Zorana Jankovića za kooperativnost. 

 

 

Lepo pozdravljeni 

 

 Matej Javornik 

Mestni svetnik SK SMC  

 

 

 

 

 

 



 

 

Priloge: Izpisi iz Sveta ČS Sostro 

18. seja, 12.09.16 

1.      Omejitev hitrosti na cesti proti Podlipoglavu (od križišča s cesto V Karlovce do Podlipoglava) – 

član sveta, g. Matej Javornik 

Član sveta, g. Matej Javornik, je prisotnim predstavil problematiko prehitre vožnje na cesti proti 

Podlipoglavu, predvsem od križišča s cesto v Karlovce. Tam je cesta ravna in vozniki pogosto vozijo 

prehitro, kar je precej nevarno, saj ob cesti tudi ni pločnika. Zato je predlagal namestitev hitrostnih 

ovir. Člani sveta so o predlogu razpravljali ter menili, da se številni vozniki zelo pritožujejo nad 

hitrostnimi ovirami, ker hitrostne ovire škodujejo avtomobilom. Zato so predlagali, da se PP Moste 

pošlje dopis naj se na tem delu ceste večkrat postavi merilnike hitrosti. Po končani razpravi je 

predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 4/18: 

Svet ČS Sostro pošlje dopis na PP Moste, da naj na cesti proti Podlipoglavu, v delu od križišča s 

cesto V Karlovce, pogosto merijo hitrost voznikov z radarjem ter ustrezno ukrepajo. 

 

2. 22.9.16 NA PP MOSTE IN MR MOL.  

Odgovor PP: Hitrost bodo merili občasno v okviru tehničnih in kadrovskih zmožnosti. 

Odgovor MR: Omejitev hitrosti je 90 km/h. Možna lokacija je Sadinja vas 152. Z meritvami bodo 

pričeli čim prej. 

3. 21. Seja MS MOL, 09.01.17  

Omejitev hitrosti na cesti proti Podlipoglavu (od križišča s cesto V Karlovce proti Podlipoglavu) 

Predsedujoči je prisotnim predstavil pisno pobudo člana sveta Mateja Javornika, ki predlaga, nujno 

omejitev hitrosti vozil na cesti proti Podlipoglavu. Člani sveta so razpravljali o pobudi ter predlagali, 

da se postavi tabla za merjenje hitrosti vozil »Vi vozite« ter da se poda predlog za premestitev table 

za označevanje naselij »Podlipoglav« in »Sadinja vas«. Po končani razpravi je predsedujoči dal na 

glasovanje naslednji predlog sklepa 2/21: 

Svet ČS Sostro predlaga, da se na cesti proti Podlipoglavu, od križišča s cesto V Karlovce postavi 

opozorilna tabla za merjenje hitrosti vozil »Vi vozite«. 

Svet ČS Sostro predlaga, da se na tem delu ceste prestavita krajevni tabli za začetek in konec naselja 

Sadinja vas (v smeri proti Podlipoglavu – na stacionažo 1627297), tako da bo omejitev hitrosti 50 

km/h veljala od začetka Sadinje vasi do konca kraja Podlipoglav, brez prekinitve. 

  
DOPIS POSLAN NA OGDP, DNE 24.1.2017. ODGOVORA NI.  
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ZADEVA: umiritev hitrosti na lokalni cesti sadinja vas - podlipogtav

Svet iS Sostro je na svoji 21. redni seji, dne 0g.01.2017, ponovno obravnaval problematiko prehitre
voZnje voznikov na LC 213012, in sicer od odcepa za cesto"V Karlovce proti Podlipoglavu. Na tem
delu je cesta ravna in mnogi vozniki vozijo prehitro, kar je precej nevanio, predvsem za pe5ce i1
kolesarje, saj ob cesti tLrdi rri plodnika. Svet eS Sostro je zato po kondali razpravi sprejel naslednji
SKICD:

Svet CS Sostro predlaga, da se na cesti proti Podtipoglavu, orl kriZiSia s cesto V Karlovce postavi
opozorilna tabla za merjenje hitrosti vozil >>Vi vozite<<.
Svet dS Sostro predlaga, dt ,* ou tem delu ceste prestavita krajevni tabti za za(etekin konec
naselja Sadinja vas (v smeri proti Podlipoglavu - na stacionail,o-1627297), tako da bo omejitev
hitrosti 50 km/h veljala od zaietka Sadinje vasi do konca kraja Podlipoglav, brez prekinitve.

v skladu s sklepom sveta prosim zad,im prejsnjo realizacijo zadeve.

Hvala in lep pozdravl

S spo5tovanjem,

Janez MoSkrid
Predsednik Sveta

Cetrtne skupnosti Sostro

V vednost:
. SLS, MU, MOL
- G. Vojko Oblak, Sadinja vas
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OBLAK Vojko 

Sadinja vas 140  

1261 Dobrunje 

 

Četrtna skupnost Sostro 

Cesta II. Grupe odredov 43 

1261 Dobrunje        11.6.2017 

 

Zadeva: Umiritev hitrosti prometa na lokalni cesti Sadinja vas – proti Podlipoglavu: od 

odcepa za cesto V Karlovce proti Podlipoglavu  

 

Spoštovani! 

 

Na 18. in 21. seji Sveta Četrtne skupnosti Sostro MOL, dne 12.9.2016 in 9.1.2017, je bila 

obravnavana pobuda o umiritvi hitrosti prometa na lokalni cesti Sadinja vas - Podlipoglavu 

(od odcepa za cesto V Karlovce proti Podlipoglavu). Kljub podrobni obrazložitvi 

problematike (dopis, priloga k temu dopisu) in sprejetju nekaterih sklepov na obeh sejah, se 

do sedaj na omenjenem delu ceste glede umiritve prometa in izboljšanja varnosti ni nič 

spremenilo. Vaščani smo v celotnem obdobju od lanskega septembra do sedaj opazili zgolj 1 

– 2- kratno merjenje hitrosti voznikov z radarjem, kar problematike ni v ničemer spremenilo. 

Ponovno poudarjamo, da so zaradi izrednega povečanja prometa in neprimerne hitrosti 

voznikov, ogrožena naša življenja, predvsem naših otrok in starejših. Zaradi neznosnega 

hrupa, ki je še toliko večji ob prevelikih hitrosti voznikov, pa je ogroženo tudi naše zdravje.  

 

Za umiritev prometa zahtevamo postavitev ustreznih cestnih ovir ali semaforja, ki ne bi 

dovoljeval prekoračitve omejitve hitrosti. Predlagamo postavitev vsaj dveh ovir od Pečarjevih 

do mostička (pri oznaki, ki sedaj označuje konec Sadinje vasi).  

 

Za izboljšanje varnosti pa zahtevamo: 

- popravilo ceste, 

- izgradnjo pločnika in postavitev javne razsvetljave. 

 

 

Lep pozdrav. 

 

 

    Vojko Oblak in vaščani, ki živimo ob navedenem delu ceste 

 

 

 

 

 

 

 

 








