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Zadeva: Parkirna in prometna problematika v Savskem naselju - drugič 
  

V skladu s 97. členom Poslovnika Mestnega sveta MOL v Svetniškem klubu Levica naslavljamo na 

župana MOL pisna svetniška vprašanja in prosimo za pisna pojasnila.  

 

Svetniški klub Levica je na 6. sejo Mestnega sveta MOL vložil vprašanja glede ureditve parkirne in 

prometne problematike v Savskem naselju. S strani Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet 

smo prejeli le skop odgovor v treh stavkih, ki ne odgovori na naša številna vprašanja in predloge.  

Ker sta prometna politika in mirujoči promet v Savskem naselju res kaotična, ponovno naprošamo 

pristojni oddelek za navedbo kratkoročnih in dolgoročnih ukrepov za ureditev in izboljšanje 

kakovosti javnega prostora: 

- Kakšna je vizija prometne ureditve v Savskem naselju Kdaj je predvidena celostna prometna 

ureditev Savskega naselja? Ali so rešitve že vključene v Občinski prostorski načrt? 

- Skupina za javni prostor se je s KD Prostorož in prebivalci Savskega naselja pred leti lotila 

celovite urbane prenove Savskega naselja in pripravila variantne rešitve za preureditev 

parkirišč v Savskem naselju ter jih posredovana odločevalcem na MOL. Izvedba je bila 

predvidena v letu 2014. Zakaj projekt stoji, kakšni so zadržki?  

- Zakaj ne uvedete režima enosmernih ulic z urejenim uličnim parkiranjem in uvedbo 

parkirnega režima s parkomati, kot v drugih mestnih okoliših? 

- Ureditev parkiranja ob Majaronovi ulici je ena od glavnih prioritetnih nalog Četrtne 

skupnosti Bežigrad, ki pa se kot nerealizirana prioritetna naloga vleče že od leta 2006 

(prometna študija, ukrepi za večjo varnost pešcev ter ureditev parkirnih mest). Oddelek za 

gospodarske dejavnosti in promet je pripravil načrt izvedbe, potem pa se je projekt zaustavil. 

Zakaj se ne pristopi k urejanju? 

- Načrtuje MOL v prihodnosti na območju Savskega naselja izgradnjo parkirne hiše? 

V načrtih razvojnih programov bi lahko obudili pobudo za gradnjo parkirne hiše pri križišču 

Topniške/Linhartove, ki jo Občinski prostorski načrt MOL dopušča. 

 

 

Tovariški pozdrav,  

Milan Jakopovič,  

vodja Svetniškega kluba Levica 


