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Zadeva: Svetniško vprašanje
Spoštovani gospod župan!
Na podlagi 97. člena Poslovnika Mestnega sveta MOL zastavljam naslednje svetniško
vprašanje:
Zadnja leta prebivalci Trnovega opažamo, da se parkirna mesta ob Ljubljanici, zlasti na ulici
Trnovski pristan, uporabljajo za parkiranje avtodomov in drugih večjih vozil.
Gre za območje z upočasnjenim prometom, kjer predvidena parkirna mesta že v primeru, da so
tam parkirana “običajna” vozila, v primeru srečevanja dveh avtomobilov zahtevajo previdnejšo
vožnjo. Če so na parkirnih mestih parkirani avtodomi ali druga večja vozila ( npr. bivalni
kombiji, delovna vozila..), pa je srečevanje vozil resnično oteženo, včasih celo onemogočeno.
Parkirani avtodomi tudi kazijo podobo tega dela mesta ob Ljubljanici, zato vljudno prosim, da
se namestijo ustrezne oznake, ki bodo ( zlasti ) turiste opozarjale, da je parkiranje večjih vozil,
zlasti pa avtodomov na tem območju prepovedano.
Opozoriti želim še na pobudo upravljalca Kajak Kanu kluba Ljubljana, bivšega ministra
gospoda Petra Česnika, ki je MOL že obvestil, da je na območju med restavracijo Livada in
športnim objektom kluba Kajak Kanu, že dalj časa parkirana bivalna prikolica, v kateri očitno
nekdo živi. Zemljišče seveda ni namenjeno bivanju, in ni opremljeno s sanitarijami, elektriko
in pitno vodo. Okolica prikolice je vedno bolj zanemarjena in polna smeti, lastnik ima tudi tri
pse.
Ker si tako upravitelj kluba in lastnik restavracije Livada, kot tudi vsi ostali meščani želimo, da
je naše mesto čisto in urejeno, vas prosim za reakcijo. Področje se uporablja kot področje
rekreacije in bivalna prikolica tja nikakor ne sodi. Gospo Česnik je MOL že obvestil o registrski
številki avtomobila, ki je ponoči parkiran poleg prikolice, kar bo v pomoč pri iskanju odgovorne
osebe.
V pričakovanju vašega odgovora vas lepo pozdravljam,
Maša Kociper, mestna svetnica SAB, Svetniški klub samostojnih svetnikov

Priloga:
- fotografiji ulice Trnovski pristan s parkiranimi avtodomi
- fotografiji bivalne prikolice

Bivalne prikolice

Ulica Trnovski pristan s parkiranimi avtodomi

