
 

Ljubljana,  7. marec 2017 

 

Spoštovane meščanke, spoštovani meščani Četrtnih skupnosti Šiška, 
Dravlje, Šentvid in Šmarna gora! 

 
Vabimo vas na javno razpravo o urejanju prometa na območju ČS Šiška, Dravlje, Šentvid in Šmarna 
gora, ki jo Mestna občina Ljubljana pripravlja v sklopu oblikovanja Celostne prometne strategije 
MOL, katere cilj je uvajanje dolgoročnih, strateških in trajnostnih rešitev na področju urejanja 
prometa. 

Priprava Celostne prometne strategije Mestne občine Ljubljana (CPS MOL), ki smo jo začeli konec 
lanskega leta, je v polnem zagonu. Uspešno so se končale tri spletne javne razprave – prva je bila 
namenjena analizi stanja prometa, druga viziji, tretja pa operativnim ciljem razvoja prometa v 
Ljubljani. Nadaljujemo z javnimi razpravami, namenjenimi izbiri ukrepov, s katerimi bomo zastavljeno 
vizijo in operativne cilje uresničevali. Tako bomo marca na več območjih Ljubljane organizirali pet 
javnih razprav, na katerih bomo na različne zemljevide vnašali konkretne ukrepe.  

 

Vabimo vas, da se nam v četrtek, 23. marca 2017, ob 17. uri pridružite na 
Draveljski 44 v Ljubljani v dvorani Četrtne skupnosti Dravlje in s sodelovanjem 
v javni razpravi prispevate k boljšim rešitvam za prometne izzive v Ljubljani. 

Javne razprave bodo potekale tudi v četrtnih skupnostih: 

 9. 3. 2017, ob 17. uri v dvorani ČS Center na Štefanovi 11 (za ČS Center), 

 16. 3. 2017, ob 17. uri v dvorani ČS Moste na Preglovem trgu 15 (za ČS: Moste, Jarše, 
Golovec, Polje, Sostro), 

 27. 3. 2017, ob 17. uri v dvorani ČS Trnovo na Devinski 1b (za ČS: Vič, Rožnik, Trnovo, Rudnik).  

 

Ukrepe je mogoče predlagati tudi spletno – na tej povezavi https://cpsmol.projekti.si/ukrepi lahko do 
31. marca vnašate ukrepe, za katere menite, da bi doprinesli k še bolje urejenem prometu in 
raznovrstnejši ponudbi trajnostnih načinov mobilnosti v Ljubljani. Na tej spletni strani 
https://www.1ka.si/a/112355 lahko do sredine marca izpolnite tudi anketo o prometu v Ljubljani ter 
pregledate rezultate prejšnjih spletnih razprav. 

 

 
David Polutnik, 

vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet MU MOL 
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