
Umiritev prometa na Medvedovi cesti 

Kare Spodnja —i•ka, s centralno in povezovalno Medvedovo cesto, se z izgradnjo novih stanovanjskih in 
poslovnih objektov vedno bolj razvija v sodobno mestno četrt, kar nas stanovalce zelo veseli. Z novimi 

objekti in trgovskim centrom, ki Je že v izgradnji ter še ostalimi načrtovanimi stanovanjsko poslovnimi 

objekti v tem delu pa postaja Medvedova cesta prometno vedno bolj obremenjena. Zaradi prometne 
ureditve, ki ni pri I agojen a trenutnim, še manj pa pri hajajočtm razmeram pa postaja ved no bolj nevarna in 
celo življensko ogrožujoča za udeležene pešce in kolesarje. Da posebej ne omenjamo, da je Medvedova 
cesta tudt šolska pot, po kateri se dnevno vključujejo v nevaren promet naši najmlajši. 

Meritve hitrosti prometa, ki jih je na pobudo prebtvalcev izvedla Mestna Občina Ljubljana (julij 2020), 

kažejo na to, da večina voznikov ne upošteva omejitve hitrosti 30km/h. Veliko voznikov prekoračuje 
hitrost kar 2-kratno (60km/h), nekateri celo 3-kratno (90km/h). Poleg osebnih vozil, ki ogrožajo prometno 
vam ost pešcev in kolesarjev, dodatno ogrožanje z neprilagojeno hitrostjo predstavljajo tudi težka tovorna 
vozi la, ki so za radi gradenj objektov ved no boij prisotna v p mmetu na Medvedovi cesti. 

Za zaščito šolarjev in ostaHh pešcev ter kolesarjev na Medvedovi cesti, }e nujno izvesti posege za umiritev 
prometa in zagotovitev vožnje motornih in ostalih vozil skladno s predpisanimi omejitvami. V ta namen s 
spodnjim podpisom podpiram ukrepe, ki jih bo izvedla MOL v ta namen (dvignjeni prehodi za pešce, 
dodatne prometne označbe). 
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