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SKLEP:
Svet Mestne četrti Center je obravnaval plana investicij – komunalne
akcije za leto 2017 in 2018, in ga sprejema

OBRAZLOŽITEV:
Predlogi MČ Center so:
 Zamenjava dežnikov na tržnici;
Mestna tržnica kljub prenovi ne služi svojemu namenu, saj so branjevke in branjevci pa tudi kupci ob
dežju, snegu in vročini izpostavljeni slabim vremenskim vplivom. V današnjem času so moderne tržnice
zaščitene s konkretnimi strešnimi konstrukcijami, ki nudijo zaščito uporabnikom, ne pa s senčnikom.
Zaradi pomanjkljivega nadzora so na tržnici vozila, ki uničujejo talne površine in veliko število kioskov,
ki tja ne sodijo.
Mestna četrt predlaga, da se rešijo težave in problemi s senčniki.
 Ureditev zapornice oz. potopnega valja med Vojašniškim trgom in tržnico;
 Ureditev dovoza iz smeri Drave do Vojašniške ul. 12, 16, 16a ter do Vojašniškega trga;
Uredilo bi se lahko na način, da se namestijo potopni stebriček pri nekdanji "galeriji", zapre dovoz s
spodje strani, postavijo se stebriček na Žičkem prehodu. S tem se zapre promet za ostala vozila, ki se
vozijo po omenjenih ulicah ter parkirajo na tem delu, kljub postavljenemu znaku za umirjen promet z
dovoljenjem za stanovalce.
 Zaprtje ulice med hotelom City in zavarovalnico Triglav (pri ul. Kneza Koclja)
Na omenjeni ulici (parc. št. 1930/1, 193/1, 1933/1) se naj vzpostavi peš cona, katera je bila že vključena
v plan realizacije MOM (to je bilo zagotovljeno tudi stanovalcem v tej soseski), ampak do realizacije vse
do danes ni prišlo.
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 Problematika parkiranja na Slomškovem trgu;
Mestna četrt že leta opozarja na nevzdržno situacijo glede parkiranja na Slomškovem trgu in njegovi
neposredni okolici predvsem ob prireditvah v SNGju in po 18. uri. Zaradi nepravilnega parkiranja je
lahko onemogočen dostop intervencijskih in reševalnih vozil. Iz omenjenega razloga bi lahko nastale
nepopravljive posledice.
Prav tako je potrebna nujna preplastitev celotnega trga.
 Celostna prenova prometne signalizacije na ulici heroja Jevtiča
Na ulici heroja Jevtiča je potrebna celostna prenova prometne signalizacije, predvsem z vidika označb
parkirnih mest za stanovalce, kajti v navedeni ulici prihaja do težav s parkiranjem, saj v navedeni ulici
parkirajo t.i. delavci migranti, ki odhajajo na delo v Avstrijo, s tem prihaja do situacije, da je tamkajšnjim
stanovalcem onemogočeno parkiranje.

 Sanacija kamnite zložbe na ulici Meljski dol 39,
Leta 2014 je bila delno sanirana t.i. kamnita zložba na lokaciji Meljski dol, potrebna je nadaljna sanacija
preostalega dela kamnite zložbe pod stanovanjskimi hišami Meljski dol 39 in 39/A, saj trenutno stanje
povzroča nevarnost plazenja, s čim so ogrožene stanovanjske hiše v njeni neposredni bližini.
 Asfaltiranje kategorizirane makadamske JP
Mestna četrt predlaga, da se kategorizirana makadamska JP (265/3, k.o. Orešje) na lokaciji Meljski hrib
asfaltira, stroške vzdrževanja omenjene cesti bi z asfaltiranjem občutno zmanjšali.
 Akvarij in obnova le tega
Akvarij je potrebo obnoviti, saj je v zelo kritičnem stanju


Rekonstrukcija vinske ceste od Meljskega dola 1 do odcepa vinotoča Anderlič (ki zajema MČ
Center) in do odcepa Marvin – vinska cesta na Stolnem vrhu (ki spada pod MČ IC).
K rekonstrukciji se pristopi s MČ Ivan Cankar, cilj pa bi bila popolna obnova.



Postavitev hitrostnih ovir na cesti Meljski dol
Vrnitev Koroške ceste v prvotno stanje
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