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Zadeva: Vprašanja in pobude svetnikov – reševanje problematike zazidalnega 
območja Tribuna - Prule 
 
V skladu s 97. členom Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana in na 
prošnjo meščanov Ljubljane, ki živijo na območju Prul, zastavljamo županu MOL 
naslednje vprašanje, na katerega želimo prejeti pisni odgovor. 
 
Po sprejetju Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za dele območij urejanja CS 
10/1 Tribuna, CS 20/2 Prule – Praprotnikova, CS 1/49 Vožarski pot, CS 10/6 Prule – 
KS in CT 56 Karlovška, na 31. seji dne 3. 7. 2006, (Ur. list RS, št. 76/2006), je v letu 
2007 Kraški zidar začel z deli v tem zazidalnem območju. V načrtu so štirje 6+1 
nadstropij visoki bloki z dvema kletema. Trenutno je izkopana ena etaža oziroma 2,5 
metra globine. V načrtu je izkop do 7,5 metra.  
 
Po navedbah stanovalcev, je z izkopom gradbene jame, gradnjo pilotov in sider 
nastala velika škoda na sosednjih stavbah. Dosedanji posegi v prostor so škodljivi, 
saj so povzročili nevarne spremembe na terenu in stavbi na Prijateljevi 1, ki je že 
nagnjena za 6,5 cm (to so pokazale meritve ZRMK), do sedaj pa je izkopane manj 
kot polovica gradbene jame. Posledično so stanovalci Prijateljeve 1, ki je najbližje 
gradbeni jami (oddaljeni so približno 10 m), zaradi navedenih poškodb na zgradbi in 
vertikalnih posedkov dosegli ustavitev gradnje z začasno odredbo sodišča.   
 
V teku je vložitev tožbe za odstranitev škodne nevarnosti. Istočasno je vložen tudi  
zahtevek za izredno razveljavitev gradbenega dovoljenja na Ministrstvo za okolje in 
prostor. V primeru nadaljevanja del pa se stanovalci upravičeno bojijo izkopa druge 
etaže, saj so posledice nepredvidljive, kar priznava tudi investitor.  
 
Spoštovani gospod župan, velikokrat  vas slišimo izreči stavek, da je Ljubljana 
najlepše mesto. Pa slišimo tako govoriti tudi Ljubljančane? Na marsikaterem predelu 
Ljubljane se je namreč kakovost življenja drastično znižala zaradi množične in 
prostoru neprilagojene gradnje objektov. Za to nosijo odgovornost pristojne službe 



lokalne skupnosti. Pozivamo vas, da storite vse, da zaščitite zdravje in premoženje 
stanovalcev na Prijateljevi 1 in sosednjih zgradbah ter pristopite k aktivnemu 
reševanju problematike, ki je nastala na zazidalnem območju Tribuna – Prule.  
 
Prosimo vas, za pojasnila, kako boste ukrepali, da bo življenje prebivalcev Prul 
postalo spet normalno in brez strahu. 
 
 
Za odgovore se zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo. 
 
 
 
                    Franc Slak, l. r. 
        Vodja Svetniškega kluba NSi 
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