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Ljubljana, 20. november 2008 
 
Mestna občina Ljubljana 
 
Mestnim svetnikom 
 
Spoštovani , 
 
24. novembra 2008, bo za krajane četrtne skupnosti Dravlje pomemben dan. Tedaj 
naj bi v mestnem svetu namreč odločali o Odloku o spremembah in dopolnitvah 
odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š4 Dravlje. Odlok, ki je za 
mestne svetnike slejkoprej zgolj samo še en v nizu prostorskih aktov, pa prinaša 
krajanom Četrtne skupnosti Dravlje MOL velike, če ne celo usodne spremembe. 
 
Oglašamo se vam zato, ker boste odločali o spremembi  naših bivalnih pogojev za 
nadaljnjih 50 do 80 let. V primeru potrditve novega odloka boste drastično zmanjšali 
kakovost našega življenjskega okolja. Dodatno boste obremenili naše  ceste, 
parkirna mesta, zmanjšali obseg zelenic, rekreacijskih in igralnih površin.  
 
Naj vas spomnimo, da je svet Četrtne skupnosti Dravlje v zadnjih dveh letih skoraj na 
vsaki seji razpravljal o območju, ki se nanaša na plansko celoto Š4 Dravlje. Njegovi 
člani smo po javni razgrnitvi predloga osnutka odloka v letu 2007 sprejeli nedvoumen 
sklep; da Svet Četrtne skupnosti Dravlje, Mestne občine Ljubljana NE soglaša s 
Predlogom Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih 
ureditvenih pogojih za plansko celoto Š4 Dravlje.  
Svojo odločitev smo vedno znova obnavljali in potrjevali. Zakaj? Pri pripravi predloga 
odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za 
plansko celoto Š4 Dravlje je vedno znova prihajalo do novih okoliščin in novih 
predlogov.  Povedati moramo, da so mestni uradniki prisluhnili nekaterim našim 
pripombam a glavne ovire za naše soglasje so ostale.  
Po našem prepričanju je gradnja treh velikih stolpnic na območju Morfološke enote 
1A/1, povsem neprimerna in nedopustna. Vsi kasnejši razgovori, tudi z investitorjem 
te naložbe, niso prinesli želenega znižanja višine in površine stolpnic. 
Svetniki smo jasno izpovedali svoje nasprotovanje gradnji predvsem zaradi 
naslednjih dejstev: 

 deficitarna in stara infrastruktura, 
 poslabšanje kakovosti bivalnih razmer, 
 zmanjšanje obsega zelenih površin za stanovalce, 
 ukinjanje rekreacijskih in igralnih površin, 
 gostota naseljenosti, 
 pomanjkljiva prometna in požarna varnost, 
 neurejen mirujoč promet in prevelika gostota prometa, 
 potresna ogroženost območja in 
 močvirska-barjanska tla. 
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Opozorili smo tudi na probleme, ki v tem delu Ljubljane že dvajset let niso bili deležni 
prav nobene pozornosti, kaj šele izboljšave. Tu mislimo predvsem na Vodnikovo 
cesto, ki že »kriči« po  obnovi in izravnavi, na neuresničeno izgradnjo parkirnih hiš 
(predvidenih v zazidalnih načrtih iz leta 1973 in 1982), izgradnjo nove šole 
(morfološka enota 1A/1 je namenjena tej gradnji), glasbeno šolo, večnamensko 
dvorano, sanacijo ploščadi in ureditev mirujočega prometa okoli Osnovne šole 
Dravlje in vrtca Kekec ter na preplastitev starih draveljskih cest.  
 
Problemov, predvsem pa projektov, ki bi jih bilo nujno začeti in tudi dokončati,  je 
veliko.  Z novim odlokom boste ustvarili samo še dodatne probleme. 
 
Ob vsem spoštovanju mestnih oblasti, se sprašujemo, zakaj toliko sestankujemo, 
zakaj nas vzpodbujate k predlogom, če jih nato ne upoštevate. To je v nasprotju z 
vašim nenehnim poudarjanjem, da je skrb za kvaliteto življenja Ljubljančank in 
Ljubljančanov NA PRVEM MESTU.  
 
Krajani so nam (in tudi vam)  zaupali svoj glas in nam (pa tudi vam) podelili mandat v 
upanju, da bomo v mestnih organih in pri njihovem odločanju odločno zastopali 
njihove interese.   
 
Upamo, da boste želje krajanov upoštevali pri odločanju. Saj v mestnem svetu 
zastopate tudi Draveljčane, mar ne?! 
 
V imenu Sveta Četrtne skupnosti Dravlje, 
Irena Kuntarič Hribar, predsednica sveta 
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