
 

 

Številka: 03200-13/2013-12 

Datum: 2. 7. 2013 

 

Mestna občina Ljubljana                                                                                     27. seje MS                                                                           

Mestni svet                                                                                                             k 2. Točki 

Mestni trg 1, Ljubljana 

 

 

ZADEVA: VPRAŠANJA IN POBUDE 

 

 

V skladu z 97. členom Poslovnika MOL, posredujem županu in pristojnim službam sledeča svetniška 

vprašanja: 

 

1. Odvoz smeti  

Preredki odvozi smeti vzpostavljajo stanje, ki postaja vse bolj nevzdržno. Spremembe Odloka o 

odvozu komunalnih odpadkov, ki jih je v MS MOL izglasovala Lista Zorana Jankovića s katerim se 

je zmanjšalo število odvozov smeti je nesprejemljiv. Sprašujem g. Zorana Jankovića, župana MOL, 

kakšne so vaše zadnje odločitve s tem v zvezi? in hkrati pričakujem, da se urgentno sprejme nov 

popravljen Odlok, ki bo ob istih cenah povečal število odvozov smeti in tako odpravil nevzdržno 

stanje okrog prenapolnjenih smetnjakov. 

 

2. Čiščenje cest in pločnikov po zimskem posipavanju s peskom   

Ceste in pločniki po Ljubljani so še vedno prekriti z debelo plastjo posipnega peska s katerim je KPL 

v času sneženja v sezoni 2012/13 posipavalo zasnežena cestišča. Sprašujem:  kdaj se bodo cestišča 

in pločniki v Ljubljani očistili?  Spoštovani g. župan, upam, da razumete vrsto nevšečnosti, ki se 

pojavljajo zaradi neočiščenih pločnikov in cestišč in da boste sprejeli odločne ukrepe za sanacijo 

stanja. Pričakujem jasen odgovor. 

 

3. Udarne jame na cestah   

Ljubljana je posejana s poškodbami cestišč z udarninami, ki zaradi nevzdrževanja postajajo  jame na 

cestiščih. Po njih je vse težje voziti, v njih se nabira deževnica, zaradi katere so permanentno 

ogroženi pešci ob avtomobilih. Tudi varnost prometa je ogrožena, o škodi, ki jo povzročajo 

poškodovana cestišča pa vsakodnevno beremo v sredstvih javnega obveščanja. Prosimo, da natančno 

odgovorite: Kdaj se bo pristopilo k sistematičnem saniranju cestišč v Ljubljani in posebej na 

območju Bežigrada?, kjer je stanje zares nevzdržno.  

 

4. Makadamska vzporedna cesta med krožiščem Tomačevo in Šlandrovo   

Zakaj se tolerira promet z motornimi  vozili na vzporedni makadamski  cesti med krožiščem 

Tomačevo in Šlandrovo?  G. župan, prosimo za pojasnilo, zakaj je toliko prometa na tej 

makadamski cesti in pričakujemo pisni odgovor z  zagotovilom, da se na tej makadamski cesti takoj 

prepove promet z motornimi vozili.  

 

5. Kolesarska steza med Nadgorico in Podgorico  

Kolesarska steza od Črnuč do Nadgorice je že zgrajena, zelo pa pogrešamo nadaljevanje do 

Podgorice. Kdaj bo ta del kolesarske steze zgrajen?  



 

 

 

6. Cesta čez Dobravo, kanalizacija Pečnik – Dobrava in delno Podgorica in Ježa 

 G. župan, kot sami dobro veste, te kanalizacije ni, kar vse bolj otežuje vsakodnevno življenje 

lokalnega prebivalstva. Prosimo za natančen odgovor: Kdaj bosta, cesta in kanalizacija na tem 

območju  zgrajeni?  
 

7. Trim steza v Spodnjih Črnučah   

Kdaj bo zgrajena trim steza v Sp. Črnučah?  

 

8. Otroško igrišče na Ježi  

Zemljišče na katerem bi naj zgradili otroško igrišče je v lasti MOL in Republike Slovenije. G. župan, 

od vas pričakujemo zanesljiv odgovor: Kdaj se bo pričela izgradnja otroškega igrišča ? 

 

 

 

 

S spoštovanjem, 

 

 

 

                                                                    Mirko Brnič Jager  

                                                           vodja svetniške skupine SDS 

 


