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ZADEVA: VPRAŠANJA IN POBUDE  

 

V skladu s 97. in 98. členom Poslovnika MS MOL v imenu Svetniškega kluba SMC zastavljam 

županu in mestni upravi MOL naslednje ustno vprašanje oz. pobudo, na katerega v SK SMC 

pričakujemo ustni odgovor na seji MS MOL. 

Vprašanje, ki ga naslavljamo županu ter mestni upravi MOL, se nanaša o načrtih MOL za kamnolom 

Sadinja vas (Sostro) ter njegovo namembnostjo in v zvezi s tem razvoj Sostrega kot dela Mestne 

občine Ljubljane. 

 

Krajani ČS Sostro ugotavljamo, da se je v zadnjih treh mesecih frekvenca prevozov težkih kamionov 

skozi Sadinjo vas in Sostro ponovno povečala. Težki kamioni, neprimerni za ozko vaško cesto 

predstavljajo veliko nevarnost predvsem za otroke, ki pešačijo po ozkem pločniku do osnovne šole. 

Poleg varnosti, ki je najpomembnejša kamioni povzročajo hrup, onesnažujejo cesto in okolico, 

povzročajo trenje in poškodbe na obcestnih hišah ter poškodujejo vozišče. Cesta v Podmolniku se 

glede na tekoč promet ne čisti sproti in nastajajo občasni prometni zastoji ter omenjeni most na tej 

trasi bo kmalu podlegel teži težkih kamionov ter bo morebiti tudi potreben bližnje sanacije. 

 

 V Izvedbenem prostorskem načrtu (v nadaljevanju: IPN) iz leta 2010 se kamnolom v Sadinji vasi 

pojavi v treh kontekstih in sicer kot kamnolom za izkoriščanja dolomita, kot območje za predelavo in 

odlaganje ruševin in kot območje za izvajanje predelave gradbenih odpadkov (glej spodaj točke 1., 2. 

in 3.).  

1.      Str. 50: V Posavskem hribovju je treba ohranjati izkoriščanje dolomita v perspektivno 

ocenjenem kamnolomu Sadinja vas (s preveritvijo ustreznosti načina oziroma tehnologije 

izkoriščanja in sprotnega saniranja). Znotraj območja so tudi druga potencialno zanimiva nahajališča 

mineralnih surovin (Brezje, Javor, Prežganje), katerih naravne danosti (predvsem geološke) so 

ugodne za morebitno eksploatacijo. Vendar izkoriščanje teh nahajališč ni predvideno, zato se jih 

ohranja pod drugimi namenskimi rabami. 

2.     Str. 53: Območji za predelavo in odlaganje ruševin, ki sta locirani na deponiji komunalnih 

odpadkov (samo kot prekrivni material) in na območju že izkoriščenega dela kamnoloma Sadinja vas. 

Uporabljata se ob večjih rušenjih objektov ob potresu in vojni. 

3.     Str. 80: Za izvajanje predelave gradbenih odpadkov, ki nastajajo zlasti pri novogradnjah 

(izkopi, rušitve) in sanacijah starih bremen (črna odlagališča), je treba primerne lokacije prednostno 

iskati oziroma namenjati na območjih, ki so že degradirana s podobnimi dejavnostmi (delujoči ali 

opuščeni kamnolomi, peskokopi ipd.). S tem so zagotovljeni sinergični učinki rabe prostora dveh 

med seboj sorodnih dejavnosti (predelava gradbenih odpadkov in izvajanje končne sanacije zaradi 

pridobivanja mineralnih surovin (povrnitev območij v prvotno stanje)). Prevzemanje gradbenih 

odpadkov iz gospodinjstev je sicer prednostno zagotovljeno v zbirnih centrih. 

  

Trenutno stanje v kamnolomu Sadinja vas je takšno, da je nahajališče dolomita skoraj v celoti 

izčrpano, izvaja se predelava gradbenih odpadkov in pa občasno odlaganje izkopanega materiala 



 

 

sumljivega izvora in kakovosti, ob dejstvu, da kamnolom ni ustrezno urejen, da bi lahko služil kot 

deponija takšnega materiala. 

 

Tako se na MU MOL zastavlja naslednja vprašanje v zvezi s kamnolomom Sadinja vas 

(Sostro): 

- Kakšne načrte ima MOL v zvezi z namembnostjo kamnoloma Sadinja vas (Sostro)? 

- Kakšni so plani MOL glede urejanja in saniranja cest in mostov v trasi vožnje težkih 

tovornjakov za kamnolom Sadinja vas? 

- Kako bo MOL zagotovila večjo prometno varnost otrok na poti do Osnovne šole Sostro? 

Morebiti nove pločnike? 

- Kdaj bo MOL začela vlagati tudi v manj razvite dele Ljubljane in začela urejati prometno 

in drugo infrastrukturo primerno za ta del Ljubljane, saj je tudi Sostro del projekta 

Zelene prestolnice, pa čeprav to trenutno v tem vaškem okolju to ni videti? 

- Kako bo MOL zaradi dejavnosti v kamnolomu zaščitila vodne vire za lokalne vodovode? 

- A so načrti za betonarno ali pa asfaltno bazo v kamnolomu Sadinja vas še realni? 

- Kakšni načrti MOL so glede na urbanistične projekte podžupana MOL (g. Koželja) in 

študentov Fakultete za arhitekturo, v zvezi z morebitno gradnjo zapora, tekaški stadion, 

policijski poligon, fitnes na prostem, adrenalinski park s plezališči, parkirišči? 

- Kakšni so morebitni škodljivi vplivi kamnoloma na varnost in zdravje ljudi v bližini? 

- Kdaj bo Sostro tudi del najlepšega mesta na svetu? 
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