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Datum: 23. 3. 2015 

 

 

Mestna občina Ljubljana         k 2. tč., 4. seje ms mol 

Mestni svet                                                                                        

 

Zadeva: Vprašanja in pobude 

 

V skladu s 97. členom Poslovnika MS MOL postavljam v imenu Svetniškega kluba SMC županu in 

pristojnim službam MOL ter JSS MOL svetniško pobudo in vprašanje v zvezi s stanovanjsko 

problematiko v ČS Polje in Stanovanjskim programom JSS MOL za leti 2015 in 2016. Gre za pisno 

vprašanje oz. pobudo in nanj pričakujem pisni odgovor. V uvodni obrazložitvi  pojasnjujem 

okoliščine, ki so razlog za postavitev mojega vprašanja. 

 

Na 4. sejo MS MOL je na dnevni red uvrščen Stanovanjski program MOL za leti 2015 in 2016. Na 

podlagi podrobnega pregleda izpostavljam v zvezi s Stanovanjskim programom MOL in 

urbanističnim načrtom ter prostorskim razvojem vzhodnega dela Ljubljane naslednja vprašanja in 

pobude: 

 

Predlog Stanovanjskega programa MOL  je zelo ambiciozno naravnan, zlasti, kar se zadeva 

vzhodnega dela občine, to je Četrtne skupnosti Polje: 

  

1. izgradnja nove stanovanjske soseske Polje III v Polju 

2. odkup samskega doma v Zalogu in prenovitev le-tega ter izgradnja 23 stanovanjskih enot 

3. izgradnja nove stanovanjske soseske Polje IV v Polju 

4. izgradnja nove stanovanjske soseske PO 713 - Zg. Kašelj (Cesta španskih borcev) 

5. izgradnja nove stanovanjske soseske Slape PO 843 v Polju ob pokopališču 

6. prenova obstoječega naselja v Zg. Kašlju PO 713 

  

Ob tem pa je potrebno opozoriti in vas pisno povprašujemo v imenu krajanov kakšen je načrt 

ureditve izpostavljenih spodnjih točk: 

  

1. v ČS Polje nimajo danes dne 23. 3. 2015 vsa gospodinjstva kanalizacije, 

2. v ČS Polje nimajo danes dne. 23. 3.2015 vsa gospodinjstva možnosti priklopa na vodovod, 

3. storitvenih dejavnosti je zelo malo, 

4. glede na število prebivalstva (cca. 20.000) je trgovin z živili zelo malo: samo 5 manjših, (4x 

Mercator, 1x Spar), 

5. šole danes dne 23. 3. 2015 ne morejo zagotoviti vpisa vseh otrok iz okolišev iz katerih prihajajo, 

saj so prostorsko premajhne, 

6. izvajanje pouka izven objektov šole, podraži obvezno šolstvo in pomeni nemensko kratenje tako 

otrokovih pravic, kot tudi kvalitete izobraževanja, 

7. ceste so popolnoma neurejene, brez pločnikov (prav tako kolesarskih poti) in tako izredno nevarne 

za vse udeležence v prometu; prav po teh cestah pa potekajo šolske poti, 

8. številna društva nimajo svojih prostorov, zadružni domovi, kjer  bi se lahko krajani srečevali so v 

katastrofalnem stanju, ali pa celo zaprti. Izgradnja PUC Zalog je bila s strani MOL izredno 

nepremišljena odločitev, dom je že 5 let zaprt, sedaj pa lahko beremo še o sodnih sporih, ki bi morali 

biti rešeni še pred podpisom Javno zasebnega partnerstva med MOL in Spar Slovenija, 



 

 

8a. Zadružni dom v Zadobrovi propada, v njem občina naseljuje ljudi iz socialno šibkih družin, 

krajani pa tako nimajo prostora, kjer bi se lahko srečevali, 

9. v ČS Polje ni dovolj parkirnih prostorov, kjer bi lahko osebna vozila in tudi tovorna vozila 

parkirala, 

10. izgradnja "povezovalne ceste oz. industrijske ceste" med Hladilniško potjo in Cesto v Prod traja 

že več kot 15 let, pa se zadeve še niso premaknile, 

11. v ČS Polje izredno primanjkuje otroških igrišč in športnih igrišč ter ustreznih objektov, 

12. z mestom so izredno slabe povezave tako na železniškem področju, kot tudi na avtobusnem. 

Imamo tri avtobusne linije (11, 25 in 12), ki vozijo zelo poredko, avtobusi so natrpani. Dostopa do 

avtobusa nimajo vsi krajani, zlasti v zaselkih Gradovlje, Gostinca, Podgrad, Zg. in Sp. Zadovrova, 

Slape, Zg. in Sp. Kašelj, Slape, zato bi bilo nujno, da se uvedejo manjših avtobusi, ki bi povezovali te 

kraje do glavnih postajališč mestnih avtobusov št. 11, 25 in 12, 

13. umeščanje nove industrijske cone Zadobrova, kar predstavlja še več tovornega prometa na ceste, 

ki niso namenjene takšni obremenitvi, 

14. izgradnja nove Zaloške ceste je zastarela, saj predvideva križišča in ne krožišča, kar si krajani 

izredno želijo, 

15. dopuščanje sortirnice Papir servisa na Vevče v stanovanjsko sosesko, kamor ta dejavnost 

absolutno ne paše, 

16. nerešeno poplavno območje ob Ljubljanici, Savi in Besnici, 

17. Vprašanje zagotavljanja varne poti v šolo - mislim da v Polju se vedno ni za vse to urejeno, 

18. Prav tako je vprašanje semaforja na križišču Vevške in Zaloške vsaj začasno dokler ni urejena 

rekonstrukcija Zaloške ceste in s tem tuddi krožišče: Zaloške, Kašeljske ceste in Ceste 30. avgusta. 

19. Pogled skozi na pokopališče je morbidno in duhomorno. 

  

Nemudoma je potrebno najprej poskrbeti za ustrezno infrastrukturo in šele nato za izgradnjo 

stanovanjskih sosesk. Problematika traja že zadnja desetletja in se ne reši, kot bi si želeli krajani te 

četrtne skupnosti, zato prihaja do številnih nezadovoljstev med krajani. 

 

Prosimo za odgovore MU MOL in župana MOL in ostalih podjetij MOL, na zgoraj zastavljena 

vprašanja (20. vprašanj) in opisano problematiko. 

 

Prepričani smo, da bi lahko MU MOL pristopila k aktivnemu iskanju zgoraj zastavljenih rešitev ter 

tako zagotovila boljšo kvaliteto življenja občank in občanov v ČS Polje. 

 

 

Lep pozdrav.  

 

 Simona Pirnat Skeledžija 

Mestna svetnica SK SMC  

 

 


