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ZADEVA: Pripombe k 6. točki dnevnega reda 5. redne seje Mestnega sveta MOL - Dopolnjeni 

osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem 

načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del 
 

 

Svet ČS Sostro je na sestanku, dne 08.04.2015, sprejel naslednje pripombe na Dopolnjeni osnutek 

Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne 

občine Ljubljana – izvedbeni del: 

Svet ČS Sostro podpira predlog MOL, da je v OPN potrebno predvideti novo cesto v Sadinjo 

vas, ki bo obstoječe ceste razbremenila prometa, vendar je potrebno najti optimalno rešitev. 

Svet ČS Sostro hkrati podaja pripombo, da bi MOL morala Svet ČS Sostro, že predhodno 

vključiti v pripravo tega dokumenta, predvsem glede izbire optimalne variante za cesto v 

Sadinjo vas. Svet ČS Sostro poudarja, da je le v skupnem sodelovanju ČS Sostro in 

predstavnikov MOL, MU, OUP možno pripraviti optimalno rešitev za ureditev prometne 

situacije v ČS Sostro. Svet ČS Sostro bo zato svoj predlog pripravil  do konca javne razgrnitve 

sprememb in dopolnitev OPN MOL. 

Svet ČS Sostro opozarja, da nova cesta nikakor ne sme biti zgrajena samo za potrebe širitve 

kamnoloma, ampak predvsem za potrebe razbremenitve obstoječih cest, ki pa jih je potrebno 

pred izgradnjo nove ceste tudi nujno sanirati. 

Svet ČS Sostro tudi zanima, zakaj cesta, ki je bila s strani ČS Sostro v letu 2010 poslana na 

MOL,  kot ena izmed možnih variant, v tem gradivu ni predvidena?  

Hkrati Svet ČS Sostro želi, da MOL poda podrobne informacije o nadaljnjem razvoju 

Kamnoloma Sostro. 

 

Poleg zgoraj navedenih pripomb je Svet ČS Sostro na tem sestanku sprejel tudi naslednji sklep: 

Svet ČS Sostro predlaga, da predsednik Sveta ČS Sostro, na podlagi 60.b člena Statuta MOL in  

102.a člena Poslovnika MOL, zgoraj navedene pripombe predstavi na 5. redni seji Mestnega 

sveta MOL, dne 20.04.2015, pod 6. točko dnevnega reda – »Dopolnjeni osnutek Odloka o 

spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine 

Ljubljana – izvedbeni del. 

 

 

S spoštovanjem, 

 

 

                Janez Moškrič 

              Predsednik Sveta  

        Četrtne skupnosti Sostro 

 

 

V vednost: 

- SLS, MU, MOL 
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