
 

Številka: 03200-12/2015-4 

Datum:   12.8.2015 

 

 

Spoštovani, 

  

postavljam svetniško vprašanje in pobudo katero sem prejela iz naslova vseh Civilnih družb v ČS 

Polje, krajank in krajanov ČS Polje, ki že več let opozarjajo pristojne službe MOL na način reševanja 

problemov. 

   

V četrtni skupnosti  ČS Polje imamo štiri osnovne šole in 19.6481 prebivalcev, po površini 

(22.102.5801 kvadratnih metrov) je tretja, po številu prebivalcev pa peta največja četrtna skupnost 

v Mestni občini Ljubljana.  

Iz navedenega lahko sklepamo, da je kapaciteta teh šol premajhna za vedno večje število prebivalcev. 

  

Že leta 2010 so se predstavniki Civilne družbe Sp. Kašelj - Podgrad - Zalog obrnili na pristojne 

občinske institucije. V letu 2012 je bilo opozorjeno, da način spalnih stanovanjskih sosesk ni 

primeren, da je treba najprej zgraditi infrastrukturo, nato pa stanovanjska naselja (priloga spodaj in 

glej povezavo: http://www.ljubljana.si/si/mol/mestni-svet/seje/2010-2014/77987/detail.html pod 2. 

točko – Odgovori na vprašanja svetnice Brede Brezovar Papež – problematika ČS Polje). 

Iz naslova medijev pa je bilo zaslediti, da vsi štirje ravnatelji OŠ ne vedo, kam z učenci, ko se bo 1. 

septembra 2015 začel pouk (priloga spodaj). Nihče si ne želi, da bi stopili korak nazaj in uvedli 

dvoizmenski pouk. 

V  Ljubljani zagotovo obstajajo prazni prostori, ki so namenjeni oddaji v najem ali prodaji. Podajamo 

pobudo za oddajo po nizki ceni teh praznih prostorov v lasti MOL zainteresiranim meščanom in 

skupinam; s tem bi dosegli, da se prazni objekti in poslovni prostori vsaj vzdržujejo in ne propadajo, 

tako se vzdržuje prostor, plačuje elektrika, voda,..itd. 

 

V navedenih prostorih bi lahko razširili kapacitete vrtcev vseh 17 ČS MOL, ki se srečujejo s 

prostorsko stisko. 

  

Podajam predlog v razmislek zaradi manjših notranjih igralnih površin v javnih vrtcih MOL za šolski 

leti 2015/2016 in 2016/2017 predlagamo, da razpolagamo poleg OŠ z razpoložljivimi ostalimi 

prostorskimi kapacitetami v Ljubljani in s tem razbremenimo prostore OŠ in povečamo notranje 

igralne površine vrtcev. 

  

Vsi dosedanji pozivi k solidarnosti in pomoči najbolj ranljivim in ogroženim skupinam v družbi, ki so 

se v zadnjih letih kadarkoli pojavili, so naleteli na izjemno pozitiven odziv javnosti in posameznikov. 

Vsakokrat se je namreč izkazalo, da so ljudje pripravljeni biti solidarnosti in pomagati po svojih 

najboljših močeh oziroma, da so sposobni prepoznati tiste, ki potrebujejo pomoč drugih. Hkrati pa, da 

so ti posamezniki izjemno kritični do upravnih organov, institucij tako na lokalni kot državni ravni, ki 

te pomoči (iz različnih razlogov) niso zmožni zagotoviti posameznikom. Zato  politične stranke lahko 

tu storimo »korak naprej«. Da se pričnemo lotevati določenih dobrodelnih projektov, sčasoma pa se 

pri organizaciji in izvedbi le-teh povezujejo z ostalimi občinami v SLO. 

  

Postavljam svetniško vprašanje in pobudo na kakšen način bodo MOL pristopila k reševanju tega 

zelo perečega problema in kje vidi optimalne rešitve. 

 

Prijazen pozdrav,   Simona Pirnat Skeledžija 

                              svetnica SMC                            

http://www.ljubljana.si/si/mol/mestni-svet/seje/2010-2014/77987/detail.html
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Krajani �S Polje opozarjajo na pere�o problematiko kvalitete življenja ob spremembi 
prostorskih izvedbenih pogojev. Spremembe prostorskega na�rta so namre� namenjene 
reševanju stanovanjskih potreb za druge posebne družbene skupine in domove za socialno 
ogrožene, kar pomeni gostejšo poseljenost, saj predlagatelj predvideva postavitev 33 
objektov s kar 44 bivalnimi enotami. 
 
Ob izgradnji Polja II in na�rtovanja izgradnje Polja III so krajani upravi�eno zaskrbljeni, kajti 
infrastrukturne investicije dotoku novih prebivalcev ne sledijo in sicer: 
 

• Zdravstveni dom in šola sta že zdaj preobremenjena.  
• En novozgrajeni vrtec bo premalo, glede na ve�jo poseljenost in na�rtovano sosesko 

za mlade družine 
• Že sedaj je premalo parkovnih in zelenih površin, kot tudi rekreacijskih objektov. 
• Pošta, banka, knjižnica ostajajo v istem obsegu 
• Osnovna oskrba z živili je že sedaj neustrezna. 
• Cestna infrastruktura je  že ve� let dotrajana (Rjava cesta, del Zaloške), ni 

kolesarskih poti. 
• Pove�an promet na Zadobrovški in Rjavi cesti ogroža prometno varnost - obe cesti 

sta šolski poti. 
• Avtobusi mestnega potniškega prometa so že sedaj prenatrpani, v kraju ni niti enega 

urbanomata.   
• Stari del Polja je še vedno skoraj v celoti brez kanalizacije. 
• Bivši Zadružni dom Zalog je še vedno dom duhov in ne sti�iš�e razli�nih dejavnosti 

in trgovske oskrbe. 
 
Prosim za pisni odgovor, kako bodo gostejši poseljenosti �S Polje sledile infrastrukturne 
investicije in kaj konkretno se bo naredilo, da se bo kakovost življenja ljubljan�ank in 
ljubljan�anov na tem delu mesta izboljšala. 
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