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Mestna občina Ljubljana      k 1. tč., 10. seje ms mol 

Mestni svet                                                                                        

 

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). 

 

Na željo krajanov ČS Sostro ter CI za zaprtje kamnoloma Sostro,  Vam predstavljam stališči glede 

izgradnje dovozne ceste in delovanja kamnoloma. 

 Po več desetletjih negativnega vpliva na okolje, infrastrukturo, zasebne nepremičnine in prometno 

varnost, krajani ČS Sostro želimo, da kamnolom preneha z delovanjem. 

Krajani Sostra si želijo, da  Sostro ni le deklarativno zeleno obrobje Ljubljane ampak se trajnostno 

razvija v okviru športnih, turističnih, kmetijskih in zelenih poslovnih dejavnostih ter tako ohranja 

kmetijsko/gozdne površine tudi za prihodnje generacije. 

 Na ustrezne službe zato naslavljamo naslednja vprašanja: 

1. Kakšne načrte ima MOL s kamnolomom Sostro glede na 1% solastniški delež in vztrajno 

ponavljanje o strateški pomembnosti le tega za mesto ? 

2. Kakšen je lahko racionalen ekonomski interes mesta Ljubljana za večmilijonsko investicijo v novo 

cesto glede na tako majhen solastniški delež in večinski delež zasebnega lastnika ? 

3. Ali bo v primeru negativnega odgovora ČS Sostro in krajanov ĆS Sostro mesto kljub temu 

nadaljevalo z aktivnostmi umestitve nove ceste do kamnoloma Sostro skozi kmetijsko področje 

doline? 

4. Kdaj bo vodstvo MOL začelo odprto in konstruktivno komunikacijo z vsemi deležniki v ČS Sostro 

za sprejetje skupne rešitve, sprejemljive za obe strani? 

5. Zakaj se zamenjava zemljišč ob obvoznici in kamnoloma Sostro, ki je že bila predlagana kot ena 

od rešitev, ne obravnava več kot možnost rešitve problema? 

  

Glede na dejstvo, da kamnolom ne opravlja več svoje osnovne dejavnosti in je Ljubljana "Zelena 

prestolnica" Evrope krajani ČS Sostro pričakujemo konstruktivno sodelovanje  MOL in pozitivno 

rešitev v korist vseh vpletenih deležnikov 

 

Lep pozdrav.  

 

 Matej Javornik 

Mestni svetnik SK SMC  

 

 


