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Mestna občina Ljubljana         k 2. tč., 27. seje ms mol 

Mestni svet                                                                                        

 

 

 

Zadeva: Vprašanja in pobude 

 

 

V skladu s 97. členom Poslovnika MS MOL postavljamo županu in pristojnim službam MOL 

svetniško pobudo in vprašanje v zvezi z asfaltiranjem Periške ceste in ceste Pot v dolino. 

 

Občani MOL med Periško cesto in cesto Pot v dolino, prosijo MOL oz KPL za asfaltiranja Periške 

ceste do igrišč ŠD STRMEC ali vsaj do konca stanovanjskih hiš. Obstoječi dotrajani asfalt je samo do 

naslova Periška cesta št. 62.  

Prošnjo za asfaltiranje Periške ceste do objektov ŠD STRMEC v Bizoviku so podali že dne, 

18.06.2014, a stanje se še ni spremenilo. 

Razlog za pobudo je v dejstvu, da je promet na omenjeni cesti povečan, zato je stanje objektov in 

rastlinja zaradi dviga prahu katastrofalno. Dvigajoči se prah v sušnih dnevih najdejo prebivalci 

okoliških cest na zelenjavi, drevesih, oknih, perilu in v stanovanjih kljub zaprtih oknih.  

 

Ker to cesto vzdržuje MOL oz. koncesionar, vas prosimo za asfaltiranje do športnih igrišč ali vsaj do 

konca parcel z stanovanjskimi hišami ob Periški cesti.  

 

 

Lep pozdrav, 

                                              

                                               Simona Pirnat Skeledžija 

                                               Mestna svetnica  

 

 

Priloge: 
 

- Dopis lastnikov parcel in prebivalcev Periške ceste in ceste Pot v dolino 

- Dopis ČS Golovec na MOL z dne 18. 6. 2014 

- Slikovno gradivo 

 

 



 

 



 
ČETRTNA SKUPNOST GOLOVEC   
Litijska cesta 38, 
1000 Ljubljana 
 
 
 
 
Predmet : NADALJEVANJE ASFALTIRANJA PERIŠKE CESTE V BIZOVIKU 
 
 
 
Podpisani lastniki in prebivalci med Periško cesto in cesto Pot v dolino, prosimo za 

asfaltiranja Periške ceste do igrišč ŠD STRMEC ali vsaj do konca stanovanjskih hiš. 

Obstoječi asfalt je samo do naslova Periška cesta št. 62. Prošnjo za asfaltiranje Periške 

ceste do objektov ŠD STRMEC v Bizoviku smo podali že dne, 18.06.2014.  

Promet na omenjeni cesti se še povečuje, zato je stanje objektov in rastlinja zaradi dviga 

prahu katastrofalno. Dvigajoči se prah v sušnih dnevih najdemo na zelenjavi, drevesih, oknih, 

perilu in v stanovanjih kljub zaprtih oknih.  

Od vloge dne 18.06.2014 se je število uporabnikov  ceste se povečalo. 

Našteli bomo nekaj nam znanih uporabnikov Periške ceste: 

- Dnevni uporabniki igrišč ŠD Strmec  

- Pasja šola za Psa, 

- Strelsko društvo Strelec, 

- DARS za vzdrževanje infrastrukture pred tunelom Golovec, 

- Vsakodnevni obiskovalci gozda ( največ v času gob, borovnic, kostanja).  

 

Ker to cesto vzdržuje MOL, vas prosimo za asfaltiranje do športnih igrišč ali vsaj do konca 

parcel z stanovanjskimi hišami ob Periški cesti. 

 

 

 

 
S spoštovanjem, 
 
 
Priloga: 

- Naslovi in podpisi lastnikov prebivalcev Pot v dolino. 
 
 

 
 
 
 
 
Ljubljana, 29.08.2017 




