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Mestni svet
Mestne občine Ljubljana
Mestni trg 1
1000 Ljubljana
Zadeva: degradacija Rožne doline
V skladu z 97. členom Poslovnika Mestnega sveta MOL podajam županu MOL pisna svetniška
vprašanja in prosim za pisne odgovore do konca meseca oktobra.
Seznanjeni smo s številnimi pripombami krajanov naselja Rožna doline in nedavnim protestom
Civilne Iniciative Rožne doline in Olepševalnega društva Rožna dolina glede razvoja njihove četrti.
Občani so se dolga leta neuspešno upirali proti pretirani pozidavi, izgradnji vila blokov, ki so zrasli z
enodružinskih hiš in niso uspeli zaščititi vilske četrti. Poleg zgrešene dopustne urbanistične zasnove
jih pestijo tudi druge, s tem povezane okoljske težave; globoki izkopi gradbenih jam povzročajo
znižanje gladine podzemne vode v tleh pod obstoječimi objekti in posledično prihaja do posedanja in
poškodb, zamakanja temeljev obstoječih sosednjih objektov in izliva meteornih vod.
V Levici menimo, da usmeritve za to območje OPPN niso sprejemljive, ker niso usklajene z lokalnim
prebivalstvom in so preveč obremenilne za okolje. Zato podpiramo tudi prizadevanja krajanov proti
pozidavi Habjanovega bajerja. Ni sprejemljivo, da je občina za namene zasebne večstanovanjske
gradnje prodala hektar veliko zeleno območje v Rožni dolini. S poselitvijo področij, ki so sedaj
"bazeni" za naravno akumulacijo meteornih voda, bo ta voda ujeta v kanalizacijski sistem in s tem
povezani problemi bodo še večji.
Prosim za pojasnila na naslednja vprašanja:
- v kateri fazi je projekt izgradnje zadrževalnika?
- drugi "vodni problem" pri silovitejšem deževju, ko v kratkem času pade tudi do 100 litrov
dežja na m2 je obstoječi kanalizacijski sistem, ki take količine meteorne vode ne uspe
odvesti. Menite, da bo obstoječa kanalizacijska in vodovodna infrastruktura prenesla dodatne
obremenitve?
- ste seznanjeni s študijo hidrologa Roka Fazarinca o zagotavljanju poplavne varnosti
Ljubljane in predlogu, naj občina to območje izkoristi za zadrževanje vode ob močnejših
deževjih?
- kako komentirate pritožbo prebivalcev Rožne doline na Ustavno sodišče RS zoper Mestno
občino Ljubljana zaradi izpodbijanja Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine
Ljubljana zaradi neupoštevanja volje prebivalcev?
- kaj menite glede vložitve začasne odredbe, da se do pravnomočnosti prekinejo izdajanja
gradbenih dovoljenj v OPPN Rožne doline?
- bodo obstoječe ceste in pretočnost prometa v smereh Večna pot - Tržaška cesta in Vrhovci Erjavčeva cesta prenesle dodatne obremenitve? Obe smeri sta ob dnevnih konicah že sedaj
preobremenjeni. Je bila narejena prometna študija?

-

v projektu novega naselja je predvidenih 58 stanovanj brez zunanjega parkirišča. Podzemna
garaža je namenjena stanovalcem, kaj pa obiskovalci in dostave? Manjka zunanje parkirišče
za vsaj 60 avtomobilov.
kdaj se predvideva dograditev cestne povezave Večna pot - Cesta XV - Gregorinova Tržaška z podvozom pod železnico, da povečan motorni promet ne bo dodatno tranzitno
obremenjeval lokalnih ulic?

V Levici se nam zdi nedopustno, da je MOL prodala tako pomembno zeleno površino neposredno ob
krajinskem parku in jo spremenila v zazidljivo stavbo zemljišče. Habjanov bajer bi moral ostati
zelena oaza, začasna lokacija za otroško igrišče, kasneje pa bi prišli do prave izbire, potreb;
namembnosti v bližini fakultet in študentskih domov ni težko določiti.
S spoštovanjem,
Nataša Sukič l. r.

