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Spostovanil 

One 18. 11 . 2008 smo prejeli vas dopis z pobudo, ki ste ga nasloviliu na Mestni svet Mestne
 
obcine Ljubljana in v katrem izpostavljate nevzdrzne razmere v mirujocern prometu na
 
obrnocju Bezigrada (Glavarjeva, vodovodna, Hubadova, Triglavska) in obrnocju Stara cerkev
 
ter na Jami v Siski.
 

Mestno redarstvo Mestne obcine Ljubljana v okviru danih rnoznosti ukrepa glede nepravilno
 
parkiranih vozil na celotnem obrnocju mesta. Z nepravilnim parkiranjem na obmocju
 
Bezigrada in Siske smo v Mestnem redarstvu kot tudi na Policiji seznanjeni, vendar pa zaradi
 
kadrovskih rnoznosti zelo tezko ukrepamo povsod tam, kjer bi bilo potrebno.
 

Mestno redarstvo je v letosniern letu na obmoc]u Vodovodne ceste, Glavarjeve, Hubadove,
 
Triglavske ulice in obmocju Stara cerkev ter Na jami zaradi nepravilnega parkiranja izdalo
 
653 obvestil 0 prekrsku in pri tem odredilo 46 odstranitev s pajkom. Iz navedenih podatkov
 

- izhaja, da je Mestno redarstvo prisotno na omenjenem obrnocju in tudi izvaja ukrepe za 
izboljsanja stanja. Potrebno pa se je zavedati, da glede na pereco problematiko, ki je na 
podrocju mirujocega prometa v mestu Ljubljana in trenutno kadrovsko zasedenost v 
Mestnem redarstvu vsakodnevnega nadzora ne moremo izpeljati. 

Mestno redarstvo bo do vkljucno decembra 2008 kadrovsko podhranjeno, saj je odslo na
 
strokovno usposabljanje v Tacen vecje stevilo redarjev. V tem casu bo Mestno redarstvo
 
periodicno ukrepalo na vseh problernaticnlh obmocjih ter intervencijsko ukrepalo zaradi
 
krsitev, kjer bo nepravolno parkiranje vozil oqrozalo ali oviralo ostale udelezence v prometu.
 
Policijsko Upravo Ljubljana smo obvestili 0 kadrovski problematiki v Mestnem redarstvu do
 
decernbra 2008 in jo prosili za pornoc in kooperativnost na podrocju resevan]a problemov iz
 
rnirujoceqa prometa.
 

Po koncanern strokovnem usposabljanju redarjev v Tacnu bo steklo usklajeno sodelovanje s
 
Policijo, kar bo doprineslo k ucinkovitejsemu nadzoru rnlrujoceqa prometa na vseh
 
problernaticnih obrnocjih.
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Lep pozdrav 
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ZADEVA: Svetniska pobuda 

~ MESTNI SVET0_-

Skladno s 97. clenom Poslovnika Mestnega sveta Mestne obcine Ljubljana 
dajemo svetnlsko pobudo Mestnemu redarstvu Mestne obelne Ljubljana, 
da okrepi nadzor nad nepravilno parkiranimi avtomobili na sirsern obmocju 
Mestne obcine Ljubljana, saj je nepravilno parkiranih avtomobilov toliko, da 
marsikje nemoten prehod po plocnlklh ni mogoe niti za pesce, kaj sele za 
mamice z vozlcki ali Ijudi s flzlcnlml oviranostmi. Tako parkirani avtomobili 
vcaelh tudi ovirajo voznjo in dele interventnim vozilom ter tovornjakom za 
odvoz smeti. 

Obrazlofltev: 
V Svetniskern klubu Nove Siovenije smo v zadnjem casu prejeli vee pritozb 
rneseanov zaradi nevzdrznih razmer, nastalih zaradi avtomobilov, ki jih lastniki 
parkirajo povsod, ne ozirajoc se na prometne znake in neprijetnosti, ki jih stem 
povzrocaio okolici. 
Obcanl so posebej izpostavili obmocje Beziqrada (Glavarjeva, Vodovodna, 
Hubadova, Triglavska) in obrnoejl Stara cerkev ter Na jami v Siski. 
Zavedamo se, da so redarjl prisotni tudi na navedenih obmocjih, kjer vestno 
opravljajo svoje delo, a vendar pozivamo se k vecji prisotnosti, saj bo nevestne 
lastnike avtomobilov, ki jih pusca]o povsod, ne ozlraioc se na posledice, lzucila sarno 
predpisana globa. 

Prosimo za pisni odgovor. 

Lep pozdrav, 

Franc Siak 
Vodja Svetniskega kluba NSi 
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MESTNISVET 
MESTNE OOCINE LJUBLJANA 

ZADEVA: SVETNISKA POBUDA 

V skladu z 97. elenom Poslovnika Mestnega sveta MOL posredujem svetnisko pobudo za 
katero zaprosam pisni odgovor oz. pojasnilo. 

Spomenik kurirjem Dolomitskega odreda je s sldepom Mestnega sveta MOL razglasen za 
zgodovinski kulturni spomenik lokalnega pomena v MOL (ESD 5690). Spomenik je bit 
postavljen leta 1961 po nacrtih arhitekta M. Slajmerja inje predstavljal izjemen clen v sozitju 
z okolico in naravo. Bronast kip golega mladenica, partizanskega kurircka s sporocilom v roki 
je delo kiparja S. Kerzica. Spomenik je stal na slemenu ob robu gozda nad Podutikom ob 
cesti na Tosko Celo. 
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Na nekdaj urejeni ploscadi je od javnega spornenika ostal sarno nizek kamnit podstavek s 
slabo vidnirn vklesanirn napisorn. Na njern je stal bronast kip kurireka, ki pa je bil lani na 
zalost ukraden, tako da je za njim ostala sarno neurejena ploscad z okolico. 

Lokacija spornenika je obiskana izletniska, ki pelje proti naselju Tosko Celo in Katarini . 
Izletniki si na tern oddahnejo ali pa pustijo svoje avtornobile in se pes odpravijo proti Toskem 
Celu, zato je tako zaradi obiskanosti lokacije in skrbi za zascito kulturnega spomenika nujna 
njegova ureditev, redno vzdrzevanje spomenika, kot tudi sirsega obmocja, 

Za spomenik velja poseben varstveni rezim, ki doloca ohranjanje in vzdrzevanje varovanih 
spomeniskih lastnosti. Zazelena bi bila postavitev novega kipa, ureditev kamnitega podstavka, 
obnovitev napisa na njem. Potrebno je takojsnje ci~cenje zarasti in travnatih povrsin ter 
ureditev ploscadi ter okolice spominskega obelezja, Okolica je izjemno lepa, obdana z 
drevesi, nekdaj so bile tam tudi lesene klopi, od katerih pa je ostalo sarno ogrodje. 

Z namenom ohranitve kultume in zgodovinske vrednote spomenika predlagam zupanu MOL 
oz. pristojnemu oddelku mestne uprave, da poskrbi za ohranitev in zascito omenjene mestne 
kulturne dediscine. 
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ZADEVA:VPRASANJAINPOBUDE 

V skladu z 97. Clenom poslovnika MOL, v imenu svetniskega kluba SOS, zastavljam iupanu 
in pristojnim mestnim sluibam naslednje svetnisko vpresenje. 

Zelimo izvedeti , kako so (ce so) vplivale nedavne organizacijske spremembe v zvezi s 
prenosom opravljanja dejavnosti, ki ga je do nedavnega opravljalo podjetje Javna razsvetljava 
d.o.o., kot koncesionar gospodarske javne sluzbe Glede na to, da je ob tem pristo tudi do 
nekaterih kadrovskih prehodov iz podjetja javna razsvetljava v javno podjetje Ljubljanska 
parkirisca in trznice, zupana spresuierno: 

Koliko zapslenih v podjetju Javna razsvetljava je zaradi navedenih sprememb iz 
podjetja odsto in se zaposlilo v javnem podjetju Ljubljanska parkirisca in 
trinice? 
Na kaksen necin je pris/o do sklenitve de/ovnega razmerja z njimi? Ali na podlagi 
sporazuma med obema podjetjema ali na podlagi razpisa oziroma objave prostih 
de/ovnih mest? Kje je bil v tem primeru objavljen razpis oziroma oglas za prosta 
de/ovna mesta? 
Na kateri lokaciji delajo ti na novo zaposleni usluibenci v javnem podjetju 
Ljubljanska parkirisca in trinice ter v katerih oziroma cigavih prostorih? 

Obrazloiitev: 

Zakon 0 delovnih razmerjih in drugi na njegovi podlagi sprejeti predpisi so pravna podlaga za 
sklepanje novih delovnih razmerij in za zagotavljanje pogojev za delo zaposlenih. Ker smobili 
seznanjeni, da ti predpisi niso bili spostoveni, ielimo pisne odgovore na zastavljena 
vprasanja. 

Za svetniski klub SOS 
Dimitrij Kovacic 
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MESTNE OBCINE LJUBLJANA 

ZADEVA: Svetniski vprasanji 

V skladu z 97. clenorn Poslovnika Mestnega sveta MOL zastavljam naslednji svetniski 
vprasanji, za kateri naprosam za pisni odgovor. 

• Izgradnja Sportnega parka Stozice 
Na spletni strani MOL je med zupanovimi predvolilnimi projekti opisan tudi Sportni park 
Stozice. Zadnji objavljeni podatek 0 stanju projektaje z dne I. septembra 2008, ki navaja, da 
se po obstojecern gradbenem dovoljenju opravljajo izkopi, v postopku je izdelava PGD in 
pridobivanje gradbenega dovoljenja. 

Glede izvajanja projekta me zanima naslednje: 
•	 Ali je podjetje GREP d.o.o. s strani Agencije za okolje RS ze pridobilo 

okoljevarstveno soglasje za predviden poseg v prostor? 
•	 Kdaj se pricakuje pridobitev gradbenega dovoljenja in stem zacetek gradnje? 
•	 Bo v novem sportnem parku Stozice sarno nogometni stadion, kot je bilo pojasnjeno 

ob sprejemu predloga Odloka 0 OPPN za obmocje SRC Stozice oz. tudi atletski? 
•	 V Mestnem svetu MOL smo v septembru 2007 sprejeli Akt 0 javno - zasebnem 

partnerstvu za izvedbo projekta izgradnje vecnamenskega nogometnega stadiona, 
sportne dvorane ter sprernljajocega objekta s pripadajoco infrastrukturo. Nadzor nad 
izvajanjem javno-zasebnega partnerstva vrsita zupan in mestni svet. Zupan je 0 

aktivnostih v zvezi z izvajanjem javno-zasebnega partnerstva dolzan porocati 
mestnemu svetu vsaj enkrat letno. 

Ker gre za izredno kompleksen, zahteven in obsezen projekt, ki zahteva izredno nacrtovanje, 
dobro organizacijo in spostovanje terrninskih in ostalih pogojev izvedbe je zazeleno, da smo 
tudi mestni svetniki seznanjeni z aktivnostmi projekta in dobimo inforrnacijo, ce projekt 
Stozice tece po planu. 



• Realizacija november 2008 

Prosim za podatek kaksna je bila realizacija proracuna po sprejetem Odloku 0 rebalansu 
proracuna za leto 2008 v obdobju 1.1. do 30. II. 2008 po proracunskih uporabnikih in kaksna 
je bila realizacija na prihodkovni strani. 

S spostovanjern, 

Slavko SLAK I. f. 

Svetniski kJub LDS 
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