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Spostovani, 

na podlagi 97. lIena Poslovnika Mestnega sveta Mestne obcine Ljubljana naslavljam 
iupanu mesta Ljubljana pisno pobudo, na katero ielim ustni odgovor. 

Zadeva: uvedba brezplalnega prevoza z LPP zavse predsolske in 
osnovnosolskeotroke iz Ljubljane 

Ljubljana je postala sinonim za prometno gneeo. Mobilnost je vse slabio, vplivi prometa po 
moino vplivojo no kakovost iivljenja. ~e vee, zdravje prebivolcev mesto je oqroieno. Ukrep, ki 
bi moral slediti takoj, je josen - omejitev voinje z ovtomobili. To cilj je mogoee doseei no 
rozliene naiine, k eemur je usmerjena tudi mojo pobudo. Njeno uresniiitev po bi prinesla 
bistveno vee. 

Znono je, do Jovno podjetje Ljubljanski potniski promet ie vee let beleii upad stevilo 
prepeljanih potnikov. Toje rozvidno tudi iz letnego poroCilo za leta 2007. 
Dejavnikov za toksno stonje je gotovo vee, a ee se ob tem osredotoiimo no povpreino 
druilno ugotovimo, do je z koriseenjem uslug LPP v primerjavi z uporobo avtomobilo, no 
siobiem. 
Verjomem po, do bi se marsikatera druiina odioiik: zo prevoz z LPP, ee bi imeli njihovi otroci
 
zogotov/jeno brezptaino voinio.
 

Db vpogledu v plocilni sistem LPP lohko vidimo, do je to no podroiiju prevozo otrok precej
 
nepregleden, tog in pravzaprov skregon z vsoko logiko.
 
Tu mislim predvsem no prevoz otrok v starosti od stirih let (zo otroke do cetrtego leta
 
starosti je ie sedaj omoqocen brezplocni prevoz) do vstopo v O~.
 
Zanje namrei ni no vo/jo meseinib vozovnic, kajti obveznego potrdila ne morejo dobin
 
otroikl ietont po toko in tako ne obstojajo, ceprov bi po mojem mnenju morali.
 



Torej, ce ietite z LPP peljati stiri/etnika in boste voinjo placali z letonom LPP, boste morali
 
zanj oditet! enak znesek kot za odraslo osebo. V prlmeru, da se odloCite na avtobusu voinjo
 
placati z denarjem, pa boste deleini 50% popusta v primerjavi z odraslo osebo, kar pomeni,
 
da se yam nakup letona ne izplaia.
 
Da ob napisanem ne omenjam vseh nerodnosti, ki spravljajo v neprljeten pololaj tako starse
 
kot vozntke, ko slednji od tttletnikov visje rasti zahtevajo placi/o voinje.
 
Najmanj, kar lahko uqotovimo, je, da na tern podroiiu vlada zmeiniovo, ki se dodatno klice
 
po spremembah.
 

Tempo livljenja v mestu zahteva od prebivafcev nitro prilagajanje potrebam in spremembam.
 
Starsi se mnogokrat tudi zato odloiojo, da so otroci vkllucen; v vzgojne in izobraievatne
 
institucije blilje mestu njihove zaposlitve, ne gfede na to/ da je za to potrebna menjava
 
solskega okolisa. Z ustanavljanjem zasebnih vrtcev in sol se toliko boJj.
 
Dnevne migracije otrok postajajo se stevillnejse.
 

fn ne nazadnje, na podrocju vzgoje in izobralevanja iellmo v Ljubljani se bolj slediti
 
dostopnosti in rabi razlilnih moinosti za vsestronski razvoj in napredek otrok. K temu gotovo
 
pripomorejo tudi stevi/ne izveniolske dejavnosti, ki jih ponuja naie mesto. AlaIie vefikokrat
 
odloiilen dejavnik za nesodelovanje otrok ravno preveliko financno breme, kamor sodi tudi
 
ptevoz. Z brezploinim prevozom vseh predsofskih in sofskih otrok bi marsikateremu otroku
 
omogocifi vkljucenost v dejavnost, za katero je danes prikrajian.
 

Spostovani, 

proracun najbogatejse slovenske obcine zagotovo dovoljuje uresniiitev omenjene pobude.
 
Pobude, ki bi k bivanju otrok v nasem mestu prinesla dodano vrednost. Morda je res ni
 
mogoce uresnliitl naenkrat, zagotovo pa postopoma, korak za korakom.
 
Vse pa je odvisno od teqo, koliko nam to pomeni in koksne so nose dolqoroine ptiotitete.
 

V stevifnih zapisih in dokumentih mesta je moe zaslediti, kako veliko nam pomenijo nasi
 
otroci, kaj vsesmo pripravljeni zanje storiti...smo res?
 
Prosim za odgovor.
 

Anja BahZibert Lr., 
mesta svetnic« SDS 
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MESTNA OBCINA LJUBLJANA 
Mestni svet 
Mestni trg 1 

1000 Ljubljana 

ZADEVA: Odgovor na svetnisko vprasanje 

Spostovanil 

V nadaljevanju podajamo odgovor na svetntsko vprasanje st. 1 g. Alesa Kardelja v zvezi 
zascito obmcqa Smame gore: 
Osamelec Smama gora z Grmado in pobocji je v skladu s Pravilnikom 0 dolocitvi in varstvu 
naravnih vrednot (Ur. list RS, st. 111/04), ki je razvrstil naravne vrednote na naravne 
vrednote driavnega in lokalnega pomena, geomorfoloska, botanicna in geoloska naravna 
vrednota driavnega pomena. 
V skladu s tretjim odstavkom 45. elena Zakona 0 ohranjanju narave (Uradni list RS, st. 96/04 
- uradno preeisceno besedilo) je izvajanje ukrepov za varstvo naravnih vrednot driavnega 
pomena v pristojnosti driave. Lokalna skupnost izvaja ukrepe varstva naravnih vrednot 
lokalnega pomena. ! 

Obmoqe Smame gore je bila z Uredbo 0 posebnih varstvenih obrnoqih (Uradni list RS, st. 
49/04) opredeljena kot NATURA 2000 obmoqe, s katero so bila tudi predpisana pravila 
ravnanja oz. varstvene usmeritve na taksnern obrnoqu. Na NATURA 2000 obrnoqlh je 
potrebno izvesti presojo sprejemljivosti planov, programov, naertov, prostorskih ali drugih 
aktov ter presojo sprejemljivosti posegov v naravo in pridobiti dovoljenje za poseg v naravo. 
Seveda pa je zascita obmoeja ueinkovlta sele ob vzpostavitvi upravljavca zaselteneqa 
obmoeja ter ob ucinkovitem nadzoru, sicer je vsak akt Ie crka na papirju. 

Prijazen pozdrav! 

, . \:-
Pripravila: ~~ \l~G 
Marjana Jank~cJ univ. dipl. bioI. 

Alenka Loose 
naeelnica 

Vvednost 
naslov, arhiv OVO, MJ\ Af-\. ~ t- ~¥I':;;~CI':l.\;:'(~ ~ 
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Prujeto: 15 -10- 2008 
Sig.Z.~ 

Kersnikova 6, Ljubljana 

Mestna obcina Ljubljana 
Mestni svet k 1.tt.seje MS MOL 

Zadeva: vpra~anje svetnika 

V skladu s 97. tl. Poslovnika MS MOL zastavljam naslednje svetnlsko vprasanle: 

1. i.e veckrat je bilo izpostavljeno in zastavljeno vprasanle, kdaj se bo pristopilo k dokonenl ureditvi 
zaselte obmocja Smame gore. Mnogi krajani in Dru~tvo upokojencev Tacen, najbrie pa tudi drugi 
subjekti na tern obrnoqu cetrtne skupnosti si telijo, da bi ta del se dokaj neokmjene narave dobil 
za~titni status podobno kot ga ima obmotje Rotnika. Spra~ujem tore] ali se za boljso in vetjo zasclto 
tega obmoqa pripravlja kaksna sprernernba in kdaj bo to ? 

Prosim za pismen odgovor. 

Prijazen pozdrav, 

Ale! Kardelj 
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MESTNA OBCINA LJUBLJANA 
Mestni svet 
Svetnlskl klub SDS 
G. Bosljan Cizelj 
Adamic - Lundrovo nabrez]e 2 
1000 LJUBLJANA 

Zadeva: VPRASANJA IN POBUDE - ODGOVOR 

Spostovani gospod Bostjan Cizelj ! 
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Na Mestni svet ste dne 08. 10. 2008, naslovili prllozeno vprasanje: 

» Zupana in pristojne sluzbe zato sprasujem, da navedejo kolikokrat letos so 
posredovali na podlagi prijav obcanov glede nezakonitega posega v javno 
povrslno in, ali je bil oz. kdaj bo opravljen lnspekcljskl pregled nezakonitih 
posegov v javno cesto: Ulica Bratov Babnik in Vipotnikova ullca.« 

S trem v zvezi Vam posredujem odgovor, ki sta ga pripravila lnspektorat Mestne 
obctne Ljubljana in Odsek za pobude mescanov. 

»Obcanl Mestne obclne Ljubljana zupanu zelo jasno, odkrito in neposredno 
povedo 0 primerih nepravilnih posegov v prostor, pa najsi gre za jayne ali 
zasebne povrslne, V vseh teh navedenih primerih jih zupan napoti na pristojno 
gradbeno oziroma okoljevarstveno lnspekcl]o, ki deluje v okviru Ministrstva za 
okolje in prostor, v mnogih primerih na te pojave sam osebno opozori in 
zahteva ukrepanje, sicer pa pozove tudi lnspektorat MOL. Gre za posege v 
manlsem obsegu, pa tudi na vecjih mestnih povrslnah npr. vrtlckarjl, 0 cemer 
je javnost tekoce obvescena, 



Ucinkovito ukrepanje in sankcioniranje nezakonitih posegov v javni prostor, 
pa je v popolnosti pristojnost driave, zatorej del tega postavljenega 
vprasanja ni postavljeno pr!vemu naslovniku. 

V letu 2008 pa so obcanl samoiniciativno prijavili mestnemu lnspektoratu 
stiriindvajset razlicnih prijav glede posega v cestni svel Vse je lnspektorat 
MOL obravnaval in tudi ustrezno ukrepal. 

Za ulico Bratov Babnik je bila prejeta prijava obcana glede nedovoljenega 
posega v obetnsko zemljisce in 'posredovan je bil odstop na lnspektorat 
Ministrstva za okolje in prostor dne 19.06.2008 in 22.09.2008. Za Vipotnikovo 
ulico v letu 2007 in 2008 ni bilo zabeleiene prijave. Bila pa je v Smartnem 
prijava za cesto Cirila Kosmaea (sosednja ulica od Vipotnikove), ki jo je 
lnspektorat MOL obravnaval ter za Cesto vstaje, katera pa je kategorizirana kot 
republlska cesta in ni v pristojnosti lnspektorata MOL. » 

Lep pozdrav. 

V vednost:
 
Zupan Mestne obcine Ljubljana, g. Zoran Jankovi6, Mestni trg 1·
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ZADEVA:VPRASANJAINPOBUDE 

V skladu s 97. ~/enom poslovnika MOL, v imenu svetnif;kega kluba SOS, zastavljam tupenu 
in pristojnim mestnim siuibem naslednje svetnif;ko vpraf;anje. 

Na svetniskt klub SDS seobraca vedno vee obcanov s prltozbarni in pobudami, povezanimi z 
nezakonitimi posegi posameznikov v javno povrsino - cesto. 
Eni prijavijo nezakonit poseg inspekclil, eni vam zupan osebno, spet drugi si ne upajo "javno", 
ker se bojijo posledic ipd 
Primeri, kot so postavljanje raznih "ograj", raznih predmetov po plocnikih je nlckoliko. Huje pa 
je, ko se z gradbenimi deli poseze v javno povrslno. Nerazumljivo nam je, da ko se obcani 
pritoziloall povedo za tak primer tudi vam g, zupan, da vi in vase sluzbe ne odreagirate. 
Menimo, da bi morale (predvsem mestna lnspekcila) veliko bolj aktivno delovati na terenu . 
Kajti pri uzurpaciji javne povrslne gre za daljnosezne posledice, tako za prostor, kot za 
medsebojne odnose. Ni nepomembno tudi to, da lahko postane, ce se "nobenemu nic ne 
zgodi", to tudi vzorec obnasanla, Nam pa je nerazumliivo predvsem to, da kljub opozorilom 
obcanov vi zupan niste dovolj obeutljivi za tovrstne posege v javne povrslne, Ravno v teh 
primerih bi prlcakovali vas osebni angazma, ne pa da hodite po hlsah in se ukvarjate s 
stanovalci in njihovimi parkirnimi dovolilnicami. 

VPRA$ANJE: 

Zupana in pristojne sluibe zato sprasujem, da navedejo kolikokrat letos so posredovali 
na podlagi prijav obcanov glede nezakonitega posega v javno povrsino in, ali je bit oz. 
kdaj bo opravljen inspekcijski pregled nezakonitih posegov v javno cesto: Ulica bratov 
Babnik in Vipotnikova utica. 

Ob tern zellmo izraziti tudi upanje, da bo zupan v bodoce bolj pozoren na nezakonite posege 
v javno lastnino, se posebej, kadar ga na to opozorijo rnescanl. 

Za svetniskl klub SDS, Bostjan CIZELJ l.r, 

Pisna dokumentacija je v svetnlskem klubu SDS. 




