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Zadeva: Pripombe na osnutek odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto  
    2010 
 
Svet Četrtne skupnosti Center se je ob pozivu za uskladitev FN 2010 in Plana malih del za 
2010 seznanil z 20 % zmanjšanjem sredstev namenjenih za delovanje četrtnih skupnosti. 
Svet je na svoji redni 23. seji, 15.9.2009, seznanil z uskladitvijo finančnega načrta in planom 
malih del za leto 2010 in sprejel sklep: 
Svet Četrtne skupnosti Center ugotavlja, da predstavljajo sredstva za četrtne 
skupnosti le majhen del proračuna MOL in predlaga, da bi zaradi pomembnosti dela 
četrtnih skupnosti sredstva ostala vsaj enaka kot v letu 2009.  
 
Svet meni, da je linearna dodelitev sredstev četrtnim skupnostim neproduktivna. Četrtnim 
skupnostim, ki so pri porabi sredstev uspešne, se sredstva ne bi smela zmanjšati, zato 
predlagamo selektivni pristop k financiranju četrtnih skupnosti. 
 
 
Obrazložitev: 
 
Četrtna skupnost Center vsako leto načrtuje projekte s področja sociale, kulture, športa in 
obeležitve Dneva ČS Center. Pri porabi sredstev, ki so nam dodeljena, smo zelo uspešni. 
Predvideno zmanjšanje sredstev za leto 2010 bi okrnilo projekte, ki jih ČS Center izvaja v 
sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami, predvsem na področju kulture, in so 
namenjeni prebivalcem ČS Center:  

- zgibanka s poročilom o delu Sveta ČS za tekoče leto za obveščanje občanov; 
- kulturne vsebine za prebivalce v sodelovanju z zavodi s področja kulture (Kinodvor, 

Bunker, Metelkova mesto); 
- dve čistilni akciji vsako leto; 
- Dan soseda; 
- Dan ČS Center – športne prireditve, razstava, sodelovanje z osnovnimi in srednjimi 

šolami (Dan odprtih vrat), komemoracija, družabna prireditev »Pozdrav jeseni«; 
- projekt »Pomoč starejšim na domu«; 
- projekt »Počitniško varstvo za otroke iz socialno ogroženih družin«;  
- novoletna obdaritev socialno ogroženih družin (v sodelovanju z KO RK in DU z 

območja ČS Center). 
 

mailto:mol.center@ljubljana.si


 
Četrtna skupnost Center s svojimi projekti zagotavlja obveščanje meščanov, predvsem pa 
krepi medgeneracijsko sodelovanje in solidarnost, krepi dobro sosedske odnose, omogoča 
dostopnost do kulturnih vsebin starejšim, tudi socialno šibkejšim prebivalcem, prispeva k 
ozaveščanju prebivalstva za čistejše okolje in vzpodbuja prebivalce vseh generacij v ČS 
Center k sodelovanju pri oblikovanju pobud in predlogov za kar najboljše rešitve razvoja 
MOL. 

                                                                                           
 
 

          Goran Iskrić 
                                                                         Predsednik Sveta Četrtne skupnosti Center 
                                                                                         Mestne občine Ljubljana 

 
 
V vednost: 
- MOL, SLS 
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Zadeva: Pripombe in predlogi na osnutek proraeuna MOL za leta 2010 es Crnuce 

Svet Cs Crnuce je na svoji 24. redni seji dne 21. oktobra 2009 obravnaval osnutek 
proraeuna Mestne obclne Ljubljana za leta 2010 in sprejel naslednje pripombe ter predloge 
sprememb in dopolnitev: 

I. SPLOSNE PRIPOMBE 

1. Pri pripravi osnutka proracuna MOL za leta 2010 se vecinorna ponavlja dosedanji naeln 
priprave, ko se vanjo cetrtnih skupnosti praktlcno ne vkljucuje. Ta ugotovitev izhaja iz naseqa 
lastnega primera. Dne 20.8.2009 smo posredovali MOL in prlstojnim oddelkom in sluzbarn 
mestne uprave podroben predlog projektov in nalog, ki jih predlagamo za proraeun MOL za 
leta 2010. Predlog vkljucuje naloge 5 podrocla prometnih ureditev, solsklh poti, vzdrzevanja 
infrastrukturnih objektov, kornunalneqa deficita, pridobivanja zemljisc, sanacije Jarskega 
proda, prizidka nove telovadnice k OS Maksa Pecarja in obnove kulturnega doma Crnuce. V 
dopisu smo zaprosili tudi za organizacijo sestankov 5 pristojnimi oddelki MOL, na katerih bi 
obravnavali nasa predloge. Zal so bili predlog obravnavani Ie na razgovoru na oddelku za 
predsolsko vzgojo in tzobrazevanie, tik pred sejo pa je delne odgovore na predloge poslal 
tudi OGDP in nam olajsal obravnavanje osnutka. Posledica vsega tega je, da veclne 
odgovorov ni bilo, osnutek proracuna pa tudi ne vsebuje prakticno nobene od predlaganih 
nalog. 

Zato predlagamo, da se sestanki 5 pristojnimi oddelki MOL organizirajo cim prej, se pred 
novembrsko sejo mestnega sveta, ki bo 23.11.2009 in na kateri bo obravnavan osnutek 
proracuna MOL za leta 2010. 

Verno, da pripravljalci proracuna se zdalec ne morejo vkljuciti v proracun vseh predlaganih 
nalog, vendar pa je svet izrazito razoearan nad dejstvom, da v osnutek nlsta vkljuceni dye 
nalogi, ki smo ju ze nekaj let navajali kot izrazito prioritetni: 1. sanacija Jarskega proda, in 2. 
priprava na gradnjo prizidka in nove telovadnice OS Maksa Pecarja Crnuce. Ce za prvo 
nalogo poznamo zaplete na relaciji mesta in drzave, smo izrazito razocaranl nad dejstvom da 
v osnutku ni druge naloge in menimo, da je to nesprejemljivo. Ker smobili veseli dobre 
odzivnosti oddelka za predsolsko vzgojo in izobrazevanje v tej zadevi, in ker smo prepricanl, 
da je ob intenzivni anqaziranosti nase cetrtl, sportnih drustev in sole moqoce hitro priti do 
optimalnlh resitev, vztrajamo, da se priprava projekta in pridobitev gradbenega 
dovoljenja vkljuci v osnutek proracuna za leta 2010, saj so za to vsi pogoji. 
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2. Druga nasa pripomba zadeva metodologijo priprave proraeuna, ki ne daje celovitega 
pregleda konkretnih izdatkov za posamezne projekte. Za posamezne proraeunske porabnike 
proracunskih sredstev so v tabelah navedene Ie proracunske postavke po kontih, ki pa v 
vecini primerov niso elenjeni na posamezne projekte. Le-ti so sicer navedeni v tekstualnem 
delu, vendar ne vsi, tako da realne financne slike, kaj bo rnoqoce opraviti s sredstvi, ki so 
navedeni po kontih Ie globalno, ta metodologija ne daje. 

Hkrati menimo, da bi proraeun MOL moral vsebovati tudi prikaz izdatkov proracuna po 
posameznih cetrtnih skupnostih, kjer naj bi bile prikazane vse naloge, ki se bode izvajale na 
obrnoqu posamezne cetrtne skupnosti. Ta predlog je ze pred leti dalo vee eetrtnih skupnosti, 
med niimi tudi nasa. Tudi prlstoini odbor za lokalno samoupravo pri mestnem svetu je podprl 
ta predlog. Ob lzbollsevanju informacijskega sistema v MOL (dober zgled je Elprin) smo 
prepricani, da bi dodatni prikaz po kljueu eetrtnih skupnosti verjetno terjal precej manj 
dodatnega dela kot pred leti. 

3. V posameznih poglavjih osnutka proracuna ni dovolj poudarjena korelacija posameznih 
projektov in razvojnega koncepta Ljubljane, ki bi ga naj uveljavljala MOL. Menimo, da bi 
morali biti za vsako podrocie navedeni in obrazlozenl prioritetni razvojni projekti, ki bi morali 
podpirati sprejeto razvojno politiko MOL. 

4. Zadolzevanje MOL. Osnutek proraeuna predvideva nadaljnje zadolzevanje v visini 
10.000.000 evrov. Predlagamo, da se zaradi gospodarske krize v prihodnjem in naslednjih 
letih in zaradi dosedanjega stanja zadolzenosf MOL, ki znasa ze 151.556.955 evrov, 
ponovno pretehta najetje kredita v predlagani visini, 

5. Glede na naloge, ki jih imajo cetrtne skupnosti MOL po Statutu MOL, ocenjujemo da so 
predvidena sredstva za delovanje eetrtnih skupnosti v vislnl 344.021 evrov (indeks 86.36 
glede na leto 2009) premajhna. Kar naenkrat je podroeje delovanja cetrtnih skupnosti postalo 
tisto, kjer so financne restrikcije najveeje. To je v ostrem nasprotju z deklarirano (in v zadnjih 
letih tudi spostovano) usmeritvijo 0 veeji vlogi cetrtnlh skupnosti v okviru mestne obcine. Ob 
tern predstavljajo sredstva za delovanje cetrtnih skupnosti se zmerom zelo marginalno 
postavko, ceravno so znatno veeja kot v obdobju pred 2006. Predlagamo, da se povecalo na 
splosnl indeks poveeanla proracuna MOL (101.91). 

6. Predlagamo tudi, da se po dveh letih od uveljavitve Odloka 0 financiranju cetrtnih 
skupnosti MOL opravi analiza odloka s posebnim ozirom na merila in kriterije za financiranje 
nalog eetrtnih skupnosti. Menimo, da bi morali preveriti predvsem 8. el. od/oka, ki daje vsem 
cetrtnim skupnostim enake deleze v vislni 65%, preostala sredstva v visini 35% pa se 
razdelijo med cetrtne skupnosti po stevilu prebivalcev in velikostjo posamezne eetrtne 
skupnosti. Ta kriterij bi bilo smotrno postopoma nadomestiti s kriteriji, ki bolj upostevalo 
dejanske potrebe posamezne cetrtne skupnosti, te pa bi se ugotavljale po enakih merilih. za 
vse eetrtne skupnosti 

II KONKRETNE PRIPOMBE GLEDE NA NALOGE V CETRTNI SKUPNOSTI CRNUCE 

Ugotavljamo, da osnutek zajema naslednje naloge na obrnoqu CS Crnuee: 

1. Izgradnja kanalizacije in obnova vodovoda ter ureditev lzletruske ulice. Naloga je ze v 
proracunu za leto 2009, ki pa ocitno ne bo realizirana. 
2. Izgradnja kanalizacije za odpadno vodo za objekte v Podgorici od hlsne stevilke 119 do 
143. Naloga je v proracunu za leti 2008 in 2009, in ocitno ne bo realizirana. 
3. V vrtcih na Crnueah je predvideno investicijsko vzdrzevarqe (zamenjava omar, predelnih 
sten, zamenjava oken, obnova ograje, obnova stropov in elektrike) - na osnovi odlocb 
lnspekcijsklh sluzb, V vrtcu Soucek je predvidena izgradnja prizidka in obnova vrtca. Te 
naloge so ze v proracunu za leto 2009, ki letos ocitno ne bode realizirane. 
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4. V novi OS Maksa Pecarja je predvidena obnova ograje in tehnlcne ucilnice, v stari soli ob 
Dunajski cesti pa obnova elektrlcnih tnstalacl] (po odlocbi tnspekcllske sluzbe), 

Veclna v osnutku zajetih nalog je torej prelozena lz letosnjega in lanskega proracuna, 
Obrazlozitev, zaka] se je to zgodilo, ni, vsekakor pa je taka praksa nesprejemljiva. V nasi 
cetrtni skupnosti smo z informacijskimi sredstvi, ki jih imamo na voljo, obcane obvestili 0 

projektih, ki bode izvedeni v okviru proracuna in stem prevzeli del odgovornosti za njihovo 
realizacijo. Se posebej je to problematicno za izgradnjo prizidka v sentjakobski enot vrtca, 
kjer so bila prlcakovanla se posebej velika. Prlcakuiemo, da nas bode nosilci projektov 
informirali 0 vzrokih za prelozltev, 0 odgovornosti za to ter 0 svojih predvidevanjih za bodoce, 
da bi lahko ustrezno reagirali na reakcije obeanov, ki se ze pojavljajo. 

Druge pripombe: 

5. V osnutku proracuna za varstvo okolja je vidno obeutno zmanisanie sredstev glede na 
leta 2009 (indeks 59.16). Predvideno je Ie odstranjevanje nelegalno odlozenlh odpadkov, ki 
vsebujejo azbest z zemljisc MOL. S sanacijskim naertorn za Jarski prod torej ne bo nic, 
dokler Vlada RS ne bo pripravila ustreznega akta in zagotovila potrebna financna sredstva. 
Prav tako ni predvidenih sredstev za preventivno zaselto vodovarstvenih obrnocf vodarne 
Jarsk' prod pred onesnazevanjem z odpadki. Proracunski sklad za sanacijo onesnazernh 
obrnoe] je v proracunu sicer omenjen, vendar koliko sredstev sklad zajema iz proraeuna ni 
razvidno. Prlcakuierno pojasnila, saj zaostajanje tega podroqa bistveno prizadeva razvojno 
komponento mesta. 

6. Sredstva za delovanje lokalne samouprave in za mala dela v CS Crnuce. 
Sredstva za lokalno samoupravo znasa]o 20.878 evra (indeks 71.6 na realizacijo 2009), 
sredstva za mala dela pa znasalo 3.632 evra. 
Pri podrobnem pregledu malih del po cetrtnih skupnostih ugotavljamo, da so v sklop malih 
del vkllucene tudi nekatere naloge, ki bi jih naj opravljali koncesionarji za vzdrzsvan]e javnih 
cest, parkov, javnih zelenic in otrosklh igrisc. Isto velja za infrastrukturne objekte, ki spadajo 
v sklop javnih zavodov (sol, vrtcev, zdravstvenih domov). Za ureditev okolice spomenikov pa 
bi moral najprej skrbeti upravljavec oziroma lastnik spomenika. 
V kolikor bi zeleli to podroeje sistemsko povsem urediti, bi morala MOL izdelati kataster vseh 
javnih infrastrukturnih objektov (javnih zelenic, parkov, otroskih igrisc, javnih cest in poti) ter 
na podlagi te evidence, po eni varianti razmejiti naloge med koncesionarje in cetrtne 
skupnosti. Po drugi varianti pa, da vzdrzevan]s vseh infrastrukturnih objektov, navedenih v 
katastru, prevzamejo koncestonarj, ki imajo za to sklenjeno pogodbo z MOL. Mislimo 
narnrec, da je sedanja nejasna meja med oblcajnlml komunalnimi deli ciscenja in urejanja 
mestnega javnega prostora in interesi cetrtnih skupnosti na tern podroqu vzrok za to, da se v 
okvir malih del se vedno (ali celo vse bolj) poskusa uvrscati naloge, ki sodijo v okvir obicalnlh 
nalog, ki jih mora po veljavnem sistemu opravljati mesto oz. njegovi koncesionarji. 

7. Vrtrckarstvo. V letu 2010 je naertovana ureditev enega novega vrticka, ki bi naj bil v 
Stepanjski vasi ali na Crnucah. Za izvedbo je predvidenih 181.000 evrov. Predlagamo MOL, 
da se lokacija vrtlcka predvidi na obmocju CS Crnuce ob obali Save na lokaciji, ki je po 
osnutku IPN MOL predvidena kot trajna za to dejavnost. Z vzpostavitvijo novega modela 
vrtlckarstva bi vsaj dele sanirali za zdaj degradirano obmoqe in v praksi preskusili nov model 
vrtiekarstva pod nadzororn MOL. 

8. V skladu z navedbami osnutka proracuna MOL za leta 2010 bo Mestna obcina Ljubljana 
odkupovala od fizicnih in pravnih oseb zemljisca, ki v naravi ze predstavljajo kategorizirano 
obcinsko cesto. To zelo podpiramo. V kolikor bo to doloeno sprejeto, bo potrebno animirati 
krajane, ki so dali svoja zemljisca za javne ceste, pa zanje se niso prejeli placila, da dajo svoj 
zahtevek na MOL. 
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III. SKLEPI 

1.	 Svet poudarja pomen proraeuna, ki je tako za mestno obcino kot za cetrtno skupnost 
temeljni razvojni akt, s katerim je moqoce udejanjati sprejete programe. Svet zato 
poziva vse nosilce priprave proracuna, da prisluhnejo njegovi zahtevi po organizaciji 
sestankov, na katerih bi lahko dosegli uskladitev proracuna, ki zadeva Cs Crnuce, ki 
bi zadovoljila obe strani. 

2.	 Svet bo svoje pripombe posredoval glavni pisarni, kjer se zbirajo pripombe, ki so jih 
posredovali zainteresirani obcanl in organizacije, hkrati pa jih bo v vednost in s 
prosnlo, da se organizirajo ustrezni sestanki, posredoval posameznim sluzbarn in 
oddelkom mestne uprave ter svetnikom- clanorn mestnega sveta MO Ljubljane. 

Lep pozdrav! 

Mag. Joze Osterman 
Predsednik Sveta Cs Crnuee 

Mestne obelne Ljubljana 

Poslano/vrocltl:
 
- naslovu
 
- zbirka dokumentarnega gradiva
 

Priloga:
 
- dopis cs Crnuee z dne 20. 8. 2009
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MESTNA OBCINA LJUBLJANA 
CETRTNA SKUPNOST CRNUCE 

Dunajska 367, 1231 Ljubljana - Crnuce 
tel. 01 561 5790, 563 16 30 

e-posta: mol.crnuce@ljubljana.si 

Stevilka: 030 - 32/2009-1 
Datum: 20.08.2009 

Sluzba za lokalno samoupravo 
Arnbrozev trg 7 
1000 Ljubljana 

Zadeva: PROJEKTI IN NALOGE NA OBMOCJU CS CRNUCE KOT PREDLOG ZA 
VKLJUCITEV V PRORACUN MOL ZA LETO 2010 

Spostovanll 

Svet CS Crnuee je na svojih pomladanskih sejah sisternaticno in celovito obravnaval vse 
najbolj perece probleme na obrnocju cetrtne skupnosti Crnuce, izdelal njihov seznam in ga 
posredoval pristojnirn oddelkom Ijubljanske mestne uprave ter se s preds~vniki nekaterih od 
njih tudi srecal na posebnih razgovorih. 

Pred pripravo mestnega proracuna vas zelimo ponovno opozoriti na nekatere od prioritetnih 
nalog, ki bode terjale dolocena finanena sredstva s prosnio, da jih v skladu z financnlrni 
moi:nostmi upostevate in predlagate za uvrstitev v proracun. Skorajda v vseh primerih gre za 
naloge, ki so bile v nasih medsebojnih razgovorih spoznane za nujne, pri cerner se vorasanle 
njihovega razresevanja vlece ze vee let. 

Gre za naslednje projekte in naloge: 

1.0 Predlogi s podrocja prometnih ureditev
 

1.1 Dunajskacesta
 
Dunajska cesta od Rogovilca do savskega mostu je najbolj zanemarjen kompleks Crnue, ki
 
zaradi visoke prometne frekvence predstavlja tudi nevarnq erne tocko v prometu.
 
Predlagamo:
 

dokoncno izgradnjo hodnika za pesce in kolesarske ceste ob severn; strani 
Dunajske ceste, od Izletniske ulice do Rogovilca. Hodnik je bil pred leti delno 
zgrajen na obcinskern zemljiseu. Letos se pridobivajo se manjkajoCa zemljisCa ad 
mejasev v skupni povrslnl cca. 300 m2

, 

ureditev semaforiziranega krii:isCa Dunajska - Zasavska cesta s puscicarni za 
levo zavijanje vozil. Predlagamo ustrezni dogovor z Direkcijo RS za ceste, 
krizisce Dunajska - Cesta v Podborst. Predlagamo, da se izdela v letu 2010 idejni 
projekt razslritve krizisca za leva zavijanje vozil kat asnova za pridabitev 
patrebnega zemljisca. 

Pripominjama, da je bil projekt Dunajske ceste v zgaraj navedenem obsegu apredeljen v letu 
2008 kat prioritetni projekt CS Crnuce, vendar ni bil vkfjucen v proracun MOL za leta 2009. 



1.2 Kolesarska steza ob Zasavski cesti od Torninskove do Soteske ulice v dolzlni cca, 
450 m. 

- v letosnjern letu se CS dogovarja z lastniki zernljisc ob Zasavski cesti za odstop 
zemusca, 

- v letu 2010 predlagamo izgradnjo kolesarske steze, ki bo povezovala naselji 
Podgorica in Senljakob s Crnucami. 

1.3 Neurejene solske poti:
 
Na spodaj navedenih cestnih odsekih niso zgrajeni hodniki za pesce, ki sluzi]o tudi kot solske
 
potl,
 
To so:
 

ob cesti Sentjakob - Domzale v Sentjakobu je potrebno zgraditi hodnik za pesce
 
od Colnarjeve ulice do avtobusne postaje ob zapadni strani ceste v dolzini cca.
 
100m,
 
ob Zasavski cesti v naselju Jeza ni hodnika za pesce,
 
cestna povezava od Zasavske ceste do Brnciceve ulice tj. do koncne avtobusne
 
postaje preko gospodarske cone Brnciceva. Cesta je kategorizirana. ki pa nima
 
hodnika za pesce, pes promet pa je visoko frekventen iz Nadgorice do avtobusne
 
postaje LPP ob Bmcieevi ulici.
 

Predlagamo. da se v letu 2010 izdelajo za vse tri navedene odseke idejni projekti, ki bode 
sruzili za pridobivanje potrebnih zemljisc. 

1.4 Sanacija jayne poti od naselja Jeza do Crnuc preko zelezniske proge 
Gre za javno pot, ki jo [e marca 2008 unicil investitor gradnje objekta vila-blok poleg 
nogometnega igrisCa ob Poti k sejmiscu. Kolikor nam je znano, se obljubljena sanacija 
odlaga zaradi tega, ker ni bil dosezen dogovor 0 detezu investitorja pri sanaciji, predracun 
sanacije pa znasa 51.000 EUR. 

v
1.5 Ureditev prehoda za pesce na kriziscu Perkova ulica - cesta Sentjakob- Dorniale 
- Predlagamo, da se oznaci prehod za pesce preko ceste Sentjakob - Domzale. Prehod 
zahtevajo krajani iz zaselka Pecnik. Glej dopis krajanke Mateje Gris, Ljubljana. Perkova 9 na 
mol z dne 22.7.2009. 

1.6 Hodnik za pesce ob Perkovi ulici 
- Predlagamo, da se v letu 2010 izdela idejni projekt hodnika za pesce kot osnova za 
pridobitev potrebnega zemljisCa. Hodnik za pesce zahtevajo krajani iz zaselka Peenik, kar je 
razvidno iz citiranega dopisa krajanke Mateje Grls, Ljubljana. Perkova 9 ria mol z dne 
22.7.2009. 

1.7 Ureditev prehoda za pesce na cesti sentjakob - Dornzale v naselju Podgorica 
- Na pobudo krajanov je CS Crnuce pred/agala MOL, OGDP ureditev prehoda. OGOP je 
pobudo posredoval Direkciji RS za ceste, ki je z dopisom z dne 18.7.2009 odgovorila, da je 
prehod za pesce na urbanih obmocjih v pristojnosti obcine, . 
- Predlagamo, da se prehod za pesce izvede po navodilih Oirekcije RS za ceste v letu 2010. 

2.0. Predlogi 5 podrocja vzdrievanja infrastrukturnih objektov 

2.1 Vzdrievanje obstojecega drevoreda ob Dunajski cesti od nadhoda cez zeleznisko
 
progo do Ceste 24. junija
 
- investitor zasaditve drevoreda je bil pred leti MOL, OGOP, ki ga od tedaj tudi vzdrZuje,
 
- predlagamo, da se v letu 2010 zagotovi vzdrZevanje v enakem obsegu kat doslej.
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2.2 Vzdrzevanje zelenice ob cestl Jeza v naselju Jeza
 
- vzdrievanje zahtevajo krajani z jeze
 
- zelenica, ki se ze leta ne vzdriuje, lezi med javno cesto Jeza in javnimi potmi. Zemljisce
 
zelenice je v lasti MOL.
 

2.3 Predlog za zasaditev dreves in grmovnic ob Dunajski cesti
 
- Ob krizanju Dunajske ceste in Crnusruce in na zelenici ob koncm postaji LPP stevilka 6.
 
Predlog projekta za navedene zasaditve je izdelal g. dipl. ing. Joze Strgar, ki ga je v letu
 
2008 dostavil na MOL, OGDP. Predracun znasa cca. 10.000 EUR.
 

2.4 VzdrZevanje parka herojev pri O.S. Mak5a Pecarja na Crnucah
 
- investitor ureditve parka je bil v MOL. Zemljisce je v lasti MOL,
 
- predlagamo, da se v letu 2010, poleg vzdrievanja parka, uredi status parka kot grajeno
 
javno dobro.
 

2.5 Otroska igrisca
 
CS Crnuce je v ietosniem letu izdelala pregled vseh obstojecih igrisc na svojem obrnoqu in
 
predlog za 3 nova igrisCa, s podatki 0 lastnistvu zemljisc in stanjem teh igrisc.
 
Za leto 2010 predlagamo:
 

Da se izvede kategorizacija igrisc (I, II, III kat.), v sodelovaniu s CS CmuCe, 
Sanacijo igrisca ob Mlinski poti, 
Izgradnjo igrisca v stanovanjskem naselju Crnuske terase ob Suhadolcarovi ulici. 
Ugotavljamo, da stanovanjsko naselje Crnuske terase ter naselje vrstnih his nizje 
ob Suhadotcanovl ulici, kljub velikemu stevilu otrok, nimata otroskih igrisc. Zato 
predlagamo gradnjo manjsega javnega otroskeqa igrisCa v i~eri 20 x 20 m v 
srediscu naselja. Stanovalci so prakticno ze dali soqlasje za odstop potrebnega 
zernljisca v korist MOL, manjsi del zernljisca pa bi odstopil Repuoliskl stanovanjski 
sklad. Ob pomoci MOL, ORN bi bili prenosi zemljisc na MOL lahko izvedeni ze do 
konca leta 2009, v letu 2010 pa izvedena gradnja igrisca. 
Izdelava projekta za igralni park Crnuce. Na lokaciji sedanjega otroskeqa igrisca 
na Polanskovl ulici poleg enote vrtca Gmajna, na zernljiscu v izmerah cca. 100 x 
60 m predlagamo graditev osrednjega crnuskeqa parka oz. otroskeqa igrisea, ki bi 
poleg igrisCa za rnanise in srednje velike otroke obsegal tudi kosarkarsko oz. 
rokometno igrisce. Ta lokacija naj bi postala glavna tocka druzenja zlasti otrok v 
tem razmeroma velikem naselju oz. na Crnucah sploh. Za reaiizacijo nacrta je 
potrebno doseci prenos zemljisca z SeT na MOL, ter izdelavo projekta. kar bi bilo 
moqoce izvesti v letu 2010, v letu 2011 pa naj bi igralni park zgradili. 

Pregled igrist s podatki 0 lastnlstvu igrisc in stanju igrisc, ki 9a je izdelala CS Crnuce, yam 
bomo poslali naknadno. 

3.0 Predlogi projektov 5 podrocja komunalnega deficita 
PredJagamo. da se program iz leta 2009 v letu 2010 dokonca: 

- v naselju Podgorica dokonca izgradnja odpadne kanalizacije, 
- na lzletniskl ulici izgradnja odpadne in meteorne kanalizacije ter asfaltiranje 

lzletntske ulice. 

Predlog za nove projekte v letu 2010: 
- predlagamo izvedbo prikljucka obstojece meteome kanalizacije v naselju Podgorica 

na meteomi kanal ob avtocesti. Meteoma kanalizacija, ki je bila zgrajena pred cca. 10 leti, ko 
se ni bilo avtoceste, se je zacasno prikljucila na ponikovalnico ob avtocesti, po izgradnji 
avtoceste pa je bil predviden prikliucek na meteorni kanal ob avtocesti. Ponikovalnica je 
zarnasena, zato so ob vetjih nalivih v Podgorici poplave. 
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Predlagamo, da se v letu 2010 izdela projekt prikljueka meteorne kanalizacije iz Podogorice 
na meteorni kanal ob avtocesti (dolzina eca. 35 m), pridobi soglasje DARS-a in gradbeno 
dovoljenje. 
Pripominjamo. da je bil investitor meteorne kanalizacije v Podogrici pred 10 leti MOL, 
Oddelek za stavbna zemljisea, 

- predlagamo. da se v letu 2010 izdelajo projekti za ureditev kanalizacije v zaselku 
Dobrava pri Crnucah, ob Soteski poti in v zaselku Pecnik. 

4.0 Predlogi projektov 5 podrocja pridobivanja zemljisc 

4.1 Obrnocja vecstanovanjskih sosesk na Crnucah
 
- Ugotavljamo, da so v soseskah Polanskova, Mlinska pot in v Sp. Crnucah (Elma) zemljisea
 
zernliisko knjii:no povsem neurejena. Predlagamo, da MOL pridobi zemlllsca, ki so v lasti
 
pravnih in fizicnih oseb in imajo status javnih zemljisc po veljavni zakonodaji.
 

4.2 Cmuske terase
 
- Pridobitev zernliisca za gradnjo otroskeqa igrisea.
 

5.0 Predlagamo pricetek realizacije projekta sanacije obmocja Jarskega prada
 
- Gre za urejanje najbolj pereceqa in najdlje odlaganega vprasanja na obmoqu CS Cmuce.
 
Predlagamo, da se elm prej doseze dogovor z Ministrstvom za okolje in prostor RS in pncne
 
sanacija po nacrtu, ki ga je pripravil Oddelek za varstvo okolja MOL.
 

6.0 Priprava za graditev prizidka nove telovadnice k O.S. Maksa pecarja - priprava
 
investicijskega nacrta in projekta ~
 

Gre za projekt, s katerim bi po eni strani bistveno izboljsali prostorske pogoje ernuskih
 
ucencev osnovne sole za pouk telesne vzgoje, ki bistveno zaostajajo za sprejetimi standardi,
 
ter po drugi strani na Crnucah vzpostavili sportno dvorano, ki bi zadoscala za potrebe
 
prebivalcev kraja oz. njihovih sportnih drustev za vadbi in organiziranje tudi nekoJiko
 
zahtevnejsih sportnih prireditev. V tem smislu bi bilo potrebno ponovno preveriti sedanja
 
okvirna izhodisca za gradnjo prizidka, ki za potrebe krajanov niso optimalna in se dogovoriti
 
za morebitne smotme spremembe, ter na tej osnovi izvesti procedure za uvrstitev nalozbe v
 
mestni proracun ter zaceti s projektiranjem objekta v letu 2010, oz. zagotoviti sredstva za te
 
opravke.
 

7.0 Obnova Kulturnega doma Crnuce, izdelava projekta in pricetek prve faze obnove
 
doma
 
Gre za nalogo, ki se je sicer pricela i:e leta 2008, a se je upocasnila zaradi morebitnega
 
nacrta zasebno-javnega partnerstva, s katerim bi sedan] Kulturni dom zamenjala
 
novogradnja.
 
Predlagamo. da se v letu 2010 sprejme odlocitev glede obnove starega objekta ali
 
novogradnja.
 

V zgoraj navedenih 7 tockan smo nasteli nekatere pomernbnelse projekte in naloge. ki bi 
morale biti uvrscene v proracun mol za leto 2010. a veclni teh nalog je bilo ze do sedaj vee 
dogova~anj s pristojnimi oddelki mestne uprave 0 moznosti njihove realizacije. Po nasern 
mnenju predstavljajo minimum teqa, kar bi bilo potrebno storiti za razvoj cetrti, da bi ohranila 
razmeroma spodoben nivo druzbeneqa standarda in ob tem sprejela nekatere razvojne 
naloge, ki jih bo opredelil novi prostorski nacrt rnesta Ljubljane. 
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Proslrno vas, da a nasern predlogu organizirate sestanke s pristajnimi ocldelki MOL, na 
katerih bi poclrobneje abrazloi.ili nasa stalisca in se dogovorili a moznosf vkljuCitve v 
proracun MOL za leta 2010. 

Lep pozdravl 

Mag. Joi.e Osterman 
Predsednik Sveta CS Crnucs 

Mestne obcine Ljubljana 

Poslano/vrocitt 
- naslovu 
- Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet MOL, Ljubljana, Trg MOB L 
- Oddelek za ravnanjez neprernicninarni MOL, LjubljC\na, Adamic-Lundrov~ nabreije 2 
- Sluzba za razvojne projekte in investicije MOL, Ljubljana, Adamic-Lundrovo nabreije 2 
- Oddelek za predsolsko vzgojo in izobrazevanle MOL, Ljubljana, Resljeva 18 
- Oddelek za sport MOL, Ljubljana, Staniceva 41, . 
- zbirka dokumentamega gradiva 
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MESTNA OBelNA WUBLJANA 
6ETRTNA SKUPNOST JARAe 

? S 'nw:Kvedrova 32. 1122 Ljubljana .J 

tel: 01 $41 1313,01 5231210 
fax: 01 523 1211 

e-poAta: moI.JarseCIJublja·na.11 ~)<O-;l~'1 /:;"0o, -2ro 

~tevllka: 410-229/2009--26 (9205Z) 
Datum: 28. 10. 2009 

MESTNA OB¢INA WUBLJANA 
MESTHI aVET 
MESTN) TRG 1 
1000 WUBUANA 

Z.deva: PRIPOMBE IN PRECLoor NA 08NUTEK ODLOKA 0 PRORACUNU MESTNE 
oB61NE LJUBUANA ZA LETO 2010 

Svet Oetrtneskupnosti Jario, Meltne ob61ne LJubljana. jo na 8voji 19. sejl, dne 21. 10.2009, 
obravnaval osnutek Odloka 0 prora6unu Mestne cbalne Ljubljana Z8 leta 2010 In IpreJel 
naalednjl 

S K L E P At. 4/19: 

S"et Cetrtne skupno8t1 Jarie. Mestne obtlne Ljubljana. se J8 aeznanll Z oanutkom 
Odloka 0 proratunu Mestne obelne LJubIJan. za leto 2010 In hanJ nlma prlpomb. 

S spoAtovanjem. 

'\; 
Edc Pcvne 

predsednlk Sveta 
cs JarieMOL 

Pcslano: 
~ naslovniku (faka; 
• SlS, MU, MOL, Ambrolev trg 7, 1000 Ljubljana 
• zblrkadokumentame". gradIva 



 
      MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
     ČETRTNA SKUPNOST  MOSTE 
   Ob Ljubljanici 36 a, 1000 Ljubljana 
      tel: 01 544 23 75   faks: 01 544 23 76 
          e-pošta: mol.moste@ljubljana.si 
 
 
 

Številka: 410 – 244/2009 34 
Datum: 26.10.2009 
 
MOL 
Mestni svet 
 
 
Zadeva: OSNUTEK ODLOKA PRORAČUNA MOL 2010 – PRIPOMBA ČS MOSTE 
Zveza: 410-229/2009 -21 
 
ČS Moste podaja pripombo na gradivo PRILOGA 4 (Letni načrt razpolaganja z nepremičnim 
premoženjem MOL 2010/STAVBE, 7/8 Osnutka proračuna MOL za 2010. leto), in sicer se 
predvideva prodaja (menjava drugo) prostorov na Rožičevi 1 a.  
Namera o prodaji (zamenjavi drugo) je za MOL nekoristna, ker v navedenih prostorih že več 
desetletij deluje eno najstarejših društev tabornikov – Društvo tabornikov Rod Črni mrav. Pri 
društvu gre za okoli 58 letno uspešno tradicijo dela z mladimi v vzhodnem delu Ljubljane, 
zlasti v okolju ČS Jarše, ČS Golovec in ČS Moste. V tem času se je tisoče in tisoče otrok 
učilo »tehnike življenja«, odnosa do narave in soljudi. Iz vrst Črnih mravov se je razvilo 
ogromno ljudi s pozitivnim odnosom do dela in okolja – postali so dobri organizatorji, dobri 
teamski delavci, sposobni sodelovanja, soodločanja, izvajanja delovnih in drugih akcij. 
Prodaja (menjava drugo) bi delovanje navedenega društva ogrozilo, ga zamajalo v temeljih 
in za več let zavrlo njegovo delovanje ali pa ga celo v celoti onemogočilo. Predlagamo, da se 
prodaja (menjava drugo) prostorov tabornikov Črnega mrava na Rožičevi 1 a umakne. 
Neumik bi pomenil dolgoročno škodo pri prizadevanjih dela za mlade in z mladimi v 
vzhodnem delu Ljubljane. 
 
 
 
Pripravila: 
Darja Gogala 
koordinatorka VI 
 
 

                                                                               Stanislava Marija FERENČAK MARIN 
predsednica Sveta Četrtne skupnosti Moste 

                                                                            Mestne občine Ljubljana 
Poslano/vročiti: 
- naslov, 
- SLS MU MOL, 
- ČS Golovec,  
- ČS Jarše, 
- zbirka dokumentarnega gradiva. 
 
V vednost: 
- g. Janković, župan MOL, 
- g. Möderndorfer, podžupan MOL 
- DT Črni mrav. 



Stevilka:
Datum:

MESTNA OBCINA LJUBLJANA
CrrNrruR SKUPNOST SENTVID

Pruinikova ul. 106, i210 Ljubljana - Sentvid

'"1 3l#ffi'
410-229t2009-36
23. oktober 2010

1.

ZADEVA: StaliSda k osnutku proraduna MOL za leto 2010

eetrtna skupnost Sentvid le2i v severozahodnem delu mesta Ljubljane ob njenem
zunanjem robu. V svojem zgodovinskem razvoju predstavlja zaokro1eno urbano in
socialno celoto.
Razvojne usmeritve in razvojni potenciali Ljubljane zadnji dve desetletji ne doseZejo
na5ih podrodij, ki so zato razvojno in investicijsko podhranjena. Do leta 1g65 je imelo to
obmodje lokalno samostojnost.
Komunalni in bivalni standard se na na5em podrodju se Ze desetletje poslab5uje v korist
razvoja centralnih delov Lj ubljane.
Svet detrtne skupnostije skozi celoten zadnji mandat nenehno vlagal pobude in predloge
za odpravo kritidnih todk in kriznih Zari5d v komunalni infrastrukturi, prometnih zagatah,
socialnih stici5cih razvoja do prostorskih dilem, pa ni bilo prakticno nidesar uresnicenega.

eetrtna skupnost Sentvid predstavlja )VRATA( Ljubljane v njenem severozahodnem
delu in doZivlja dnevno prometni kolaps, predvsem zjutraj in popoldne , zaradi migracijskih
tokov desettisodev voznikov, ki prihajajo na delo v prestolnico. prometni zamaski, ki
nastajajo na gorenjski avtocesti, stari gorenjski vpadnici, Tacenski in Celov5ki cesti in oo
vseh ozkih ulicah v naseljih, oditno ne povzrodajo glavobola mestnim svetnikom, bistveno
pa kvarijo Zivljenje prebivalcem cetrtne skupnosti.

Osnutek proraduna MOL za leto 2010 za detrtno skupnost Sentvid ni vreden resne
obravnave, saj ne daje nobenih odgovorov na njene bivalne in razvojne stiske.
Med dvajsetimi znanimi prioritetami ni nobene z na6ega podrocja. ee Ze ni pripravljenih
izvedbenih programov za leto 2010, pridakujemo in zahtevamo, da se'v poglavje
>Razvojna nacrlovanja< vklju6ijo nekatere nase strateske zadeve in sicer:

SPLOSNO

Pogoj za Siritev poselitve na nova obmodja (StaneZi6e, Skofovi zavodi, ViZmarje-Brod), je
predhodna prometna infrastruktura in komunalna opremljenost zemljisd.
Nadaljnje planiranje stanovanjske izgradnje naj se usmeri v individualno gradnjo, dolocen
del lahko tudi v nadstandardne soseske z ustreznimi rekreacijskimi povrSinami.

KOMUNALNA I NFRASTRUKTURA

lzgradnja kanalizacije na Miheli6evi cesti, Jerajevi, Na Trati in Rov5nikovi ulici;
Zameniava zdravstveno rizidnih azbestnih cevi vodovoda na obmodju cetrtne skupnosti
Do obmodij StaneZic in Medna je potrebno napeljati plinovod.

2.
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CESTNA INFRASTRUKTURA

Raz5iritev in rekonstrukcija Taborske ceste v strnjenem naselju, vklju6no s plocnikom (za
fa dela je bilo 2e pred letom 1990 izdano gradbeno dovoljenje) 

;

Razsiritev in rekonstrukcija ceste na Poljane ter izgradnja piralelne ceste proti industrijski
coni Stegne;
Rekonstrukcija Pru5nikove ceste po modificiranem projektu brez avtobusa (vseskozi
vzdollna parkiriSca);
Asfaltna preplastitev ceste med stane2i6,ami in Brodom (od Kolesarske poti do Taborske
ceste);
Asfaltna preplastitev podalj5ka Medenske ceste do ceste med Stane2idaml in Brodom;
Asfaltna preplastitev Nove ulice, Romavhove ulice in ceste 2s. talcev;
Rekonstrukcija kri2i5da Tacenska/Kosma6eva/Miheli6eva cesta, s tem da se uredidodatni pas za desno zavijanje proti Sentvidu na Tacenski in dodatni pas za desno
zavijanje proti Mihelidevi na Kosmadevi vse od rischlerjeve;
s tem v zvezi ureditev kolesarske steze na celotni racenski cesti;
Ureditev semaforiziranega kriZiS6a Tacenska/Marinovseva/Brodska ter kriZisca
Plemljeva/Tacenska/Kosmadeva, saj bi to olaj5alo vkljudevanje prebivalcev Broda na
sicer prometno preobremenjeno Tacensko cesto;
Ob tem urediti tudi avtobusno postajo za progo LPP 5t. 8 na Brodski izven vozisda;
Ureditev semaforiziranega kriZisda pri gostilni Jelen tako, da bo z dodatnim sveflobnim
znakom (rumena pu5dica) omogo6eno zavijanje levo iz Kosmadeve na Celovsko cesto, s
6emer bi se povecala prepustnost v tej smeri;
Enako ureditev predlagamo v semaforiziranem kriZi56u Celovska/pruSnikova priposlovalnici NLB, tako da bo z dodatnim svetlobnih znakom lrumena pu5cica)
omogoceno zavijanle levo iz Celov5ke ceste na PruSnikovo, s demei se bo prav takopovecala prepustnost v tej smeri;
Pri nadrtovanju in izgradnji povezovalni StaneZide - Brod (ViZmarje) je treba v dim ve6ji
meri ohraniti naravno okolje in potrebne odmike od urbanega naserya. 

-

JAVNA RAZSVETLJAVA

Javna razsvetljava v kareju med ulicami Na Gmajni, ob savi ter Brodski ul.
Javna razsvetljava Na Gaju (do nogometnega ignsea;;
Javna razsvetljava v naseliu Na Rojah
Javna razsvetljava v Ulici lvanke KoZuh:

POSELITEV

Na obmoiju stanezii naj se predvidi izgradnja doma za starejse obdane;
Na obmocju So olt naj se predvidi izgnaniadoma za starejse obdane;
Obmodje pod daljnovodi ob Tacenski cesti naj se nameni in or:ganizira za JavnaparkiriSda.

DRUZBENA I NFRASTRUKTURA

Pridobitev zemlji5d zaVZV Sentvid, enota Saprami5ka za ureditev igrisda na parcelnih St.
505/1 in 506/1 K.O. Sentvid.

Zmanj5anje sredstev za delovanje 6etrtnih skupnosti je hud spodrsljaj novih mestnih
oblasti. Je pa lahko tudi znak nove politike do detrthirr skupnosti , ki n"1 se ne bi>igrackale<
zdenarjemtemve6bibi|e|epridennahrbtnikzazbiranjeZe|jaobdanovLjub|jane.
Vpretek|ih|etihsmossvojimfinandnimprogramomspooou1atloru5ivene't.tiun*,ii.
programe civilnih zdruleni, programe za razvedrilo in vzgojo otrok in mladine, r"Zmah "
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gledali5ke in ob6e kulturne dejavnosti, zdai pa, ko bi morali biti vsako leto bogatej5i v
programih pa najto delovanje prereZemo?
To je nesmisel, zato vlagamo protest ter zahtevamo, da se sredstv a za lelo 2OO7 ne
zmanjSajo.

Mestni proradun Ljubljane ni majhen, le preved porabnikov je privezanih na njega.
Nekritidno se dolga leta.na mestni proradun prikljudujejo novi porabniki, ki po vsebini ne
spadajo med sestavine Zivljenja in razvoja prebivalcev Ljubljane temve6 so drZavnega ati
medobdinskega pomena in znadaja.
Pozivamo nove mestne oblasti, da naredijo revizijo vseh proracunskih porabnikov in
revizijo ter ureditev odnosov in delitev nalog drZave in mesta v prestolnici Siovenije.

Osnutek proraduna mesta Ljubljane mora do preoblikovanja predloga poiskati toliko
notranjih rezerv, da.bomo prebivalci Ljubljane dobili vtis in obdutek, dl je skrb mestnih
oblasti za razvoi slehernega dela mesta enako spo5tovana, kot skrb Zupana in mestnih
svetnikov.

Zvedajmo se, da je leto 2010 volilno leto in bomo morali pred obdani razgrniti nase doseZke,
ki sedaj kalejo slabo sliko.
Ne bomo se mogli izogniti dejstvu, da ste odgovorni za na5e neuspehe tudi na mestnem
Zupanstvu.

Pridakujemo, da se boste do naSih pobud opredelili

Bogomir Polajnar
Predsednik Sveta

etrtne skupnosti Sentvid
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MESTNA OBCINA LJUBLJANA 
CETRTNA SKUPNOST SISKA 
Kebetova 1, 1000 LJUBLJANA, 
Tel: 01 515 64 65 fax: 01 51564 60 

www.cssiska.si;e-posta:mol.siska@liubliana.si ~ I. 
~ 10-1.fl?/?a/j- J>A 

Stevilka:410 -229/2009- 23
 
Datum: 22.10.2009
 

Mestna obcina Ljubljana 
Mestni svet 
Mestni trg 1 
1000 Ljubljana 

ZADEVA:	 Pripombe na Osnutek proraeuna MOL za leto 2010 
veza: 15. redna seja Sveta {:S ~iAka 

Svet Getrtne skupnosti Siska je na 15. redni seji 21.10.2009 obravnaval Osnutek odloka 0 

proracunu MOL za leta 2010 in sprejel 

SKLEP: 2/15 

Svet cetrtne skupnosti Siska je obravnaval Osnutek Odloka 0 proraeunu MOL za leto 
2010 in ima nanj naslednje pripombe: 

- Za zaokrozitev Skakalnega centra Mostec bi bilo potrebno odkupiti parcele 
1520 (del) 857/2, 879, 858/1, 878, 859/1, 877, 860/3, 876/1, 860/4, 876/2, 862/3, 874, 

864/4, 872, 868/3 in 871/1 vse k.o. Spodnja Siska, katerih lastniki si privatne osebe, kar je
 
potrebno vkljuciti v proracun za leta 2010
 
- potrebno je izgraditi kolesarsko stezo od krizisca Sisenska cesta - cesta pod hribom
 
prlkliueka na ze izgrajeno kolesarsko stezo tj. do krizisca Koseske ceste in vecne poti ter za
 
to v proracunu predvideti sredstva
 

- V osnutku Odloka 0 proracunu MOL za 2010 ni sredstev za izvedbo Litostrojske ceste od
 
Celovske do PST in od PST do Verovskove. Kako da te prioritetne naloge v osnutku ni?
 
Potrebno jo je vkljuciti v proracun,
 

S spostovanjeml 

Pripravil/a: 
Janez Cerar 

Poslano: 
- MOL, MU, SLS, Arnbrozev trg 7, Ljubljana 
- zbirka dokumentarnega gradiva 



 

 

tevilka: 410-229/2009-24 

ESTNA OBČINA LJUBLJANA 

 j u b l j a n a

MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
ČETRTNA SKUPNOST VIČ 

1000 LJUBLJANA, Tbilisijska 22/a 
tel. 01 256 37 29 faks 01 257 65 16 

e-mail: mol.vic@ljubljana.si 

 
 
Š
Datum:  23. 10. 2009 
 
 
M
MESTNI SVET 
 
L  

ADEVA: Predlogi Sveta Četrtne skupnosti Vič, Mestne občine Ljubljana na Osnutek Odloka o  

vet Četrtne skupnosti Vič, Mestne občine Ljubljana je na svoji 17. izredni seji dne 21. oktobra 2009 

vet Četrtne skupnosti Vič, Mestne občine Ljubljana predlaga, da se v osnutek Odloka o 

1. Izgradnja športnega parka z izgradnjo večnamenske dvorane na področju 

2. a parka Barje; 
frastrukturo; 

kanalizacije na območju Majlonda, dela Tiranove in Ulice 

6. mažičeva-

7. ice z izgradnjo dodatnih parkirišč ob ulici; 
e (Črni log) in na 

9. transkega hodnika za pešce na Cesti dveh cesarjev od h.št. 393 

10.  otroškega igrišča na območju Ramovševe ulice in pri objektih na Cesti 

11. em potu; 
m na Tržaški c. 49; 

o cesto – izvoz iz vrtca 

14. e parkirnih površin na obstoječem parkirišču pod Dolgim mostom 

 

Mestni trg 1 
 
 
Z
                proračunu MOL za leto 2010 
 
 
S
obravnaval osnutek Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2010 in sprejel naslednji 
sklep: 
 
S
proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2010 vključijo naslednje naloge: 
 

Ljubljanskega barja; 
Izgradnja Botaničneg

3. Izgradnja luke Barje s pripadajočo in
4. Osvetlitev Poti (PST); 
5. Izgradnja sekundarne 

Jožeta Japlja, Žeje, Žulova vas in naselja ob Cesti v Gorice (Črni log); 
Ureditev križišča z izgradnjo dveh krožišč Jamova-Tbilisijska in To
Tbilisijska ulica; 
Ureditev Reške ul

8. Postavitev javne razsvetljave do naselja ob Cesti v Goric
Ribičičevi ulici; 
Izgradnja obojes
do 399; 
Izgradnja
v Gorice od št. 23 do 29; 
Ureditev parkirišč ob Lep

12. Izgradnja novih parkirišč pred bloko
13. Postavitev semaforja pri izvozu iz Hacetove na Tržašk

Kozarje; 
Povečanj
(P&R); 



S spoštovanjem! 

ripravil: 
a 

Danilo Šarić 

          Sveta Č sti Vič 

Poslano: 

kumentarnega gradiva 

 
 
P
Boris Belin
 
 
 

 Predsednik 
etrtne skupno

 
 
 
 
 
 

- naslovu 
- zbirka do


