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ZADEVA: Pobuda za izgradnje nove telovadnice k  osnutku odloka proračuna  
                  MOL  za leto 2010 
 
 
V javnih občilih je bil objavljen 12. 10. 2009 OSNUTEK ODLOKA PRORAČUNA 
MESTNE OBČINE LJUBLJANA z možnostjo vlaganja pobud in predlogov v pisni obliki 
med 12. 10. 2009 in 26. 10. 2009 do 12. ure.  
ČO SD ČRNUČE je že v svojem programu za lokalne volitve 2006 napovedala, kot projekt, 
izgradnjo nove telovadnice  na OŠ NH MAKSA PEČARJA , Črnuška 9, v Črnučah, in do 
danes naredila maksimalne korake, da bi se ta projekt realiziral. Med drugim je bila 
pobudnica in nosilka projekta  ustanovitve ZŠDČ, ter je  skupno usmerjala pobude in energijo 
na organe ČS ČRNUČE k uresničevanju strateških ciljev, med njimi je tudi projekt nove 
telovadnice.  
Pomembno je vedeti, da današnja situacija ne ustreza niti minimalnim standardom 
pedagoškega procesa OŠ, ker že v osnovni gradnji leta 1978 teh standardov ni dosegla.  Da 
bodo minimalni standardi danes , že drugo leto pod tem nivojem zaradi novega priseljevanja. 
Zaradi racionalnega investiranja je  predlog DIIP v taki obliki iz vseh ekonomskih kazalcev v 
današnji situaciji več kot upravičen.   
Kako je pomemben ta projekt za ČS Črnuče in njene prebivalce, ki jih je že več kot 12.500,  
Ni potrebno posebej izpostavljati saj je iz opisa DIIP razvidna nujnost izvedbe, istočasno pa 
ima ta projekt tudi svojo politično težo, za kredibilnost stranke SD v ČS Črnuče in v  tudi v 
MOL.    
V Črnučah je ČO SD dosegla konsenz  o projektu skupaj z OŠ NH Maksa Pečarja, oz. svetom 
šole, ki ga je uvrstil v svoj  letni delovni načrt za leto 2010, prav tako je bil projekt potrjen in 
podprt s strani ČS Črnuče,  ZŠDČ pa je kot  predstavnik civilno družbene inciative športa  
»projekt  dokumenta identifikacije »projekta pripravil brezplačno za šolo in  bo sodeloval pri 
projektu do konca skupaj z ČO SD Črnuče. 
 
Prosimo vas da našo pobudo za pridobitev projektne dokumentacije in gradbenega dovoljenja 
zgoraj omenjenega projekta uvrstite v osnutek proračuna MOL za leto 2010.  
V VEDNOST: 
- svetniški klub Socialnih demokratov MS MOL  
  
 
Hvala za vašo podporo in sodelovanje, 
 
 
Predsednik ČO SD ČRNUČE                                               Priloga: - projekt  DIIP 
   Zvonko KERŽAN 
 
 




























