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Zadeva: Uvrstitev nepremicnine na naslovu Roziceva lA v plan razpolaganja za leto 2010 

Spostovani! 

V zvezi z vprasanjern Cetrtne skupnosti Moste glede razloga za uvrstitev nepremicnine na 
naslovu Roziceva lA v plan razpolaganja neprernicnega prernozenja za leto 2010 Yam 
sporocamo, da Mestna obcina Ljubljana predmetne neprernicnine na navedenem naslovu ne 
potrebuje za lastne potrebe, zato je bila le-ta uvrscena v plan razpolaganja za leto 2010 
Neprernicnina-poslovni prostor se tudi nahaja na obrobju Ljubljane, ki spada v obmocje, kjer 
je politika Mestne obcine Ljubljana glede ravnanja z nepremicnirn premozenjem usmerjena 
predvsem v prodajo nepremicnega premozenj a. 

Na tej podlagi je prodaja predmetnega nepremicnega premozenja Mestne obcine Ljubljana 
ekonomsko utemeljena in upravicena. Se bo pa Mestna obcina Ljubljana potrudila in 
poskusala trenutnim najemnikom najti ustrezne nadomestne prostore. 

S spostovanjem! 

Pripravila: 
Urska Nardoni, 
Vodja ods~a za razpolaganje z nepremicninarni
 

vV(;t1/oW~ ,
 

Vrociti:
 
naslovu
 
arhiv, tu
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Zadeva:	 Odgovor na pripombe in pojasnila na osnutek proracuna Mestne obcine Ljubljana za 
leta 2010 

Spostovani, 

V nadaljevanju posiljarno odgovore na pripombe mestnih svetnikov in svetnic v zvezi z osnutkom 
Odloka proracuna Mestne obcine Ljubljana za leta 2010 in pobudo Zavada za oskrbo na domu 
Ljubljana za popravek Osnutka proracuna MOL za leta 2010. 

I .	 Odgovori na pripombe mestnih svetnikov in svetnic v zvezi z osnutkom Odloka proracuna 
Mestne Qbcine Ljubljana za leta 20 I0 

odgovori na razpravo ge. prof. Metke Tekavcic v zvezi s financiranjem nevladnih organizacij s 
poudarkom na zavetiscih za brezdomce. 

Ne drzi, da se sredstva za financiranje programov nevladnih organizacij zrnanjsujejo . Nasprotno, 
sredstva v letu 20 I0 so se glede na leta 2009 celo povecala za 250.000 EUR. Planirana sredstva so 
namenjena sofinanciranju programov nevladnih organizacij, izbranih na javnem razpisu v preteklih 
letih in za sofinanciranje novih. Sredstva izvajalcem raznovrstnih programov se preko razpisov 
podeljujejo na osnovi prioritet dolocenih v »Strategiji razvoja socialnega varstva v Mestni obcini 
Ljubljana ad 2007 do 2011 «, ki jo je sprejel Mestni svet. V preteklem letu smo povecali stevilo varnih 
his za zenske in otroke, ki so zrtve nasilja, zavetisc za brezdomce/-ke, dnevnih centrov za starejse, 
prograrnov za socialno izkljucene otroke in podobno. S podrocja brezdomstva smo v okviru razpisa 
za Icto 2010 prcdvideli dodatna sredstva. 

odgovori na razpravo ge. Mete Vesel Valentincic v zvezi s financiranjem investicij v Zdravstveni 
dom Ljubljana. 

V preteklih letih so bila izvedena vecja obnovitvena deja v skoraj vseh enotah Zdravstvenega doma 
Ljubljana. V letu 20 lOse bodo dolocene investicije, ki so se v teku, zakljucile, po oceni ZDL pa ni 
potrebna nobena nova nujna investicija. Zaradi objektivno tezke financne situacije in zato ker niso 
izkazane potrebe, v letu 20 lOne nacrtujerno proracunskih sredstev za investicije v ZDL. 

odgovori na razpravo g. Alesa Kardelja v zvezi z razvozi kosil za starejse 

Storitev se tudi brez sofinanciranja MOL izvaja v domovih za starejse v Ljubljani v nezrnanjsanern 
obsegu tel' v skladu z usmeritvami MDDSZ in se bo tako izvajala tudi v letu 2010. 

odgovor ria razpravo ge. Danice Simsic v zvezi z dnevnim varstvorn starejsih 

Dnevno varstvo za starejse jc kot oblika insritucionalnega varstva ena od socialno varstvcnih storitcv 
po Zakonu 0 socialnem varstvu in Pravilniku 0 standardih in norrnativih socialno varstvcnih storitev. 
V okviru jayne sluzbe storitev dnevnega varstva opravljajo javni socialno varstveni zavodi (npr. 



domovi za starejse obcane) in pravne/fizicne osebe, ki pridobijo koncesijo. Koncesijo podeljujejo na 
Ministrstvu Z3 deja, druzino in socialne zadeve. 

Storitev placujejo uporabniki in uporabnice sami, socia Ino ogrozenirn pa na osnovi odlocbe centra za 
socialno delo storitev (dojplaca obcina. Storitev ze izvajajo nekateri ljubljanski domovi za starejse. 

2.	 Odgovor~oblldo Zavada za oskrbo na domll Ljubljana za popravek Osnlltka proracllna MOL 
za leta 2010 

ZOO j e v javni razpravi izrazil pomislek zaradi morebitne pomote oziroma napake v objavi Osnutka 
proracuna Mestne obcine Ljubljana za leta 20 IO. 

Ugotovili smo, da se pripomba ZOO ne nanasa na osnutek proracuna MOL za leta 2010, pac pa na 
oceno rea lizacije za leta 2009. ZOO v svojih pisnih pobudah in predlogih navaja dokumente 
sklenjene rned MOL in ZOO, ki se nanasajo na poslovanje v letu 2009 in niso predmet obravnave na 
seji MS MOL. 

Lep pozdrav , 

Pripravili : 
Neva Strnisa 
Visja svetovalka II 

Tatjana Campe lj 
Visja svetovalka III 

Tilka Klancar 
Nacelnica 
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Zadeva: ODGOVOR NA PRIPOMBO POVELJNlKA GZL NA OSNUTEK ODLOKA 0 
PRORACUNU MOL ZA LETO 2010 - PODROCJE 4.10. OZRCO 

Tovaris (veto Sumec, poveljnik Gasilske zveze Ljubljana , je ob javni razgrnitvi osnutka Odloka 0 

proracunu MOL za leto 20 I0 predlagal, da se naj povecajo sredstva na 4.10. OZRCO - postavka 032006 
podkonto 4120 00 za 41.800 EUR - za zagotavljanje placila stros kov redne dejavno sti prostovoljnih 
gasilskih enol. 

Zaradi problemov prihodkov v celotnem proracunu MOL za leto 2010, temu predlogu nismo mogli ugoditi . 
Smo pa znotraj omenjene postavke in podkonta prerazporedili sredstva iz investicijskega vzdrzevanja 
gasilskih dorn ov (v visini 38.000 EUR) in iz nakupa osebne zascitne opreme (v visini 3.800 EUR) za 
omenjene vsebine. 

Prijazen pozdrav. 
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Oddelek za finance in racunovodstvo
 

Zadeva: Odgovori Sluzbe za lokalno samoupravo MU MOL na pripombe posredovane na 
Osnutek Odloka 0 proraeunu MOL za leto 2010 

V nadaljevanju posredujemo odgovore na pripombe na osnutek Odloka 0 proracunu MOL za leto 2010, 
ki zadevajo delovno podrocje Sluzbe za lokalno samoupravo. 

MESTNI SVETNIKI MOL 

Pripomba: 
Mestni svetniki MOL gospod doc. dr. Gregor Gorniscek, gospod dr. Jozef Kunic in gospod Slavko SIak 
so, v razpravi ob obravnavi osnutka Odloka 0 proracunu MOL za leta 2010 na 33 . seji Mestnega sveta 
MOL, opozorili na preveliko znizanje sredstev za cetrtne skupnosti gIede na maso sredstev, ki jim je 
zagotovljena za leta 2009. 

Odgovor: 
Pripomba je upostevana, Cetrtnirn skupnostim se v predlogu OdIoka 0 proracunu MOL za leto 2010 

- - ---- - -za-gotovn nasa-sredstev-za-rzvaja njel1 ai og-vistr-visin-i-kor za1muL009;- - - . 

ODBOR ZA LOKALNO SAMOUPRAYO PRJ MESTNEM SVETU MOL 

Predlog:
 
Odbor za lokalno sam oupravo predlaga, da se sredstva za delovanje cetrtnih skupnosti ohranijo na isti
 
ravn i kot v letu 2009 in se v Ietu 2010 ne znizujejo.
 

Odgovor:
 
Predlog je upostevan. Cetrtnim skupnostim se v predlogu Odloka 0 proracunu MOL za leto 2010
 
zagotovi masa sredstev za izvajanje nalog v isti visini kot za leta 2009.
 

CETRTNE SKUPNOSTI 

a) Cetrtna skupnost Center 
Pripomba: 
Svet Cetrtne skupnosti Center ugotavlja, da predstavljajo sredstva za cetrtne skupnosti Ie majhen del 
proracuna MOL in predlaga, da bi zaradi pomembnosti dela cetrtnih skupnosti sredstva ostala vsaj 
enaka kor v lcrn / .009, 

Odgovor:
 
Pripomba je upostevana. Cetrtnirn skupnostim se v predlogu Odloka 0 proracunu MOL za leto 2010
 
zagotovi masa sredstev za izvajanje nalog v isti visini kot za leto 2009.
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b) Cetrtna skupnost Crnuce 
Pripomba: 
Menimo, da bi proracun MOL moral vsebovati tudi prikaz izdatkov proracuna po posameznih cetrtnih 
skupnostih, kjer naj bi bile prikazane vse naloge, ki se bodo izvajale na obmocju posamezne cetrtne 
skupnosti. Ta predlog je ze pred leti dalo vee cetrtnih skupnosti, med njimi tudi nasa. Tudi pristojni 
odbor za lokalno samoupravo pri mestnem svetu je podprl ta predlog. Ob izboljsevanju informacijskega 
sistema v MOL (dober zgled je Elprin) smo prepricani, da bi dodatni prikaz po kljucu cetrtnih skupnosti 
verjetno terjal precej manj dodatnega dela kot pred leti. 

Odgovor: 
Priprava, sestava in izvrsevanje proracunov lokalnih skupnosti je urejeno z Zakonom 0 javnih financah 
(Uradni list RS, St. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07
ZSPDPO, 109/08 in 49/09). Javni usluzbenci Sluzbe za lokalno samoupravo v posamezni cetrtni 
skupnosti za potrebe cetrtne skupnosti pripravljajo izvlecke nalog vkljucenih v proracun za obmocje 
posamezne cetrtne skupnosti. 

Pripomba: 
Glede na naloge, ki jih imajo cetrtne skupnosti MOL po Statutu MOL, ocenjujemo da so predvidena 
sredstva za delovanje cetrtnih skupnosti v visini 344.021 evrov (indeks 86.36 glede na leta 2009) 
premajhna. Kar naenkrat je podrocje delovanja cetrtnih skupnosti postalo tisto, kjer so financne 
restrikcije najvecje. To je v ostrem nasprotju z deklarirano (in v zadnjih letih tudi spostovano) 
usmeritvijo 0 vecji vlogi cetrtnih skupnosti v okviru mestne obcine. Ob tern predstavljajo sredstva za 
delovanje cetrtnih skupnosti se zmerom zelo marginalno postavko, ceravno so znatno vecja kot v 
obdobju pred 2006. Predlagamo, da se povecajo na splosni indeks povecanja proracuna MOL (101.91). 

_ _ _ _ _ _ _ Odgovor: _ 

Cetrtnim skupnostim se v predlogu Odloka 0 proracunu MOL za leto 2010 zagotovi masa sredstev za 
izvajanje nalog v isti visini kot za leto 2009 t. j. 409.975 EUR. 

Pripomba: 
Predlagamo tudi, da se po dveh letih od uveljavitve Odloka 0 financiranju cerrtnih skupnosti MOL 
opravi analiza odloka s posebnim ozirom na merila in kriterije za financiranje nalog cetrtnih skupnosti. 
Menimo, da bi morali preveriti predvsem 8. e1. odloka, ki daje vsem cetrtnim skupnostim enake deleze v 
visini 65%, preostala sredstva v visini 35% pa se razdelijo med cetrtne skupnosti po stevilu prebivalcev 
in velikostjo posamezne cetrtne skupnosti. Ta kriterij bi bilo smotmo postopoma nadomestiti s kriteriji, 
ki bolj upostevajo dejanske potrebe posamezne cetrtne skupnosti, te pa bi se ugotavljale po enakih 
merilih. za vse cetrtne skupnosti. 

Sredstva za delovanje lokalne samouprave in za mala dela v CS Crnuce. 
Sredstva za lokalno samoupravo znasajo 20.878 evra (indeks 71.6 na realizacijo 2009), sredstva za mala 
dela pa znasajo 3.632 evra. 

Pri podrobnem pregledu malih del po cetrtnih skupnostih ugotavljamo, da so v sklop malih del 
vkljucene tudi nekatere naloge, ki bi jih naj opravljali koncesionarji za vzdrzevanje javnih cest, parkov, 
javnih zelenic in otroskih igrisc, Isto velja za infrastruktume 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 podrocje sistcmsko povsem urediti, bi morula MOL izdelati kataster vseh javnih 
infrastruktumih 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 vzdrzevanje vseh infrastruktumih objektov, navedenih v katastru, prevzamejo koneesionarji, ki imajo 
za to sklenjeno pogodbo z MOL. Mislimo narnrec, da je sedanja nejasna meja med obicajnimi 
komunalnimi deli eiscenja in urejanja mestnega javnega prostora in interesi cerrtnih skupnosti na tern 
podrocju vzrok za to, da se v okvir malih del se vedno (ali eelo vse bolj) poskusa uvrscati naloge, ki 
sodijo v okvir obicajnih nalog, ki jih mora po veljavnem sistemu opravljati mesto oz . njegovi 
koncesionarji. 

Odgovor: 
Pripombi se nanasata na celoten sis tern izvajanja nalog cetrtnih skupnosti ter posledicno financiranja Ie 
teh . Sluzba za lokalno samoupravo sprejema pobudo, da se, po dveletnem obdobju od sprejema 
predpisov, ki dolocajo naloge cetrtnih skupnosti in njihovo financiranje, v letu 2010 zacne razprava v 
kateri bodo vse cetrtne skupnosti s konkretnimi predlogi sodelovale pri pripravi eventuelnih sprememb 
nalog cetrtnih skupnosti in financiranju Ie teh. Spremembe sedanjega sistema se bodo pripravile v 
sodelovanju in ob soglasju vseh cetrtnih skupnosti v MOL. 

Pripomba: 
Obnova Kultumega doma Crnuce, izdelava projekta in pricetek prve faze obnove doma. 
Gre za nalogo, ki se je sieer pricela ze leta 2008, a se je upocasnila zaradi morebitnega nacrta zasebno
javnega partnerstva, s katerim bi sedanji Kultumi dom zamenjala novogradnja. 
Predlagamo, da se v letu 2010 sprejme odlocitev glede obnove starega objekta ali novogradnja. 

Odgovor: 
Pripomba bo upostevana, V letu 2010 bomo preverili moznost novogradnje v obliki projekta, ki bi bil 
izveden kot javno zasebno partnerstvo. 

c) Cetrtna skupnost Sentvid 
____ _ _ Pripomha; _ 

Zrnanjsanje sredstev za delovanje cetrtnih skupnosti je hud spodrsljaj novih mestnih oblasti. Je pa lahko
 
tudi znak nove politike do cetrtnih skupnosti, ki naj se ne bi »igrackale« z denarjem ternvec bi bile Ie
 
priden nahrbtnik za zbiranje zelja obcanov Ljubljane. V preteklih letih smo s svojim financnim
 
programom spodbujali drustvene aktivnosti, programe eivilnih zdruzenj, programe za razvedrilo in
 
vzgojo otrok in mladine, razmah gledaliske in obce kultume dejavnosti, zdaj pa, ko bi morali biti vsako
 
leto bogatejsi v programih pa naj to delovanje prerezemo? To je nesmisel zato vlagamo protest ter
 
zahtevamo, da se sredstva za leto 2010 na zrnanjsajo.
 

Odgovor:
 
Pripomba je upostevana, Cetrtnim skupnostim se v predlogu Odloka 0 proracunu MOL za leto 2010
 
zagotovi masa sredstev za izvajanje nalog v isti visini kot za leto 2009.
 

S spostovanjern! 

Poslano: 
- naslovniku 

- g. Matjaz Bregar , Sluzba za organiziranje dela Mestnega sveta 
- zbirka dokumentarnega gradiva 
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Oddelek za finance in računovodstvo 
Dalmatinova 1 
1000 Ljubljana 
 
 
ZADEVA:   Odgovori na pobude, predloge in pripombe k osnutku odloka o proračunu Mestne občine 

Ljubljana za leto 2010, podane s strani Četrtnih skupnosti in iz razprave na Mestnem 
svetu MOL 

 
Odgovori na pobude, predloge in pripombe k osnutku proračuna MOL za leto 2010 se nanašajo na področje 
delovanja 4.4. Oddelka za gospodarske javne službe in promet. 
 
Oddelek za gospodarske javne službe bo v predlogu Proračuna MOL za leto 2010 na področju vzdrževanja 
upošteval vse pripombe iz razprave k Osnutku Proračuna MOL, ki se lahko realizirajo skozi redno vzdrževanje 
in ne zahtevajo pridobitev gradbenega dovoljenja oziroma odkupe zemljišč. 
 
Pri oblikovanju programa smo upoštevali finančne možnosti in v program vključili naloge za katere je že 
izdelana izvedbena dokumentacija in pridobljena zemljišča. Naloge, ki tega pogoja še ne izpolnjujejo, bodo 
pristojni uvrstili v programe za izdelavo dokumentacije, kar bo omogočalo realizacijo nalog v naslednjih 
proračunskih obdobjih. 
 
Pri pripravi programa so v veliki meri upoštevane pripombe četrtnih skupnosti, za katere je pripravljena 
izvedbena dokumentacija in odkupljena zemljišča. 
 
KOMUNALA  
 
ČS ČRNUČE  
2.1. Vzdrževanje obstoječega drevoreda ob Dunajski cesti od nadhoda čez železniško progo do Ceste 24. 
junija 
Vzdrževanje drevoreda smo vključili v proračun za letu 2010 v enakem nivoju in obsegu vzdrževanja. 
 
2.2. Vzdrževanje zelenice ob cesti Ježa v naselju Ježa 
Navedenih površin MOL OGDP ne vzdržuje. Po Odloku o urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih zelenih 
površin, navedene  površine niso grajeno javno dobro in niso površine javnega značaja (Uradni List RS, št. 11, 
z dne 13.2.2009, 3.čl.). 
 
2.3. Predlog za zasaditev dreves in grmovnic ob Dunajski cesti 
Zasaditev dodatnih grmovnic in dreves ob Dunajski cesti bomo izvedli v letu 2010. 
 
2.4. Vzdrževanje Parka herojev pri OŠ Maksa Pečarja  
Park smo vključili v redno vzdrževanje v letu 2010. 
Status parka kot grajeno javno dobro, bo izveden v programu za leto 2011. 
 
2.5. Otroška igrišča 
Kategorizacijo igrišč bomo opravili v letu 2010, v sodelovanju s ČS. 
 
Sanacija otroškega igrišča ob Mlinski poti v l. 2010 ni predvidena. 
Otroško igrišče je kategorizirano kot igrišče III. kategorije, ki ga vzdržujemo interventno.  
 
7. Vrtičkarstvo 
Prednostno bi se urejali vrtički v Črnučah, če bodo zemljišča pridobljena. Zemljišča v Črnučah, kjer je 
predvidena ureditev vrtičkov, še niso v lasti MOL, zato je v obrazložitvi proračuna navedeno več možnih 



 

 

območij na katerih bi se lahko izvajale ureditve. Ureditve vrtičkov se lahko izvajajo le na zemljiščih, ki so v 
lasti MOL.  
 
ČS VIČ  
4. Osvetlitev Poti (PST) 
Pot spominov in tovarištva je edinstven spomenik, ki spominja na čas druge svetovne vojne, ko je italijanski 
okupator ogradil Ljubljano z bodečo žico, hkrati pa je izviren spomenik kulturne krajine z drevoredi. Pot je tudi 
največja javna zelena površina v Ljubljani  in kot taka zaščitena z mestnim odlokom o zaščiti PST (Uradni list 
SRS, z dne 30.1.1988). Po navedenem odloku so prepovedani vsi posegi v štirimetrski zeleni pas ob poti, zato 
pobude za osvetlitev ni moč izvesti. Pobudo je dne 11.1.2010 obravnavala tudi Komisija za pobude meščanov 
in jo zavrnila. 
    
8. Postavitev javne razsvetljave do naselja ob Cesti v Gorice  in na Ribičičevi ulici  
Postavitev javne razsvetljave do naselja ob Cesti v Gorice  ni v planu za leto 2010. Ob postavitvi ostale 
infrastrukture na tem delu, bo izvedena tudi postavitev javne razsvetljave. 
 
Postavitev  javne razsvetljave na Ribičičevi ulici je v planu za leto 2010. 
 
ČS ŠENTVID   
Cestna infrastruktura  
 
Asfaltiranje Ceste med Stanežičami in Brodom (od Kolesarske poti do Taborske),  Nove ulice in  Ceste 
25. talcev 
Po končani zimski službi bo spomladi 2010 opravljen ogled, ugotovljeno stanje in  ter izdelan plan sanacije 
navedenih cest.  
 
Asfaltiranje podaljška Medenske ceste do ceste med Stanežičami in Brodom 
Asfaltiranje podaljška Medenske ceste ni v planu za leto 2010. 
 
Asfaltiranje Romavhove ulice 
Ulica je dostopna, nekategorizirana cesta in asfaltiranje ni v planu za 2010. 
 
Javna razsvetljava 
 
Javna razsvetljava v kareju med ulicami Na Gmajni, Ob Savi ter Brodski ulici, Ulica Ivanke Kožuh, na Rojah, 
Na Gaju (do nogometnega igrišča) se bo izvajala postopoma v letih 2010 in 2011, saj bomo sledili postavitvi 
ostale infrastrukture (vodovod, kanalizacija,…)   
 
CESTE 
 
ČS ŠIŠKA 
Ureditev Litostrojske ceste(od Celovške do PST in od PST do Verovškove) 
Ureditev Litostrojske ceste ni več predvidena v okviru programa OGDP- Ceste, ker se bo navedeno območje, 
tudi cesta in komunalna infrastruktura urejalo v okviru programa opremljanja in pogodbe o opremljanju. To pa 
se vodi v okviru programa proračunskega uporabnika ORN. 
 
PROMET 

 
ČS BEŽIGRAD 
Semaforiziranje križišča Parmova ulica/ulica Bežigrad 
Križišče bo semaforizirano v sklopu realizacije OPPN za IVKC. Začasna semaforizacija na prenosnih betonskih 
podstavkih žal ni možna ker bi s tem povsem zaprli prehod pešcem. 
 
ČS ČRNUČE  
1.1. Dunajska cesta 
 - Dokončna izgradnja hodnika za pešce in kolesarske steze ob severni strani Dunajske ceste med 

Izletniško ulico in Cesto Ceneta Štuparja pri Rogovilcu je tehnično nepotrebna, ker promet v nadaljevanju 
proti Ljubljani poteka po ožjem vozišču, zato z predlagano ureditvijo ne pridobimo dodatnih prometnih 
površin. Prvotno je bila zamišljena kolesarska teza na razširjenem hodniku za pešce, izvedena pa je na 
vozišču. 



 

 

 - Na semaforiziranem križišču Dunajska/Zasavska je dodana rumena diagonalna puščica s čemer je 
problem odpravljen. 

 - Križišče Dunajske ceste s Cesto v Podboršt bo rekonstruirano ob gradnji več stanovanjskega objekta, 
katerega gradnja je predvidena na zahodni strani Ceste v Podboršt. Tak je dogovor z investitorjem, ker 
se cesta širi na njegovo zemljišče. 

 
1.2. Kolesarska steza ob Zasavski cesti 

- Pridobili smo projektno dokumentacijo, vendar sredstva za nameravano gradnjo še niso zagotovljena. 
1.3. Neurejene šolske poti 

- Za ureditev manjkajočega pločnika med Colnarjevo in BUS postajališčem ob zahodni strani 
Šmartinske ceste smo pridobili tehnično dokumentacijo, vendar sredstva za samo izvedbo še niso 
zagotovljena. 

- Zasavska cesta je državna cesta (ni niti v lasti niti v upravljanju MOL), zato bomo pobudo naslovili na 
DRSC. 

- Cestna povezava med Brnčičevo ulico in Zasavsko cesto je sicer kategorizirana, vendar obstoječa 
zemljiška parcela v lasti MOL ne omogoča dogradnje pločnika. Najprej je potrebno pridobiti 
manjkajoča zemljišča, bomo pa v letu 2010 naročili dokumentacijo iz katere bo razviden poseg v 
zasebna zemljišča in bo služila kot osnova za pridobitev potrebnih zemljišč.  

 
1.5. Ureditev prehoda za pešce na križišču Perkova ulica – cesta Šentjakob – Domžale 
Prehod bo urejen hkrati z izvedbo pločnika na zahodni strani. Dokler ni pločnika ne more biti niti prehoda, ker 
pešci nimajo kje varno čakati pred prečkanjem niti kam varno zapustiti cestišča po prečkanju (glej 1.3, prva 
alineja).  
1.6. Hodnik za pešce ob Perkovi ulici 
Ureditve pločnika ob Perkovi ulici nimamo v programu, ker je tudi vsa cesta proti Beričevem in naprej do Dola 
brez pločnika. 
1.7. Ureditev prehoda za pešce na cesti Šentjakob – Domžale v naselju Podgorica  
Gre za državno cesto, zato smo pobudo odstopili DRSC, s katero še potekajo dogovori. 
 
ČS ŠENTVID 
2. Prometni zamaški na stari gorenjski vpadnici, Tacenski in Celovški cesti predvsem zjutraj in popoldne 
Prometni zamaški so z otvoritvijo predora Šentvid in neposrednih priključkov s Celovške ceste bistveno 
zmanjšani. Še dodatno zmanjšanje predvidevamo ob odprtju preostalega para neposrednih priključkov s 
Celovške ceste v predor. 
 
CESTNA INFRASTRUKTURA 
Rekonstrukcija Prušnikove ulice 
Na Prušnikovi ulici smo v letu 2009 uredili postajališče šolskega avtobusa, peš prehod in hitrostne ovire. 
Kakšna večja rekonstrukcija bo možna šele ob obnovi komunalnih vodov, ki potekajo v cesti. 
Ureditev Tacenske ceste 
Tacenska cesta je Državna cesta, kolesarska steza je izvedena na hodniku za pešce – v okviru prostorskih 
možnosti. 
Za semaforizacijo križišča Tacenska/Marinovševa/Brodska smo pridobili projektno dokumentacijo. Trenutno 
pridobivamo vsa potrebna soglasje. 
Ureditev BUS postajališča na Brodski, ki je do nedavna služilo za končno postajo proge LPP št. 8 ni več 
prioritetna naloga, saj je proga podaljšana do Gameljn in se to postajališče ne uporablja več za končno postajo.  
Križišča Tacenska/Kosmačeva/Miheličeva ni možno rekonstruirati brez posega v zasebna zemljišča, s katerimi 
pa ne razpolagamo. Problem bo rešen z izvedbo nove Tacenske vpadnice med Stanežičami in Brodom, ki bo 
podaljšana prek AC proti Obvozni (Nemški) cesti. 
Križišče Celovške in Kosmačeve je križišče dveh državnih cest. Pobudo smo odstopili na DRSC.  
Križišče Celovške in Prušnikove ulice je v pristojnosti države, saj je Celovška državna cesta. Pobudo smo 
odstopili na DRSC.  
 
ČS ŠIŠKA 
Kolesarske steze ob delu Šišenske ceste (do Podutiške) ni možno izvesti, ker ni razpoložljivega prostora. 
Potreben bi bil namreč poseg v zasebno lastnino (stanovanjski objekti in ograje).   
 
ČS VIČ 
7. Ureditev Reške ulice – dodatna parkirišča ob ulici 
Reška ulica je slepa ulica, zato ureditev enosmernega prometa ne pride v poštev. Ob vzhodni strani so urejena 
parkirišča, ob zahodni strani pa to ni mogoče, ker moramo ohraniti dvosmernost. 



 

 

11. Ureditev parkirišč ob Lepem potu. 
V letu 2010 bomo pridobili ustrezno projektno dokumentacijo za ureditev parkirišč in splošno ureditev izgleda 
ulice. 
12. Izgradnja novih parkirišč pred blokom na Tržaški 49 
Gre za parkirišča za potrebe stanovalcev, ki jih ti lahko zgradijo skladno z urbanističnimi dokumenti na t.i. 
funkcionalnem zemljišču objekta. Zemljišča pred blokom Tržaška 49 niso v lasti MOL. 
13. Postavitev semaforja na Tržaški cesti v križišču s Hacetovo ulico 
Pobuda po našem mnenju ni upravičena, saj je podobnih in celo bolj prometnih križišč na Tržaški cesti v 
območju Kosovega polja več, kljub temu bomo pobudo odstopili na pristojno DRSC, ker je Tržaška cesta 
kategorizirana kot državna cesta. 
14. Povečanje parkirnih površin na parkirišču P+R »Dolgi most« 
Trenutno je v fazi priprave urbanistični natečaj za ureditev območja Dolgi most. Po sprejemu odločitev bo šele 
jasno, koliko prostora bo ostalo za parkirišče. Prostor je namreč delno predviden za gradnjo poslovnih objektov. 
 
Odgovori na vprašanja iz razprave na Mestnem svetu : 
 
g. Janez MOŠKRIČA:  
Financiranja projekta Sela pri Pancah: 
Vodovod Sela pri Pancah je v fazi pridobitve vodnega dovoljenja za novo vrtino in pridobitev gradbenega 
dovoljenja za vodohrana in izdelave projektov za posamične hišne priključke in njihovo izvedbo do konca leta 
2010, kar bo v celoti skupaj z izgradnjo potekalo v letu 2010 in je dejansko plačilo pravilno planirano v začetku 
leta  2011. Vse popolne vloge so bile oddane koncem leta 2009. Vse zgoraj navedene aktivnosti so vezane na 
dolgotrajno testiranje in pridobivanje pozitivnih rezultatov in aktivnosti posameznih lastnikov hišnih 
priključkov in gre v danem primeru za zaključek gradnje, zato je pravilno pričakovati zaključno situacijo šele v 
začetku leta 2011, kar smo ustrezno planirali. 
 
Področje pokopališč: 
Na področju vzdrževanja in širitve pokopališč v letu 2010 načrtujemo za širitev pokopališča Žale sredstva v 
višini 2.834.140 EUR, za načrte in drugo dokumentacijo za pokopališče Vič sredstva v višini 100.000 EUR in 
za gradnjo mrliške vežice Prežganje 96.000 EUR. Za širitev pokopališča Sostro predvidevamo v načrtu 
razvojnih programov (NRP) sredstva v letu 2011 v višini 130.000 EUR.   
 
g. Miha JAZBINŠEK in g. Mihael JARC 
Pripombe se nanašajo na rešitve Njegoševe ceste in na zagotavljanje sredstev za izvedbo: 
V finančnem načrtu in tudi v načrtu razvojnih programov ( NRP) je podana obrazložitev, da gre za gradnjo 
ceste, mostu in pripadajoče komunalne infrastrukture. 
Jasno je navedeno, da so rešitve izdelane na podlagi sprejete urbanistične dokumentacije – lokacijskega načrta. 
Z navedenim lokacijskim načrtom so bile sprejete rešitve cestne povezave, to pomeni število voznih pasov, 
ureditev peščevih površin, povezav in tudi povezave kolesarskega prometa. 
V fazi izdelave PGD, PZI je bil na podlagi prometne študije spremenjen samo prometni režim za avtobusni 
promet in osebna vozila. Vse ostale rešitve so v PGD, PZI ostale nespremenjene, torej so enake, kot so bile 
sprejete z lokacijskim načrtom.  
Za naveden investicijski projekt so v proračunu MOL predvidena sredstva na postavki 045199 in na posebni 
postavki 045189, ker se nepovratna sredstva zagotavljajo tudi  s sofinanciranjem SVLR – Službe Vlade za  
lokalno samoupravo in regionalno politiko. 
 
 
 
Lep pozdrav ! 
 
 
 
Pripravil:        Irena Razpotnik  

- Dragan Raonić, univ. dipl. ekon.    Načelnica  
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Mestna občina Ljubljana 
Služba za organiziranje dela Mestnega sveta 
Adamič Lundrovo nabrežje 2 
 
 
 
ZADEVA: Odgovori na pobude in mnenja mestnih svetnic in svetnikov, četrtnih skupnosti in 
drugih meščank in meščanov, ki so bili dani na Osnutek proračuna MOL za leto 2010 
 
 
V nadaljevanju posredujemo odgovore na pripombe na osnutek Odloka o proračunu MOL za leto 
2010, ki zadevajo delovno področje Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje. 
 
 
1) Pripombe ČS Črnuče: 
 
ČS Črnuče daje pobudo, da se priprava na gradnjo prizidka in nove telovadnice na OŠ n. h. Maksa 
Pečarja v Črnučah in pridobitev gradbenega dovoljenja vključi v osnutek proračuna za leto 2010, ker 
so za to izpolnjeni vsi pogoji. 
 
Odgovor: 
 
Pobuda je sprejeta. Predvidena je gradnja nove telovadnice, manjkajočih učilnic s kabineti in 
adaptacija obstoječih prostorov šole. Urediti je potrebno tudi zunanje površine in obnoviti športno 
igrišče. Ker je prišlo ob pripravi predloga proračuna za leto 2010 do pobude ČS Črnuče o izgradnji 
večje telovadnice tudi za potrebe kraja in športa, je pričakovati, da bo ob pripravi Rebalansa proračuna 
za leto 2010 popravljen NRP, ki bo izhajal iz dopolnjenega DIIP. 
 
 
2) Konkretne pripombe glede na naloge ČS Črnuče – v točkah 3 in 4 
 
Pripomba je vezana na investicijsko vzdrževanje v vrtcu Črnuče in na OŠ n. h. Maksa Pečarja. 
 
Odgovor: 
 
V skladu s cilji, sprejetimi v rebalansu proračuna za leto 2009 smo v Vrtcu Črnuče, Enoti Ostržek, 
obnovili ograjo, strope in električno instalacijo, interventno popravili streho na Enoti Sapramiška in 
uredili prostore za en novi oddelek vrtca v OŠ n. h. Maksa Pečarja. Poleg tega smo opravili še nekaj 
nujnih  tekočih interventnih vzdrževalnih del.   
 
V OŠ n. h. Maksa Pečarja je bila z rebalansom proračuna za leto 2009 planirana in realizirana obnova 
veznega hodnika med stavbo in telovadnico na objektu Dunajska 390. Poleg tega so bila na istem 
objektu zamenjana dotrajana vratna krila in podboji učilnic ter azbestna streha na telovadnici. Predlog 
proračuna 2010 pa predvideva obnovo tehnične učilnice na lokaciji Črnuška 9.  
 



3) Pripombe Odbora za predšolsko vzgojo in izobraževanje in Četrtne skupnosti Šentvid. 
 
Ureditev zunanjih atrijev Enote Sapramiška. 
 
Odgovor: 
 
Predlog smo upoštevali, v lanskem letu je bila pripravljena projektna dokumentacija za ureditev 
atrijev, v predlogu proračuna 2010 pa smo z notranjimi prerazporeditvami zagotovili sredstva za 
ureditev igralnih atrijev. 
 
 
Lepo pozdravljeni. 
 
 
Pripravili: 
 
Maja Samide 
Analitik II 
 
Mojca Kitek Ruparčič 
Višja svetovalka 
 
          Marija FABČIČ 
          NAČELNICA 
           
 
 
 



I 
Mesma obcina OddeIek D iport	 Stanll!eva 41 

1000 LJubljanaLjubljana te/ercn: 08 2003(J00 
faks: 01 232 37 63Mestna uprava 
gJavna.p/f!JarrW.~." 
www,#tJbIWl&.$l 

Stevilka; 671·91201 0-2 
Datum: 19.1. 2010 

Slu~ba za organlzlranje dela 
Mestnega sveta 
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Adami~ Lundrevo nabrdJe 2 

1000 Ljubljana 

Zadeva: Odgovo)'i DB pobude in mnenJa mestDih svemie in svetnikov, ~etrtnih skupnolti In 
drugih md&nk in meJlanov, Id so bUa dana Da oSDlItekprorahna MOL za leto 2010 

Posredujcmo odgovor na predloge na osnutckOdloka0 proracunu MOLza leta 2010, ki udevajo 
delovno podro~je Oddelka 1.8 §port. 

Predloe Slavka Siaka D8 33. seJI Mestnega Iveta Je bU. da bl seVK denarJa Damenllo za 
ftnaDclranje predvsem .pOJ1nih druJtev In zvez. 

Odgovor: 
Predlogjeupostevan. Mestna o~ina Ljubljanaje za soflnanciranje programov sportnih dmtev in 
zvezv letu2010 razpisala n~vec sredstev do sedaj, 3.745.784 BUR. Medtem ko je bilov letu2009 na 
prvem razpisu razpisanih 2.837.533 BURin!e dodatnih 802.364 EUR na drugem razpisu. V 
primerjavi z razpisom ki [e bil objavljen za leto 2008, pred sprejctjem strategije §porta v MOL. in v 
okviru katerega je bilo razpisanih 2.724.310 EUR Be bode v letu2010 sredstva za sofinaneiranje 
programov §portnih drustev in zvezpoveeala za 37odstotkov. 

Lcppozdrav, 
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Zadeva: Odgovori na pobude, predloge in mnenja k osnutku Odloka 0 proracunu Mestne obeine 
Ljubljana za leto 2010 

V nadaljevanju posiljarno odgovor na predlog mestnih svetnic Mete Vesel Valentincic in Danice Simsic v 
zvezi z vee letno primerjavo izdatkov proracunskih uporabnikov na strani 11/6. 

Pobuda je upostevana, Tabela Proracunski izdatki razvrsceni po uporabnikih na strani 1I/6 je dopolnjena s 
stolpcema Realizacija 2006, Realizacija 2007, Realizacija 2008 ter novo Oceno realizacije 2009 (po 
sprejemu amandmajev na Rebalans proracuna MOL za leto 2009). 

Prijazen pozdrav. 

Nacelnica
 
Oddelka za finance
 

in racunovodstvo
 
Ursa Otonicar 

Poslanol vrociti: 
-SODMS 




