
 

Številka: 03216-1/2011-3-2 

Dne:  17. 1. 2011 

 

5.a, b tč. 

MESTNA OBČINA LJUBLJANA 

MESTNI SVET in 

 

ODBORU ZA FINANCE 

 

 

P O R O Č I L O 
 

Odbor za urejanje prostora in urbanizem je na 1. redni seji, dne 17. 1. 2011, obravnaval gradiva iz 

pristojnosti odbora kot zainteresiranega delovnega telesa mestnega sveta, uvrščena na 3. sejo 

Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana sklicana za 31. 1. 2011: 

 

 5. a) Osnutek Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2011, 

    b) Osnutek Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2012 

 

H gradivom so bile priložene pripombe in pobude s strani četrtnih skupnosti, meščanov in drugih, 

vendar od teh ni bilo takih, ki bi se nanašale le na področje iz pristojnosti odbora. 

 

Člani odbora so razpravljali in soglašali, da se v prilogi k poročilu posreduje mestnemu svetu tudi 

pripombe članice odbora mag. Maje Simoneti, ki se nanašajo na ostala področja. 

 

 

Po zaključeni skupni obravnavi aktov, sta bila dana na glasovanje:  

 

1. PREDLOG SKLEPA: 

Odbor podpira sprejem Osnutka Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2011 v 

delih, ki se nanašajo na delovno področje odbora. 

 

Sklep JE bil sprejet s 7 glasovi ZA, 0 PROTI od 7 navzočih 

 

 

2. PREDLOG SKLEPA: 

Odbor podpira sprejem Osnutka Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2012 v 

delih, ki se nanašajo na delovno področje odbora. 

 

Sklep JE bil sprejet s 7 glasovi ZA, 0 PROTI od 7 navzočih 

 

 

 

Pripravil: 

Jan Skoberne  tajnik 

Predsednik: 

Prof. Janez Koželj, l.r. 

 

 

 

Priloga: 

- pripombe članice odbora mag. Maje Simoneti na prejeto gradivo. 

 



 

 

Priloga: 

Pripombe članice odbora mag. Maje Simoneti na prejeto gradivo. 
 
1 
V splošnem delu (stan I/32, 04) med drugim piše, da bo MOL pričela z izvajanjem projekta 
celovitega pristopa k reševanju problematike odstranjevanja alergogenih in tujerodnih 
invazivnih vrst v MOL. 
 
Raziskave kažejo, da vseh alergogenih vrst ni potrebno po vsej sili odstranjevati. Gre predvsem za 
ukrepe za zatiranje ambrozije, ki je alergogena, invazivna in tujerodna rastlina in je lani zanjo s 
posebnim odlokom zahtevano zatiranje.  
Po priporočilih zdravnikov naj drugih alergogenih rastlin iz okolja ne bi odstranjevali! Predlagamo 
bolj točen zapis tega, kaj se bo zares odstranjevalo, da ne bo prišlo do napačnih interpretacij.  
 
2 (054003) 
Za uravnavanje populacije golobov in vran so drastično znižana sredstva. Razen, če niso stroški v 
preteklih letih povezani z izjemnimi raziskavami predlagamo, da se proračunsko postavko ustrezno 
dvigne na raven predhodnih let in tako prepreči, da bi sorazmerno učinkovito vzdrževanje nadzora 
nad populacijo mestnih golobov in vran bilo ne prekinjeno.  
 
3 (II/74) 
Vzdrževanje vegetacije ob cestah bi bilo treba vključiti v redno vzdrževanje mestnih zelenih 
površin. Dejstvo, da je treba ohranjati svetli profil cest ne sme vplivati na način dela z rastlinami, 
kar se da razumeti iz programa: predvideno je obsekavanje dreves medtem, ko bi MOL morala 
zahtevati od vzdrževalca zgolj in samo ustrezno vzgojo in nego dreves  ob cestah.  
V mestu so namreč skoraj vsa drevesa ob cestah oskrunjena zaradi tovrstnega »obsekavanja« in 
skrajševanjem debelejših vej 30 in več cm od debla, celo na odsekih POTi, da bi se zagotovil svetli 
profil cest. 
Predlagamo, da se postavka ohrani, popravi pa naj se opis dejavnosti oz. programa in sredstva 
nameni odgovornim za vzdrževanje vsega drevja v mestu, ki jih bomo za neprofesionalno 
ravnanje z drevjem potem lahko ustrezno sankcionirali. 
 
4 Vzdrževanje zelenih površin (049001) 
Zniževanje višine sredstev za vzdrževanje zelenih površin je glede na pričakovanja in na realno 
povečan obseg površin v vzdrževanju lahko problematično in zahteva pripravo izrednega programa 
vzdrževanja. Dejstvo, da je program vzdrževanja glede na prejšnja leta razširjen na novo prevzete 
zelene  površine, ki ne zahtevajo nekaterih del (obrezovanje npr) govori o nerealnem načrtovanju 
vzdrževanja.  
Predlagamo OGDP, da znižanje stroškov vzdrževanja argumentira, ali  podpre z izrednim 
programom vzdrževanja, da bo županstvo seznanjeno z možnostmi, ki jih nižji proračun 
omogoča.  
 
 
 Maja  Simoneti 

 

 


