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Zadeva'. Odgovor na vpra5anje mestnega svetnika mag. TomaZa Ogrina

SpoStovani,

Mestni svetnik mag. TomaZ Ogrin je na 3. seji Mestnega sveta Mestne obdine Ljubljana zastavil
vpra5anja v rvezi z osnutkom Proraduna zaleto 2011, ki se nana5a bilandno postavko 4000 Plade in
dodatki. Posredujemo naslednj i dogovor:

>opHoDKI20L1:
a) BilsnEna postavka: 4000 Plode in dodatkiz

Zakaj naj bi se plaie in dodatki v letu 2011 poveiali kar za ll,44o/" t.j. na 13.422.059 €,
ie je ocenjena realizacija za leto 2010 12.043.818 €, dejanska realizacija v prvi polovici
leta 2010 pa je bila 5.855.066 €?(

Po podatkih Oddelka za frnance in radunovodstvo MU MOL bilanina postavka 4000 Plaie in
dodatki v osnutku Proraduna za leto 201 1 vkljuduje skupen prikaz sredstev za plaEe in dodatke
funkcionarjev MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno, javnih usluZbencev MU MOL, kakor
tudi sredstvazaplale in dodatke zaposlenih na projektu Civitas Elan in na projektu Second Chance.

Sredstva za plale in dodatke so za leto 20ll nalrtovana na podlagi predpostavke doseZenega
predvidenega Stevila zaposlenih dolodenega v predlogu Kadrovskega nadrta za leto 20ll (3
funkcionarji, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno in 602 javna usluZbenca MU MOL) ter ob
predpostavki, da bodo vsi javni usluZbenci celo leto prisotni na delu (brez bolni5kih in drugih
odsotnosti). Zaradi lokalnih volitev je bilo v letu 2010 zaposlovanje omejeno, zato ni bilo doseZenega
predvid6nega Stevila zaposlenih dolodenega v Kadrovskem nadrtu zaleto 2010.
Sredstva za pla(,e in dodatke zaposlenih na projektu Civitas Elan (4 zaposleni) in na projektu Second
Chance (1 zaposlena) pa so nadrtovanav okviru proradunskih postavk SluZbe zarazvojne projekte in
investicije in Oddelka za kulturo. Po podatkih Oddelka za frnance in radunovodstvo MU MOL se
sredstva za plale in dodatke zaposlenih na projektu Civitas Elan in Second Chance med letom
izpladujejo iz sredstev za pla1e in dodatke zaposlenih v MU, ob koncu leta pa se izvedejo preknjiLbe iz
proradunskih postavk proj ektov.

Glede na to, da se sredstva za plale in dodatke zaposlenih vedno nadrtujejo ob predpostavki
doseZenega predvidenega Stevila zaposlenih dolodenega v kadrovskem nadrtu za posamezno leto ter
ob predpostavki, da bodo vsi nadrtovani javni usluZbenci prisotni na delu skozi celo leto (brez
bolni5kih in drugih odsotnosti) in glede na to, da v.letu 2010 ni bilo doseZenega predvidenega Stevila
zaposlenih dolodenega v kadrovskem nadrtu za leto 2010, prihaja do razlik med nadrtovanimi sredstvi
(13.422.059 € v letu 20ll) in dejansko realizacljo sredstev zapla(,e in dodatke (12.043.818 € zaleto



2010). Poleg ne doseganja predvidenega Stevila zaposlenih dolodenega v Kadrovskem nadrtu, na
razliko med nadrtovanimi sredstvi za plade in dodatke in realizacijo le-teh pa so vplivale tudi
odsotnosti javnih usluZbencev med letom (bolni5ke in druge odsotnosti), ki jih pri nadrtovanju sredstev
ni bilo moZno v naprej predvideti.

Lep pozdrav.
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Zadeva: Odgovori na pripombe in pobude m€stnih svetnikov in letrtnih skupnosti na
osnutek proraluna MOL za leti 2011in2012

L Odeovori na pobude in razDravo mestnih svetnikov na osnutek proraauna MOL za leti
201 1 in 2012 na seii MS MOL dne 31.1.201 1.

1. Odgovor na predlog dr. Slavka Ziherla v zvezi z uvedbo preventivnih brezpladnih anti
stresnih programov za mesdane Ljubljane

Na MOL se zavedamo dejstva, da so zahteve dana5njega dasa obremenilne ter daje prepomavanje in
obvladovanje stresa izredno pomembno za zdravle ljudi, kot tudi tega, da je pri tem pomembna
dostopna strokovna pomod. V okviru ZDL se Ze dalj dasa izvajajo zdravstveno-vzgojne delavnice, ki
vkljudujejo nadine prepoznavanja stres4 opredelitev njegovih lplivov na zdravje ter nadine
njegovega zmanj5evanja (poziti\.no mi5ljenje, tehnike sproSdanja, vizualizacija in druge). Poleg tega
MOL na nadin, ki ga dopu5da zakonodaja, z vsakoletnim jamim razpisom pod skupnim nazivom:
Ljubljanct - zdrcwoneslo, sofinancira programe oziroma projeke, namenjene ljudem z raznovrstnimi
te1avami, ki jih izvajajo razlidne orgarizacije in jarmi zavodi. S prispelimi prijavami smo do sedaj z
razpisi uspeli k sodelovanju pritegniti veliko izvajalcev kvalitetnih progamov, vendar med njimi ni
bilo takega, ki bi uporabnicam in uporabnikom nudil pomod pri obvladovanju stresa. Ocenjujemo, da
bi bil tak program zelo dobrodoSel.

2. Odgovori na razpravo gospe Mete Vesel Valentindid v zvezi z gradnjo novih dnevnih centrov
za starej5e, vgradnjo dvigal v vedstanovanjske stavbe v starej5ih soseskah v Ljubljani,
lrnanciranjem Zavoda za oskbo na domu in koncesionarja in na razpravo v zvezi z novim
urgentnim blokom v Lj ubljani.

Pojasnjujemo, da si MOL prizadev4 da bi vzpostavila dnevne centre starej5ih v dim ved eS.
Trenutno jih imamo na obmodju MOL sedem, postopoma odpirarno nove, v letu 2011 je predviden
nov dnevni center starej3ih, in sicer na Vidu.

y zvezi z vgradnjo dvigal v starejSih soseskah v Ljubljani pojasnjujemo, da gradnjo dvigal v
zasebnih objektih ni mogode financirati iz javnih sredstev.

Financiranje Zavoda za oskrbo na domu in koncesionarja Zavoda Pristan poteka na enak nadin in
sicer tako, da MOL financira 70% stroSkov za neposredno socialno oskbo in celotne stroSke
vodenja.



MOL in ZDL aktivno sodelujeta pri vsebinski in prostorski zasnovi novega urgentnega bloka od

samega za6etka. Omenjena zasnova 5e vedno ni doredena, zato v obdobju priprave proraiunalt'IOl

za lei Z0ll in 2012 tudi ni bil znan podatek o obsegu prostorov, ki bodo dodeljeni ZDL. Sele z

doloditvijo teh prostorov bi bilo mogode opredeliti stroSke in tudi vire financiranja, kar paje pogoj za

nadrtovanje obsega potrebnih sredstev v okviru protaduna.

Oddelek za zdravje in socialno varstvo kljub temu daje odgovora na obe pripombi:

\. v podprogramu 20049004 socislno varstvo materialno ogrozenihje predvideno zmanjianie

sridsiev (indeks noirtovmih sredstev za leto 20I I glede na ocenjeno porabo 2010 ie 83,51).

Ta ugotovitev ne drzi. v realizaclji denarnih pomodi v letu 2010 so upostevana tudi sredstva, ki so

bila 
"namenjena 

za izpla'lla izredne dename pomodi socialno ogroZenim obdankam _in ob-danom

MOL, za odpravo Skode po poplavi v mesecu septembru 2010, v visini 402.740 EUR. (Sklep Zupana

MOL !t. 1222-3212010- 1 z dne 21.10.2010)

v osnutku proraduna za leto 20l1je predvideno povi5anje sredstev za denarne pomodi v visini 14%

glede na realizacijo rednih denamih pomodi v letu 2010.

2. Vzposlavirev dnevnega cenlra za stareiSe v Crnufuh.

MOL si prizadeva, da bi vzpostavila dnevne centre starejsih v dim ved iS. V okviru svojih

pristojnosii je MOL Ze sodelovala pri pogovorih za vzpostavitev sredi5da za aktivnosti starejSih v

irnudah. V ta namen smo se Ze sestali s predstavniki CS Crnude.

Lep pozdrav,
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Mestni svet MOL

Zadevat Odgovor na svetnilko pobudo M. B. Jagra z dne 31.01.2011 >Pobuda za razvoj vcthfkcga
Sporta z vkljuCitvijo v piogram izgradnje-IlE srednja Srva - (HE Sentjakob|'

Svetni5ka pobuda:
NRP 357- Rekreacija in izobra2evanje ob Savi (prej Sportni park Sava) lll/64 QAn)
Ljubljana ima edinstvene moZno-sti pri vzdrZevanju in razvoju vesla5kega Sporta s vkljuditvijo v program

izgradnje HE srednje Save (HE Sentjakob) zakaterega je ob obisku Maribora 2. l. 20ll . vlada izjavila, da ga
podpira. Lahko pa moZnosti za obstoj tega Sporta povsem in dokondno izgubi, de bb sledila programskim
usmeritvam iztega proraduna. S tem tudi Slovonija izgublja moZnosti realizacije edine sodsbne vesla$ke proge,

ki ji njena lega v glavnem mestu in regiji 5e poveduje njen vsestranski ponien. Namesto odlodenosti , da bo
skupaj s koncesionarjem gradnje FIE srednje Save izrabila edinstvene geografske mohrosti za pozitivne
sinergijske udinke skupne gradnje, nadrtuje >>Rekreacijo in izobraZevanje ob Savi<< s povsem nebuloznim in
evfemistidnim programom, s pridetkom na kritidnem obmodju IIE Sentjakob, kar lahko ogrozi tudi g;radnjo

zgolj HE in za katerega realizacijo v letih 201I in 2012 je predvideno 995 000 € .

Ker drlavni projekti prometne in energetske infrastrukture niso vrlsani v grafllnih prilogah IPN,
spra5uJemo kako bodo zaSliteni interesi in obstoj enega najstarej5ih ljubljanskih Sportov ter intercsi
drZave in mesta za lzrrbo obnovljivih virov energije pri obravnavani poziciji prorrdune?

Odgovor:
IntJresi - obstoj in razvoj Sportno rekreacijskih progfirmov, med njimi tudi vesla5kega Sporta na obmodju ob
Savi bodo za5diteni z aktivnim sodelovanjem MOL v postopku priprave DrZavnega prostorskega nairta (DPN)
za izgradnjo FIE na Sredr{i Savi, pri demer bo MOL skladno z usmeritvami iz State5kega dela Ob0inskega
prostorskega nadrta MOL (OPN MOL) v okviru varovalnih reZimov (zaiditena obmodja Nature, vodovaxstvena

in poplavna obmodja) zastopal tudi Sportrro rekreativne interese. Obsavski prostor je v Strate3kem delu OPN
MOL posebej opredeljen kot rekreacijsko obmodje in obmodje posebne ekolo5ke vrednosti z raz$iriwijo
obmodja vodnih zemlji5d.

V OPN MOL skladno z ZPNadrtom in njegovimi podzakonskimi predpisi predvideni DPN niso wisani, pa tudi
ne morejo biti, saj niso znana niti obmodja niti dasovno obdobje njihove priprave.

Lep pozdrav!

Tomal S varL univ. dipl. inZ. arh.
VodjaO eka za prostorske planske

Gaj5ek, univ. dipl. inZ. arh.

u: Alenka Pavlin, univ. dipl. ird. arh'
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ZADEVA:  Odgovori na predloge, pripombe in pobude na osnutka odlokov o proračunu za leti     

                   2011 in 2012  

 

 

V nadaljevanju posredujemo dogovore na predloge, pripombe in pobude na osnutka proračunov za 

leti 2011 in 2012 s področja dela Službe za organiziranje dela mestnega sveta, in sicer: 

 

 

1. Odgovor na pripombo svetnice Mete Vesel Valentinčič (DeSUS) glede zmanjšanja sredstev za 

delovanje mestnega sveta 

 

Mestni svet ima v osnutku proračuna za leto 2011 indeks 58,43, a ne gre za znižanje sredstev, ampak 

so nižja sredstva, glede na lansko leto, logična posledica dejstva, da so bile v letu 2010 lokalne 

volitve in smo zaradi tega lani namenili precejšnja sredstva Mestni volilni komisiji, ki je volitve tudi 

uspešno izvedla. V letu 2011 in tudi v letu 2012 lokalne volitve niso predvidene, zato sredstev ni 

potrebno predvidevati v enaki višini. Sredstva na tej postavki so v letu 2011 namenjena le za delno 

povrnitev stroškov volilne kampanje organizatorjem volilne kampanje, katerim so pripadli mandati za 

člane mestnega sveta, in organizatorjem volilne kampanje za župana, katerih kandidati so dosegli 

najmanj 10% od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali. Sredstva namenjena 

povrnitvi stroškov volilne kampanje je v proračunu potrebno zagotoviti, do realizacije pa pride le v  

primeru zahtevka za povrnitev stroškov s strani organizatorja volilne kampanje. V ta namen je mestni 

svet na 38. seji 19. 4. 2010 sprejel Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne 

volitve v Mestni občini Ljubljana za volilno leto 2010. Vsi ostali konti znotraj  proračunskega 

uporabnika 1. Mestni svet ohranjajo sredstva na lanskoletni ravni, nekoliko manj sredstev je 

namenjeno zgolj financiranju političnih strank. 

 

 

2. Odgovor na pobudi svetnika mag. Anžeta Logarja in svetnice prof. dr. Metke Tekavčič glede 

sredstev za financiranje političnih strank 

 

Sredstva, ki so v osnutku proračunov za letošnje in prihodnje leto predvidena za transfer političnim 

strankam se morda res zdijo nižja od tistih, ki jih je za ta namen predvideval lanskoletni proračun. 

Vendar ob primerjavi proračunov za leto 2010 in 2011 in ob izračunu, koliko sredstev je bilo 

namenjenih za delovanje političnih strank na glas volivca leta 2010 in koliko leta 2011, pridemo do 

ugotovitve, da je znesek skoraj enak. Leta 2010 so sredstva znašala 0,1490 € na pridobljen glas, leta 

2011 pa znašajo 0,1438 na glas. Skupni znesek, ki ga bodo politične stranke prejele v letošnjem in 

prihodnjem letu je torej nižji zato, ker so politične stranke (skupaj) na lokalnih volitvah 2010 prejele 

manj glasov, kot so jih prejele na prejšnjih volitvah. 

 

 

 



 

 

 

3. Odgovor na pobudo Mojce Kucler Dolinar glede obravnave tiste točke (Predlog Pravilnika o 

subvencioniranju varstva otrok, ki niso vključeni v programe predšolskega varstva), ki je bila takrat 

prekinjena (42. seja MS MOL) 

 

Mestni svet je na 42. seji 27. 9. 2010 obravnaval točko z naslovom: »Predlog Pravilnika o 

subvencioniranju varstva otrok, ki niso vključeni v programe predšolskega varstva« in sprejel sklep, 

da se v skladu s 106. členom Pravilnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: 

pravilnik) ta točka prekine in preloži na eno izmed naslednjih sej mestnega sveta. Predlagatelj gradiva 

je bil takratni mestni svetnik Ignac Polajnar. Glede na to, da se mestni svet v prejšnji zasedbi ni več 

sestal in da Ignac Polajnar ni bil ponovno izvoljen, lahko v skladu s 125. členom poslovnika 

predlagateljstvo prevzame novoizvoljeni župan ali svetnik v roku 3 mesecev od konstituiranja sveta.  

Tako je župan je z dopisom št. 03200-19/2010-1 z dne 20. 12. 2010 v predpisanem roku obvestil 

mestne svetnice in svetnike, kateri postopki sprejemanja aktov iz prejšnjega mandata se bodo 

nadaljevali v novem mandatu. 

 

 

4. Odgovor na predlog mag. Tomaža Ogrina glede gradiva, ki naj bo sestavni del zapisnika 

  

Po 117. členu poslovnika skrajšani zapisnik obsega podatke o udeležbi na seji, dnevni red in glavne 

podatke o delu na seji, zlasti o predlogih, o katerih se je odločalo, imena razpravljalcev, podatke o 

sklepih, ki so bili na seji sprejeti, o izidih glasovanja o posameznih zadevah, o vseh postopkovnih 

odločitvah predsedujočega in sveta ter o stališčih statutarno pravne komisije o postopkovnih 

vprašanjih. Gradivo, ki ste ga predložili, tako ne more biti sestavni del zapisnika, bo pa seveda vse 

gradivo (tudi vaše), ki je bilo predloženo in obravnavano na seji arhivirano. Prav tako je vaše gradivo 

objavljeno na spletni strani mestnega sveta. 

 

 

 

                                                                                                                      DIREKTOR  

                                                                                                                  Matjaž BREGAR 
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ZADEVA: Odgovori na pobude, predloge in pripombe k osnutku odloka o proraiunu Mestne obiine
Ljubljana zaleti20ll in2012, podanih s strani Cetrtnih skupnosti

Odgovori na pobude, predloge in pripombe k osnutku proraduna MOL za leti 20ll :u;,2012, ki se nanaiajo na
podrodje delovanja 4.4. Oddelka za gospodarske jarme sluZbe in promet.

Oddelek za gospodarske javne sluZbe bo v predlogu Proraduna MOL za leti 20ll n 2012 na podrodju
vzdrlevanja upoSteval vse pripombe izrazprave k Osnutku Proraduna MOL, ki se lahko realizirajo skozi redno
vzdrlevw4e in ne zahtevajo pridobitev gradbenega dovoljenja oz'roma odkupe zemljiSd.

Pri oblikovanju programa smo upo5tevali finandne moZnosti in v program vkljudili naloge za katere je 2e

izdelana izvedbena dokumentacija in pridobljena zemlji5da. Naloge, ki tega pogoja 5e ne izpolnjujejo, bomo
uvrstili v programe za izdelavo dokumentacije, kar bo omogodalo realizacijo nalog v naslednjih proradunskih
obdobiih.

KOMUNALA

CS SMNNNA GORA
Ad 2/ Obnovo ceste v Sp.Gameljnah bomo uwstili v plan hkrati z ureditvijo kanalizacije, ki pa je JP VO-KA za

1.2011 5e nima v planu.
Ad 6/ Gustindidevo ulico bomo uredili kl<rati z ureditvijo kanalizacqe,ki do 1.2012 ni v planu.

is posnv.rn
Ad l/ Ulica Bratov iebulj je v privatni lasti, ulico Bratov Kunovarjev pa bomo uvrstili v plan 2011.

Civilna druLbaZalog
. Izgradnja otro5kih igri5d: v Zalogu je 5 obstojedih otro5kih igri5d (Lovska,Nahtigalova, Gabrov trg,

Sporfira, Agrokombinatska, Hladilni5ka). MoZnost izgradnje dodatnih otroskih igri5d bomo preudili.

Goran Iskrid
o YzdrLevanje fontan: za fontano Nazorjeva(Frandi5kanska cerkev) bomo kontal'tirali projektanta (Matej

Vozlid), vodnjak na Nazorjevi 4ane vzdrlujemo, saj ni v lasti MOL, enako velja za pitnik pred Pravno
fakulteto na Poljanskem nasipu.

r Komunalno vzdrLevanje: prenova AmbroZevega trga beo izvalana hkrati s prenovo Cukrarne
. Odkup in prenova parka pri OS trlajae Vrhovnik: prenova parka bo moZna, vendar po pridobitvi

zemljiSda
r Popravilo obreZnega zidu na Gallusovem nabreZju: popravilo bomo vkljudili v program 20 I 1 .

o lzgradnJa dodatne sneZne rampe:izgradnjo nove sneZne rampe bomo vkljudili v program2}l2.
o Namestitev drZal ob stopnicah novega mostu pri Ljubljanici: po predhodnem soglasju projektanta

bomo drZala namestili v letu 2011.
o Popravilo zidu in plo5d na Z strati Trga republike: niv vzdr1evanju MOL
o kabliranje prosto visedih vodov: potrebnoje ugotoviti zakatere vode gre in ali so ti vodi v pristojnosti

MOL
o nasutje peska na poti v AmbroZevem trgu: vkljudeno v plan 201 1 v sklopu rednega vzdrLevanja.



. popravilo asfalta/preplastitev na ZabjeL:u in PraZakovi (med Cigaletovo in Slovensko cesto): vkljudeno
v sklop rednega vzdrLevanja20ll.

o ureditev Plednikovega zidu na Rozmanovi: ni v pristojnosti OGDP.
o di5denje zara5dene Ljubljanice: v pristojnosti drLave.
o pogostejBe spiranje ulic: Spiranje se bo glede na predlog plana20ll izvajalo predvidoma 20x mesedno

na petih najprometnej5ih lokacijah (Pre5ernov trg, Mestni hg, Ribja ulica, Kongresni trg ter dopova
ulica. Cesti5de Predora pod Ljubljanskim gradom bomo spirali dvakrat letno oziroma po potrebi. Za
powiine (v izmeri 139.142 kvadratnih metrov) na obmodju Centra (po seznamu) je predvidena
intenzivnost spiranja lx mesedno, razen za zgoraj navedenih 5 lokacij. Menimo, da je intenziteta
spiranj zadostna. V kolikor se izkaLe nujnost dodatnih spiranj, jih bomo seveda narodili.

Uliini odbor Slape
o ureditev 2 otro5kih igri5d (HladilniSka in Agrokombinatska pred OS Zalog) z rokom dokondanja julij

201 1: igri5di bomo uwstili v planza leto 2011, enako velja za predlagalo otro5ko igri5de na Cerutovi
ulici. Ureditev otro5kega igri5da v Sp. Ka3lju bomo uwstili v plan zaleti2Ul2.

ts rotie
Priloga 1

o Cestna razsvetljava: menjava drogov jarme razsvetljave je vkljudena v redno vzdrLevarye. Lesenih
drogov z obbetoniranjem ne name5damo.

Priloga 4
r sanacijo sprehajalne poti ob levem bregu Ljubljanice bomo izvedli in jo vkljudili v redno vzdrlevanje.

Obrezovanje grmidevja je bilo v zadetku februarja 2011 izvedeno.

Pripombe Svetni5kega kluba N-Si
. Zagotovitev sredstev za sistematidno izstreblanje nevarnih abraz\mih rastlin na podrodju celotne

Ljubljane(Ambrozija, Japonski dresnik, Sahalinski dresnik, Zlata rozga..)
Odgovor:V sklopu Zelenih pow5in imamo predvidena sredstva za sistematidno izstreblanje nevarnih
abrazivnih rastlin na podrodju celotne Ljubljane.
Z sistematidnim iztreblanjem nevarnih abrazivnih rastlin smo prideli Ze v letu 2010.

PROMET

Civilna druLbaZalog
r Rekonstrukcija Zalo5ke ceste se bo za(,ela pri obvoznici in nadaljevala v smeri proti Vevdam.
r Rekonstrukcija Zalo5ke ceste se lahko zadne Sele po pridobitvi vseh potrebnih zemlji5d in gradbenega

dovoljenja.
o Ceste v Zalogu, Podgradu in Ka5lju se urejajo po potrjenem programu z upo5tevanjem razpoloZljivih

finandnih sredstev. Prometno signalizacijo z imeni naseljenih krajev lahko postavimo samo tam, kjer
gre za imenovane kraje, ki niso vkljudeni v naselje Ljubljana, ne moremo pa jo postavljati na obmodjih
motr aj naselj enega kraj a Lj ublj ana.

o Povezovalna cesta od Zalo5ke do Hladilni5ke je vkljudena v OPN MOL - ID vendar terminski plan
njene izgradnje 5e ni doloden.

r Glede gradnje podzemnih garaL ob Agrokombinatski cesti lahko MOL pomaga tako, da investitorju
garaZ podeli neodpladno stavbno pravico za gradnjo, ne more pa prevzeti stro5kov same gradnje, saj ne
gre za garale v javni uporabi z visokim Stevilom obratov kot je to primer v centru mesta.

Goran Iskri6
o Pretodnost prometa na AmbroZevem trgu se bo bistveno spremenila po dokondanju notranjega

mestnega obroda, zlasti odseka od Poljanske do Zalo5ke. Obstojeda prometna ureditev na
AmbroZevem trgu bo zadoltala za zrnatjlane prometne tokove saj bo vedino prevzel nov most prek
Ljubljanice pri Cukrarni.

o Ureditev promenade na Cankarjevi cesti je predvidena vendar 5e nimamo tehnidne dokumentacije za
izvedbo.

o Semafor na kriZi5du JaneZideve ulice in ulice Prule bomo zamenjali s takSnim v trajni izvedbi.
r Enosmerna Rozmanova je bila potrebna do ureditve novega mostu prek Ljubljanice pri Cukrarni, za

prihodnje prometne potrebe pa bomo pobudo pono\no preudili v sklopu izgradnje notranjega mestnega
obroda.



Prometna Studija za obmodje Starega Vodmata (Bolgarska ulica) je Le izdelata in bo predstavljena na
enem od prihodnih sestankov na eS.
Glede problematike prometne varnosti na pe5 prehodih po oceni AMZS bo narodena posebna Studija.
Trenutno v MOL 5e ne uporabljamo drogov, ki bi bili izdelani tako, da bi absorbirali kinetidno
energijo avtomobila ob morebitnem trku.
Oznadevanje kolesarskih stez poteka po posebnem programu, izvedba omadevanja na powsinah za
pe3ce ni smiselna, kolesarske steze, ki so zoZene zaradi stebridkov je praktidno nemogode razSiriti,
razenua radun powSin za pe5ce, kar pa ni smiselno.

Ureditev kolesarske steze na Komenskega ulici bo celovito izvedena po kondanju gradnje prizidka
RTV.
Gradnja prve tramvajske proge od Ruskega carja do Trnovega ni v programu zaleti2}ll in20l2.

Civilna druZba Spodnji Ka5elj-Podgrad-Zalog
o Povezovaha cesta od Zaloike do Hladilni5ke je vkljudena v OPN MOL - ID vendar terminski plan

njene izgradnje 5e ni doloden.
o Rekonstrukcija Zalo5ke ceste se lahko zadne Sele po pridobitvi vseh potrebnih zemlji5d in gradbenega

dovoljenja. Rekonstrukcija Zalo(ke ceste se bo za(,ela pri obvomici in nadaljevala v smeri proti
Vevdam

o Sanacija ceste v Podgradu je narodena, ne gre pa za ve(ja obnovitvena dela, temved le za sanacijo
lokalnih drnih todk.

r Sanacija Ka5eljske ceste bo izvedena hlcrati z izgradtjo kanalizacijskega omreZja. Predviden je tudi
enostranski plodnik.

r Ceste v Zaloga, Podgradu in KaSlju se urejajo po potrjenem programu z upo5tevanjem razpoloZljivih
finandnih sredstev.

ts Smarna gora
. lzgradnia plodnika in obnova cesti5da v Spodnjih Gameljnah je predvidena v letu 201 1 .

o Rocenska cesta bo po kondanju gradnje Kajaka5ke ceste tehnidno pregledana in narodene bodo
ustrezne sanacije ugotovljenih po5kodb.

Mag. TomaZ Ogrin, mestni svetnik
o Postavljanje parkomatov in zaradunavanje parkirnih dovolilnic po 100 EUR:

MOL namerava v bliZnji prihodnosti nrotraj altocestnega obroda in povsod, kjer je to mogode, urediti
enosmemi prometni sistem z ulidnim parkiranjem. Pri tem naj bi parkiranje postalo pladljivo. Cena
parkiranja na obmodjih izven oLjega mestnega sredi5da je z odlokom dolodena na 0,30 EtlR/uro.
Pladilo tega meska bo moZno na parkomatih. Zatak sistem smo se odlodili, da bi stanovanjske soseske
razbremenili mirujodega prometa dnevnih migrantov, hkrati pa omogodili parkiranje stanovalcev, saj

vemo, da v stanovanjskih soseskah kronidno primanjkuje parkirnih mest. Da pa stanovalcem ne bi bilo
treba neprestano menjavati parkirnih listkov, je zanje predvidena dolodena ugodnost, to je parkirna
dovolilnica, s katero lahko na posamemem parkimem mestu parkirajo tudi prek dasovne omejitve, ki
jo dopu5da parkomat. Cena za tak5no dovolilnico ma5a 100 EUR"/leto, medtem ko bi stanovalci morali
pladevati 400-600 EUR letno, de bi sproti kupovali parkirne listke na parkomatu. Parkirna dovolilnica
ni obveza,je pravica, zakatero se lahko odlodi vsak posamemik sam. V kolikor stanovalci parkirajo le
v nodnem dasu, potem parkirne dovolilnice ne potrebujejo, saj je v nodnem dasu parkiranje brezpladno.

Samostojni svetnik prof. dr. Slavko Ziherl
o Loditev prometa kolesarjev in pescev irnu5kem mostu.

Odgovor: Hodniki za pesce na irnuSkem mostu so Siroki 2,40 m in so z belo vzdolzno lodilno drto
razdeljeni na kolesarski pas (pri vozi5du) Sirine 120 cm in powSino za pe5ce (pri ograji) Sirine 120 cm.

Dograditev kolesarske poti ob Zasavski cesti v Nadgorici.
Odgovor: Za izvedbo kolesarske povezave ob Zasavski cesti med Nadgorico in Sote5ko potjo v
Podgorici smo pridobili idejno zasnovo. Za samo izvedbo v proradunu za leti 20ll n 2012 ni
zagotovlj enih sredstev.

Ureditev nevarnega odseka od gostilne Rogovilc do Spodnjih irnud.
Odgovor: Za zmanjlanje nevarnosti in prepredevanje tranzitnega prometa je odsek s prometno
signalizacijo oznaden kot cesta, na kateri je prepovedan promet - razer za lokalni dovoz. Tehnidna

a

a



ureditev v smislu izbolj5anja cestnih elementov je zaradi biiZine obcestne pozidave (Stare drnude)
nemogoda.

o Zagotavljanje ved pokritih parkirnih mest za kolesarje (pri trgovini Mercator, pri knjiZnici, pri Soli, ...)
Odgovor: Pokrite kolesamice postavljamo prvenstveno v centru in sicer na mestih, kjer ie
vsakodnevno parkiranih vedje Stevilo koles. Po dokondanju postavitve kolesarskih nadstre5nic v
centru, bomo projekt raz5irili tudi na obmodja izven mestnega sredi5da.

o Raz5iriti sistem mestnega kolesa >City bike< tudi na obmodje >primestnih< deffinih skupnosti.
Odgovor: Sistem )City bike( je zasnovan kot javno-zasebno partnerstvo, in sicer tako, da zasebni
partner opremi dolodeno Stevilo (30) izposojevahic koles, ki pa morajo biti razporejene tako, da
medsebojna oddaljenost ene od druge ne presega empiridno dolodenih vrednosti. Ta hip projekt
pokriva le 5ir5e mestno sredi5de, ne seZe pa izven. Za to bi potrebovali bistveno vedje Stevilo
izposoj evalnic in koles.

r Namestitev parkomatov na parkirnih pow5inah v iS Moste na Kodeljevem.
Odgovor: Parkomati bodo na obmodjih, kjer je uveden enosmerni prometni reLim z ulidnim
parkiranjem, postavljeni po nakupu novih parkomatov. Razpis za nakup parkomatov je v teku.

o Obnova in rekonstrukcija Ceste Andreja Bitenca z ureditvijo hodnika za pe5ce in kolesarskega pasu.
Odgovor: Cesta Aldreja Bitenca trenutno 5e ni niti blizu kapacitete kar se tide motornega prometa, je
pa neprijetna za pe5ce in kolesarje, ki na vedjem odseku nimajo lodenih povr5in. V proradunu za leti
20l l in 2012nimamo predvidenih sredstev za rekonsffukcijo Ceste Andreja Bitenca.

. Podalj5anje linije LPP do naselja Dolnice in Glince.
Odgovor: Sorazmerno redka poselitev obmodja Glinc in Dolnic trenutno ekonomsko 5e ne upraviduje
uvedbe nove linije LPP ali podalj5anje obstojede. Fizi(na velikost avtobusov in relatiwo majhna Sirina
vozi5da Ceste Andreja Bitenca (asfaltirana pow5ina vozi5da je na dalj5ih odsekih Siroka samo 4 m oz.
celo manj) je dodaten razlog. V Dolnicah bi bilo treba urediti tudi avtobusno obradali5de, kar vse
zahteva sredstva, ki jih v proradunu zaleti2}ll n2012 ni zagotovljenih.

o Osvetlitev dela Poti spominov in tovari5tva od KoseSkegabajerja do Poti na Brdo.
Odgovor: Na podobno pobudo smo Ze vedkrat odgovarjali, in sicer, da osvetlitev ni predvidena niti
moZna, zaradi varstva narave.

Svetni5ki klub N.Si
Ureditev prometa pred staro Solo Maksa Pedarja, cerkvijo, pokopali5dem in lrtcem.
Odgovor: Na pobudo civilne iniciative (svet starsev OS NH Maksa Pedarja) smo Ze v leto5njem letu
opravili sestanek in terenski ogled problematike. Kolidina prometa, zlasti v dasu jutranje in popoldanske
konice, ko star5i oddajajo oz. prevzemajo otroke v Solo oz. vrtec, je prerasla sedanjo prometno ureditev.
Prostora zavarrro obradanje vozil star5ev pred Solo je premalo, moZno in smiselno pa bi bilo urediti manjSe
kroZiSde, ki bi omogodalo kroZni tok prometa, zalo ne bi ved prihajalo do vzwatnih voZenj pri obradanju, ki
predstavljajo najvedji problem. Narodili bomo tehnidno preveritev moZnosti izgradnje obradali5da in drugih
ukrepov zaizboljlanje prometne varnosti na obmodju OS in WZ.

Semaforizacija kriZi5da TrZaSke in Hacetove.
Odgovor: To kriZi5de 5e ni uvr5deno v program semaforizacije za naslednjih pet let, je pa uw5deno kriZi5de
TrLalka/Cesta na Kljud, ki je v bliZini. Z ureditvijo navedenega semaforja, se bodo izbolj5ale tudi varnostne
razrnere na pe5 prehodu pri Hacetovi, ker bo prometni tok zaustavljal Ze semafor na kriZiSdu TrZa5ka/Cesta
na Kljud.

Ureditev breZine nad Potjo k sejmi5du v irnudah.
Odgovor: Ob omenjeni breZini bi bilo moZno urediti manj5e Stevilo parkirnih mest in povezavo do objektov
na whu breZine (Sola, cerkev,WZ), kar bi v znatni meri omililo teLave, ki se kaZejo pri dovozu otrok po
ulici Stare irnude. TeLava je v tem, da je breLina, parc. 5t. 846 k.o. irnude, ki meri 640 m2, v lasti kar 60
lastnikov, s katerimi bo zelo teZko dosedi dogovor, zato v tej fazi ureditev breZine ni moZna. Sosednja
parcela (pod pokopali5dem) je v lasti MOL, vendar prek nje ni moZno urediti dostopne poti, ki bi peljala do
OS in WZ, razen prek Ze omenjene parcele 846 k.o. irnude, kjer pa to zaradi nepridobljenega lastni5tva
zemlji5da, ni moZno.



Ureditev povezovalne ceste med Brndidevo in Zasavsko.
Odgovor: Mestna uprava je 2e v letu 2010 pridobila idejno zasnovo za ureditev te povezovalne ceste. V
idejni zasnovi so bili prkazati tudi potrebni posegi v zasebna zemlji5da, zato smo en izvod odstopili iS
irnude s pro5njo, da pomaga pri pridobivanju potrebnih zemlji5d.

Zagotovitev sredstev za odkup zemlji5d za rekonstrukcijo Litijske ceste od Parmske do Sostrske.

Odgovor: Na podlagi sprejetega lokacijskega nadrtaza Litijsko cesto (1999), v katerem so prikazani tudi
posegi v zasebna zemlji5da, se MOL prizadeva pridobiti potrebna zemlji5da. Dokler niso pridobljena, ne

moremo zadeti z rekonstrukcijo.

Ureditev ceste in plodnika od kiZi5da Dunajske ceste mimo kitajske restawacije proti Gameljnam.
Odgovor: Za Cesto v Gameljne je MOL pridobila projekt sanacije plazi5d in prometne ureditve, vendar gre
za velik poseg, za katerega ni zagotovljenih finandnih sredstev. Ureditev plodnika ni bila predvidena, ker
cesta poteka vedinoma po nenaseljenem podrodju. Plodnik je predviden le v obmodju poselitve v Spodnjih
Gameljnah.

Izvedba hodnikov za pe5ce in ureditev dvosmernega prometa na delu Snebrskega nabrelja na odseku od
Stepanjske do Mekindeve .

Odgovor: Za ta odsek je bila pridobljena tehnidna dokumentacija in je bila njegova ureditev predvidena Ze

v letu 2010. Zaradi zmanj5anja proradunskih sredstev in omejitve na le najnujnej5e naloge, smo bili
realizacijo projekta primorani prestaviti v kasnej5e dasovno obdobje.

Ponorrna preplastitev inizgradnja plodnika ob HruSevski cesti.
Odgovor: Celotna lku5evska cesta (izven Stepanjskega naselja) je samo protipra5no za5ditena. V primeru
trajnej5e izvedbe bi bilo treba rekonstruirati ves spodnji ustroj, za tak poseg pa nimamo predvidenih
finandnih sredstev, zato re5ujemo le najnujnej5e probleme, od katerih je bila Ze v lanski plan uw5dena
izgradnja artobusnega postajaliSda priYYZ v Spodnji llru5ici in dela plodnika od VVZ do Ceste v Kostanj.

lzgradnja manjkajodega dela plodnika ob Pesarski cesti.
Odgovor: V sklopu nameravane gradnje trgovskega centra v sose5dini, je s predstavniki investitorja
dogovorjeno, daje manjkajodi plodnik ob Pesarski cesti (na vzhodni strani)je obveza investitorja izgradnje
trgovskega objekta, ki se trenutno gradi na zahodni strani Pesarske ceste (pri kriZi5du z Litijsko). Plodnik se

zakljudi pri uvozu k hotelu Bit.

Ureditev hodnika za pe5ce ob Cesti Dolomitskega odreda od Vi5ke ceste do Ceste na jeZah.

Odgovor: Tehnidna dokumentacija in potrebna soglasja za rekonstrukcijo Ceste Dolomitskega odreda,
izgradnjo plodnika in kolesarske steze, so pridobljena, zadetek gradnjeje nadrtovan v letu 2013.

Ureditev prometnega kaosa na Tbilisijski.
Odgovor: MOL si prizadeva re5iti zatedeno prometno problematiko Tbilisijske ulice v okviru proradunskih
sredstev. V lanskem letu je bila na kraku Tbilisijske ulice (proti Gerbidevi) izvedena kolesarska steza,

nadrtujemo pa tudi izvedbo plodnika in preureditev obstojedega parkiri5da pri KPL. Sama Tbilisijska
(glavni krak) potrebuje rekonstrukcljo,2e za(ela gradnja kroZi5da s strani MOL (Tbilisijska/Jamova) pa je
bila ustavljenazaradipritoZbe lastnikov zemlji5d inzaradineodobravanja okoli5kih stanovalcev.

Umiritev prometa na TomaZidevi ulici (pri Kosandevi).
Odgovor: Ob TomaZidevi je bil izveden plodnik in ukrepi za umirjanje prometa. Lokacija hitrostnih ovir je
bila dogovorjena s predstar,niki CS in civilne iniciative tako, da novih hitrostnih ovir v bliZnji prihodnosti
ne nadrtujemo. Pobuda se nana5a na Kosandevo ulico, ki pa ni na obmodju TomaZideve, temved na

obmodju Dolgega mostu ob TrZaSki. Verjetno je bila miSljena Kandeva ulica.
Da bi postala TomaZideva enosmerna, je neizvedljivo, ker potrebujemo za uvedbo enosmernega prometa

vsaj dve pribliZno vzporedni ulici, od katerih ena prevzame promet v eni, druga pa v drugi smeri. de takih
dveh ulic ni, se promet prerazporedi na Sir5e obodno obmodje, bistveno se poveda dolZina dostopnih poti,
prometnih problemov pa ne re5imo.

Ureditev Ceste dveh cesarjev.
Odgovor: Ureditev Ceste dveh cesarjev bo potekala fazno. Manjkajodi plodnik bo izveden v sklopu
rekonstrukcije. MOL na skoraj celotnem odseku od Barjanske do ceste v Mestni log, razpolaga z

zemlji5dem v Sirini pribliZno 8 m, kar zado3da za dvosmerno vozi5de in plodnik na eni strani, ne zado5da pa

za kolesarsko stezo.



Ureditev avtobusnih postajaliSd na Litijski in HruSevski cesti.
Odgovor: Odsek Litijske ceste od Pesarske ceste do Ceste II. Grupe odredov je bil Le leta 1999 zajet v
odloku o lokacijskem nadrtu. Predvidena je rekonstrukcija celotnega odseka z ureditvijo enostranskega
plodnika (vedinoma) in dvosmerne, enostranske kolesarske steze, ter tudi avtobusnih postajaliSd. En par
postajali5d ob lkuSevski cesti (pri YYZ v Spodnji HruSici) je bil Ze lani uw5den v plan OGDP, vendar je
btlzaradi pomanjkanja finandnih sredstev prerazporejen v kasnej5e dasovno obdobje.

Izgradnja kroZi5da v Polju, kjer se lsiLataZalo1ka in Zadobrov5ka.
Odgovor: Glede ureditve Zalo5ke ceste med vzhodno a\tocesto in laiZi5dem v Polju je predmet
lokacijskega na(rta, po kateremje predvidena v kriZi5du Zalo5ke in Zadobrov5ke izgradnja kroZi5da. Ker bi
kroZi5de zahtevalo vedji poseg v prostor in s tem povezane vedje odkupe zasebnih zemlji5d in objektov, je
bila kasneje sprejeta odloditev, da se obstojede kriZi5de samo raz5iri in rekonstruira, ostane pa

semaforizirano. Niti prometna varnost niti prepustnost s tem ne bosta poslab5ani.

Pridobitev zemlji5d za dograditev plodnika ob >Pednarci<.
Odgovor: Pridobitev manjkajodega zemlji5da za dograditev plodnika ob Cesti v Bizovik (Pednarci) ni stvar
pomanjkanja finandnih sredstev, temved nestrinjanja lastnika, g. Mrevljeta. Ker dogovora glede odkupa ni
bilo moZno dosedi, je potrebna razlastitev na podlagi Odloka o prostorskem nadrtu MOL(OPN) - izvedbeni
del.

Sanacija opornega zidu nad novim semaforiziranim kriZi5dem na Dunajski - Tabor.
Odgovor: Sanacija opornega zidu ob Dunajski cesti med Cesto v Gameljne in IzletniSko potjo (na severni
strani) je v tem trenutku nesmiselna, ker se po novem OPN predvideva prestavitev poteka ceste v sklopu
izgradnje novega mostu prek Save v irnudah.

Sanacija mostu dez Savo v irnudah.
Odgovor: Po OPN je predviden nov most prek Save, ki bo nekoliko severneje od obstojedega mostu, tako
da stari most ne bo ved potreben.

Ureditev novih parkiriSd ob Parmski cesti (pri pokopaliSdu v Stepanjskem naselju).
Odgovor: Pridobili smo tehnidno dokumentacij o za inredbo parkiri5d, vendar je projekt zaradi pomanjkanja
hnandnih sredstev, zadasno ustavljen.

Siritev parkiriSda Park&Ride na Dolgem mostu.
Odgovor: Zaradiprostorskih omejitev Siritev ni moLna

Izgradnjapodzemnih gara? v Stepanj skem naselju.
Odgovor: Podzemne garcLe v stanovanjskih soseskah lahko MOL gradi na podlagi jarmo-zasebnega

partnerstva, pri demer MOL vloZi zemlji5de, potrebno za gradnjo in do dolodene mere pomaga pri sami

izgradnji. V Stepanjskem naselju se nadrhrje izgradnja poslormo stanovanjskega objekta BlaZev grid, pri
kateri bo delno poskrbljeno tudi za parkiranje okoli5kih stanovalcev, in sicer v podzemni garaLi v sklopu
objekta.

Obnova podhoda pod Litijsko cesto - Stepanjsko naselje.

Odgovor: Podhod pod Litijsko cesto pri Stepanjskem naselju je redno vzdrlevan, vendar pa zaenkrat ni
predviden za obnovo.

Protipra5na zai(ita Ceste v Kresnice.
Odgovor: Cesta v Kresnice je na obmodju MOL v celoti kategoriztrana kot LC (Lokalna cesta med naselji)
in je na obmodju MOL v celoti asfaltirana, zato posebna protipra5na zai(ita ni potrebna.

Projek-tna dokumentacij a za sanacljo Ceste II. grupe odredov med Litijsko in Sostrsko.

Odgovor: Projekhe dokumentacije za sanacijo Ceste II. Grupe odredov med Litijsko in Sostrsko 5e ne

moremo pridobiti, ker potekajo razgovori o moZnosti izvedbe nadomestne trase izven naselja in ne ob Soli.

V prvi fazinameravamo izvesti najnujnej5e ukrepe za umirjanje prometa na obstojedi trasi, z Ministrstvom
za promet pa se dogovarjamo glede nadina prikljudevanja Ceste II. grupe odredov na Litijsko cesto, ki je
kategorizirana kot drZavna cesta.

Popravilo Rocenske ceste zaradi po5kodb, nastalih pri prevozih za obnovo KajakaSke.



Odgovor: V okviru izdane zapore Kajaka5ke ceste zaradi rekonstrukcije, so bili izdani tudi pogoji glede
sanacije cest, po katerih so potekali zadasni obvozi. To je naloga imajalcarekonstrukcije.

PodaljSanje proge LPP lD do mesta.
Odgovor: Stevilo potnikov na progah mestnega prometa, po vsem svetu upada na smeri iz centra proti
periferiji in nara5da v smeri proti centru. To je logidna posledica gostote poselitve in izvorov oziroma ciljev
potovanja. ie v samem mestu Stevilo potnikov zahteva vi5jo frekvenco prevozov, pa je na periferijito
neupravideno oziroma nerentabilno. Podalj5anje prog mestnega prometa zato ni najbolj5a re5itev, ker enako
frekvenco zagotavljamo v centru in na periferiji, deprav tam ni pohebe. Delna re5itev je uvedba samo
dolodenih podalj5anih voZenj proti periferiji (ostale pa se zakljudijo prej), pa 5e to ni priporodljivo, ker
obstaja optimalna dolZina posameme proge. Podalj5evanje te dolZine zahteva povedanje Stevila avtobusov,
zaradi prometa samega pa se pojavljajo zgostitve, ki oteZujejo voZnjo po voznem redu.

Ureditev ceste in plodnika v Sp. Gameljnah.
Odgovor: Ureditev ceste in plodnika v Spodnjih Gameljnah bo uwsdena v predlog proraduna MOL za leto
20 1 1 . Novelirana je bila projektna dokumentacija za ureditev ceste in plodnika ter pridobljena soglasja.

TURIZEM

Goran Iskrid
r Predlaga postavitev vidnej5ih kaZipotov na Grad na zaletku Studentske - Za ograjami, Na Stolbi, Za

gradom, Strmi pot, Osojna pot in Reber:
Odgovor: KaZipoti bodo name5deni v letu 201 l.

Civilna iniciativa Zalog
o Kdo prejme denar za izvedbo projekta Podgrad, vderaj, danes, jutri, v okviru programa razvoja

podeZelja.

Odgovor: Bogata kulturna dedi5dina Podgradaje narekovala oblikovanje posebnega programa Podgrad
- vderaj, danes jutri. V letu 2009 je bila na obmodju Podgrada oblikovana neformalna skupina
domadinov. Skozi vodene delavnice so bili oblikovani cilji nadaljnjega razvoja kraja, ki so vezani na
naravno in kulturno dediSdino. V ospredjuje bilo oblikovanje turistidne ponudbe, ki bi okrepila obisk
tega kraja, ki je trenutno vezan na razlldne turistidne aktivnosti ob organiziranih dogodkih (Pohod po
Ostrowharjevi poti, Podgrajski likormi tedni, ...). V sklopu skupine so bile oblikovane delovne
skupine, ki se ukvarjajo z naslednjimi temami:
- Spominki
- Obnova kulturne dedi5dine - srednjeveSka dedi5dina - Stari grad, vila KansLT, kamnolom
mlinskih kamnov
- Popis Zivljenjskih zgodb
- Monografija o Podgradu
- Popis fotografskih in drugih zbirk
- Izdelava domade spletne strani Podgrada
- Va5ko mamenje
- Zgodovina druZine Kansky in tovarne Arbo
- Razgledi5da

Vsaka skupina ima svojega nosilca, ki skupaj s sodelavci vodi aklivnosti znotraj dolodene skupine. Za
kvalitetno uresnidevanje zadanth vsebin so potrebna dolodena sredstva, ki se namenj ajo tako za
obnovo dediSdine, kot za pripravo strokovnih izhodiSd. Namenjena bodo pladevanju dolodenih
strokovnih storitev povezanih z obnovo kulturne dedi5dine, do sredstev bodo upravidene pra'rne osebe,
ki se ukvarjajo s to dejamostjo.

Lep pozdrav !

Koordiniral in pripravil:
Dlqgan Raonii. uni:dipl. ekon.

DopZenr"r*c>

Irena Razpobrik
Nadelnica
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Številka: 410-306/2010-104 

Datum: 16. 2. 2011  

 

 

Služba za organiziranje dela Mestnega sveta 
Adamič Lundrovo nabreţje 2 

1000 Ljubljana 

 

 

Zadeva:  Odgovori, pojasnila na pripombe oz. predloge občanov in mestnih svetnikov, 

svetniških klubov in četrtnih skupnosti v k osnutku proračuna za leti 2011 in 

2012 

 

 

I. Dopis Civilne družbe Zalog z dne 28. 12. 2010: PRIPOMBE IN PREDLOGI NA 

OSNUTEK ODLOKA O PRORAČUNU ZA MOL ZA LETI 2011 IN 2012 

 

- Odgovor na PRIPOMBE, 6. alineja:  

Ureditev Zaloške ceste je terminsko in operativno zastavljena tako kot predlagate, torej da se oba 

odseka -1. Odsek od VAC do Zadobrovške ceste ter 2. odsek od Zadobrovške ceste do kroţišča s 

Kašeljsko cesto- izvajata sočasno ali pa se kot prvo izvede rekonstrukcija štiripasovnice na 

prvem odseku t.j. od obvoznice do kriţišča z Zadobrovško cesto in se nato nadaljuje z ureditvijo 

drugega odseka. V tem smislu poteka tudi dinamika odkupa zemljišč. Glede na navedeno bomo 

v predlogu proračuna za obdobje 2011 in 2012 sredstva prilagodili, prerazporedili tako, da bo 

upoštevana navedena strategija. Moramo pa pojasniti, da se bo natančna strategija gradnje  

posameznih odsekov dodatno določala tudi v okviru priprava rebalansa proračuna za leto 2011 

ter rebalansa proračuna za leto 2012 oz. pri pripravi proračuna za naslednje proračunsko obdobje 

(2013 in 2014) in to v povezavi z dinamiko pridobljenih zemljišč ter glede na sredstva, ki jih bo 

MOL namenil za program izgradnje javne infrastrukture. 

 

- Odgovor na PREDLOGE, 1. alineja: 

Zavedamo se nujnosti rekonstrukcije Zaloške ceste. Za ureditev Zaloške ceste (tako za 1. Odsek 

od VAC do Zadobrovške ceste kot tudi za 2. Odsek od Zadobrovške do kroţišča s Kašeljsko 

cesto) je izdelana projektna dokumentacija, na katero so pridobljena potrebna soglasja. Za 

gradnjo navedenih cestnih odsekov je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, ki pa je v tem 

trenutku izključno vezano na pridobitev potrebnih zemljišč za gradnjo. Potrebna sredstva za 

pridobivanje nepremičnin za potrebe rekonstrukcije Zaloške ceste so uvrščena v predlog 

proračuna za obdobje 2011 in 2012, medtem ko glede na dosedanjo problematiko pri dinamiki 

pridobivanja zemljišč ne bo moţno pričeti z gradnjo prej kot v letu 2013. V kolikor se bo znotraj 

proračunskega obdobja 2011-2012 izkazalo, da bo z gradnjo moţno pričeti prej, bomo 

prilagoditev izvedli s pripravo rebalansa k proračunu. 

 

 

II. Skupni dopis Civilne družbe Spodnji Kašelj-Podgrad-Zalog, N.Si-Nova Slovenija 

Krščanska ljudska stranka, Civilna iniciativa Polje, Ulični odbor Slape z dne 30. 12. 2010 

 

- Odgovor na pobudo pod tč. 4-Ureditev komunalne infrastrukture, 2. alineja; Ureditev 

komunalne infrastrukture v ulici Pot v Zeleni gaj: 

Mestna občina Ljubljana je ţe v letu 2002 v sodelovanju z JP Vodovod Kanalizacija (obnova 

vodovoda) ter JP Energetika (gradnja plinovoda) pristopila k pridobivanju soglasij in dovoljenj za 

gradnjo ločenega sistema kanalizacije po Poti v Zeleni gaj. Izdelana je bila PGD in PZI projektna 



 

 

dokumentacija za gradnjo sanitarne in meteorne kanalizacije, obnovo vodovoda ter ureditev ceste 

po končani gradnji predmetne komunalne infrastrukture. Zaradi nestrinjanja lastnikov zemljišč s 

prekopom njihovega zemljišča, Mestna občina Ljubljana, vkljub spremembi projektne 

dokumentacije v letu 2003, ni mogla pridobiti gradbenega dovoljenja. O navedeni problematiki je 

bil seznanjen tudi Svet Četrtne skupnosti Polje. 

 

- Odgovor na pobudo pod tč. 4-Ureditev komunalne infrastrukture, 3. alineja;Ureditev 

komunalne infrastrukture v Sp. Kašlju: 

Na odseku od Pečinske do Trtnikove ulice se bo predvidoma aprila 2011 pričela gradnja 

kanalizacije (investicija MOL), gradnja plinovoda (investicija JP Energetika) in obnova 

vodovoda (investicija JP Vodovod-Kanalizacija). 

 

- Odgovor na pobudo pod tč. 5-Ureditev prometne infrastrukture, 2. alineja; tč. K5-Ureditev 

prometne infrastrukture, 2. alineja, obrazložitev pod tč, b: 

Zavedamo se nujnosti rekonstrukcije Zaloške ceste. Za ureditev Zaloške ceste (tako za 1. Odsek 

od VAC do Zadobrovške ceste kot tudi za 2. Odsek od Zadobrovške do kroţišča s Kašeljsko 

cesto) je izdelana projektna dokumentacija, na katero so pridobljena potrebna soglasja. Za 

gradnjo navedenih cestnih odsekov je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, ki pa je v tem 

trenutku izključno vezano na pridobitev potrebnih zemljišč za gradnjo. Potrebna sredstva za 

pridobivanje nepremičnin za potrebe rekonstrukcije Zaloške ceste so uvrščena v predlog 

proračuna za obdobje 2011 in 2012, medtem ko glede na dosedanjo problematiko pri dinamiki 

pridobivanja zemljišč ne bo moţno pričeti z gradnjo prej kot v letu 2013. V kolikor se bo znotraj 

proračunskega obdobja 2011-2012 izkazalo, da bo z gradnjo moţno pričeti prej, bomo 

prilagoditev izvedli s pripravo rebalansa k proračunu. 

 

- Odgovor na Prilogo 2-Neutemeljenost in površnost izvedbe projekta rekonstrukcije Zaloške 

ceste v Polju ter na prilogo 3-Pripombe K5.c o izgradnji Zaloške ceste v Polju za izboljšanje 

prometnih razmer: 

V gradivu pripomb k predlogu proračuna MOL za obdobje 2011-2012 ste priloţili tudi dve 

(nepodpisani) mnenji, stališča do strokovne prometne študije za projekt rekonstrukcije Zaloške 

ceste z dimenzioniranjem kriţišč. Navedeno strokovno študijo je izdelala pooblaščena, 

usposobljena organizacija PNZ d.o.o. Ker se mnenje oziroma pripombe nanašajo na strokovno 

vsebino študije, smo jih posredovali projektantu ceste oziroma avtorju strokovnih podlag in vam 

bomo skupni odgovor posredovali takoj, ko ga prejmemo. 

 

 

III. Dopis Četrtne skupnosti Šmarna gora, št. 410-352/2010-1 z dne 30.12.2010: Pripombe na 

Proračun 2011 in 2012 

 

- Odgovor na pripombo pod tč. 7-Popravilo Rocenske ulice: 

Popravilo Rocenske ceste je vključeno v sredstva namenjena za obnovo Kajakaške ceste (NRP 

097) v proračun 2011. 

 

 

IV. Pripombe g. Gorana Iskrića za ČS center 

 

- Odgovor na PRIPOMBE, 3. alineja:  

Pobuda je upoštevana in stopnice med zgornjim in spodnjim nivojem imajo drţalo po obeh. 

Ostalih drţal ni bilo predvidenih. So pa na stopniščih na zgornji tj. pohodni površini mostu bili 

projektirani in s tudi nameščeni stebrički ustrezne oblike in višine, z večnamensko funkcijo, tj. 

da preprečijo dostop z motornimi vozili, da osvetljujejo stopnišče in klančine ter da sluţijo tudi 

kot opiralo pri uporabi stopnic. 

 

 

 

 



 

 

V. Dopis Mestni svet, Svetniški klub N.Si Nova Slovenija – Krščanska ljudska stranka, št. 

410-306/2010-93 z dne 24. 1. 2011, pripombe in predlogi za dopolnitev osnutka odloka o 

Proračunu MOL za leti 2011 in 2012 

 

- Odgovor na pobudo Komunalna ureditev – točka št. 1: 

MOL je v letih 2001-2005 financiral gradnjo ločenega sistema kanalizacije v naseljih Podgorica in 

Šentjakob. Skladno s projektno dokumentacijo in gradbenim dovoljenjem je bila gradnja kanalizacije 

v celoti realizirana. Za zgrajeno omreţje je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje.  

Za potrebe izgradnje kanalizacije in črpališča za priključitev objektov Podgorica 121 do 143, na ţe 

zgrajeno kanalizacijo Podgorica – Šentjakob, je izdelana projektna dokumentacija. Zemljišča za 

gradnjo še niso pridobljena zato ni mogoče pridobiti gradbenega dovoljenja. 

 

- Odgovor na pobudo Prometna ureditev – točka št. 2, točka h 

Aktivnosti na trasi ceste Dolomitskega odreda se bodo izvajale v okviru razpoloţljivih finančnih 

sredstev. 

 

- Odgovor na pobudo Prometna ureditev – točka št. 4, točka a 

V okviru dopisa Odgovori, pojasnila na pripombe oz. predloge občanov k osnutku proračuna za 

leti 2011 in 2012 št. 410-306/2010-86 z dne 13. 1. 2011, točka II., tretja alineja, smo ţe posredovali 

odgovor, ki se nanaša na predlog Civilne druţbe Spodnji kašelj – Podgrad – Zalog in sicer: 

»Zavedamo se nujnosti rekonstrukcije Zaloške ceste. Za ureditev Zaloške ceste (tako za 1. Odsek od 

VAC do Zadobrovške ceste kot tudi za 2. Odsek od Zadobrovške do kroţišča s Kašeljsko cesto) je 

izdelana projektna dokumentacija, na katero so pridobljena potrebna soglasja. Za gradnjo navedenih 

cestnih odsekov je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, ki pa je v tem trenutku izključno vezano 

na pridobitev potrebnih zemljišč za gradnjo. Potrebna sredstva za pridobivanje nepremičnin za 

potrebe rekonstrukcije Zaloške ceste so uvrščena v predlog proračuna za obdobje 2011 in 2012, 

medtem ko glede na dosedanjo problematiko pri dinamiki pridobivanja zemljišč ne bo moţno pričeti 

z gradnjo prej kot v letu 2013. V kolikor se bo znotraj proračunskega obdobja 2011-2012 izkazalo, da 

bo z gradnjo moţno pričeti prej, bomo prilagoditev izvedli s pripravo rebalansa k proračunu.« 

 

- Odgovor na pobudo Prometna ureditev – točka št. 7, točka l 

Priprave projekta za sanacijo mostu čez Savo se bodo prilagajale razpoloţljivim finančnim 

sredstvom. 

 

 

VI. Dopis mag. Anžeta Logar, 1.r., mestni svetnik, Svetniški klub SDS, št. 03200-1/2011-11 z 

dne 25. 1. 2011, vprašanja in pobude 

 

- Odgovor na  vprašanje svetniške skupine SDS v zvezi z izvajanjem pogodbe DARS-MOL: 

Mestna občina Ljubljana in Druţba za avtoceste v RS, d.d. sta v letu 1996 sklenila Pogodbo o 

sofinanciranju avtocestnih odsekov Malence-Šentjakob in Zadobrova-Tomačevo (v nadaljevanju: 

pogodba DARS-MOL), s katero sta v 5. členu te pogodbe opredelila cestne odseke (priključke na 

obvoznico), ki niso bili zajeti v Uredbi o LN za gradnjo avtocestnih odsekov Malence-Šentjakob in 

Zadoborova-Tomačevo ter se dogovorili, da bosta za gradnjo teh priključkov nastopali kot 

sofinancerja, in sicer: MOL zagotovi in financira vsa potrebna opravila do pridobitve gradbenega 

dovoljenja, medtem ko DARS d.d. kot investitor zagotovi sredstva za gradnjo in poskrbi za izvedbo 

le-teh. V letu 2008 sta pogodbeni stranki sklenili  aneksa k navedeni pogodbi. 

Z aneksom št. 1, ki je bil sklenjen 23. 4. 2008 sta pogodbeni stranki redefinirali medsebojne 

obveznosti: 

- opredelili sta finančne obveznosti DARS do MOL, 

- opredelili sta prioriteto za realizacijo projektov iz 5. člena pogodbe, kot sledi : Štajerska in 

Baragova cesta, Zaloška cesta, Peruzzijeva cesta, Navezava regionalne ceste R 376 v priključku 

Trţaške ceste na juţno obvoznico (Podvoz Vič), Navezava regionalne ceste R 376 v priključku Brdo 

in ostali projekti po pogodbi, glede na obseg razpoloţljivih sredstev, 

- da vstopa v  pogodbena razmerja z izvajalci gradenj le MOL. 



 

 

Z aneksom št. 2 ki je bil sklenjen 19. 12. 2008 sta se pogodbeni stranki dogovorili za poravnavo 

obveznosti v obrokih , določena je  bila višina in dinamika nakazovanja denarnih sredstev s strani  

DARS.  

 

Glede dinamike izvajanja cestnih projektov, konkretno glede izvedbe Zaloške ceste (odsek VAC – 

Zadobrovška cesta), lahko pojasnimo, da je bila skladno z navedbami iz poročila o izvajanju 

programa DARS-MOL z dne 17. 1. 2001, v preteklem obdobju ţe izdelana projektna dokumentacija 

za ureditev štiripasovne Zaloške ceste  ( PGD, PZI), predana je bila tudi DARSu v pregled in revizijo. 

Vendar zaradi teţav pri pridobivanju potrebnih zemljišč za gradnjo, do realizacije cestnega projekta 

ni prišlo. Po sklenitvi aneksov št. 1 in 2,  je MOL v letu 2009 nadaljeval z aktivnostmi na programu 

DARS-MOL in z izdelovalcem osnovne dokumentacije LUZ d.d. je MOL sklenila pogodbo za 

novelacijo osnovne projektne dokumentacije PGD, PZI. Novelacija projektne dokumentacije PGD, 

PZI iz leta 2001 je bila nujno potrebna, saj so v tem času pretekla vsa soglasja, zakonodaja s področja 

graditve objektov in izdelave projektne dokumentacije se je v tem času bistveno spremenila, hkrati pa 

je bilo tudi dejansko stanje na terenu v tem času spremenjeno. Tako osnovna dokumentacija ni več 

ustrezala.  

Zaradi zahtev lastnikov zemljišč in nepremičnin je bilo potrebno prilagoditi tudi nekatere rešitve. 

Tako smo morali prilagoditi rešitev kriţišča Zaloške in Zadobrovške ceste. Kroţno kriţišče je 

spremenjeno v semaforizirano štirikrako kriţišče. Zaradi teţav z lastniki zemljišč je bilo potrebno 

tudi spremeniti, prilagoditi rešitve primarnega kanalizacijskega kolektorja in tudi nekatere druge 

komunalne vode. Izdelava nove PGD, PZI dokumentacije je v zaključni fazi, čakamo samo še 

soglasje MOP, ARSO.   

 

Za pridobitev gradbenega dovoljenja potrebujemo vsa zemljišča- dokazila o pravici graditi. 

Pridobivanje zemljišč je dolgotrajno, saj so v večini primerov zahteve lastnikov večje, kot jih 

dopušča zakonodaja, tako da je v  nekaterih primerih  MOL moral v postopek razlastitve. 

Predvidevamo, da bodo vsa zemljišča za gradnjo pridobljena v prvi polovici leta 2012 in nato 

pridobljeno tudi  gradbeno dovoljenje, v letu 2013 pa bi pričeli z gradnjo. 

 

Od projektov iz 5. člena pogodbe MOL – DARS so ţe bili realizirani naslednji projekti: Povezovalna 

cesta med priključkom Brdo in kroţiščem na Cesti na Bokalce  ( 1. Odsek Navezave regionalne ceste 

R 376 v priključku Brdo) in Peruzzijeva cesta na odseku od Dolenjske ceste do AC nadvoza. 

 

 

 

VII. Dopis mag. Anžeta Logar, 1.r., mestni svetnik, Svetniški klub SDS, št. 03200-1/2011-12 z 

dne 25. 1. 2011, vprašanja in pobude 

 

- Odgovor na  vprašanje svetniške skupine SDS v zvezi z Izgradnjo Mesarskega mostu: 

Cena gradnje Mesarskega mostu se je glede na pogodbeno vrednost povečala za 11.727,17 EUR, tako 

da sedaj znaša 2.941.727,17 EUR,  kar predstavlja povečanje pogodbene vrednosti za  0,4%. 

Izvajalec je izstavil situacije v kumulativni vrednosti 2.674.174,45 EUR.  Pri izstavljeni kumulativni 

vrednosti situacij naročnika zadrţujeta plačilo v višini 813.624,45 EUR. Poleg zadrţanih sredstev ima 

naročnik veljavno bančno garancijo izvajalca za dobro izvedbo pogodbenih del v višini 293.000 

EUR.   

  

Naročnik je pri izvedbi gradnje, kljub večkratnim poskusom izvajalca po podaljšanju pogodbenega 

roka,  evidentiral zamudo pri doseganju pogodbenega roka v višini 73 dni, kar po pogodbi znese 

1.069.450,00 EUR pogodbene kazni. Po pridobitvi uporabnega dovoljenja, je naročnik večkrat 

poskušal z izvajalcem  preveriti pogodbeno kazen, vendar je izvajalec vztrajal, da je upravičen do 

podaljšanja pogodbenega roka in da naročnik ni upravičen do obračuna pogodbene kazni, ker je bila 

gradnja izvedena, ne samo pravočasno ampak predčasno, če se upošteva vse okoliščine gradnje.  

  

V mesecu novembru je bila izvedena zadnja mediacija, kjer je bil doseţen dogovor, da izvajalec 

priznava zamudo in da mu naročnik zaračuna pogodbeno kazen v višini 530.000,00 EUR.  Po 



 

 

podpisu aneksa in dogovora, ki bosta dokončno pisno potrdila končno vrednost del in pogodbeno 

kazen, bo izveden tudi končni obračun del.  

 

Glede ugotovitve o pregrešnosti cene, je potrebno ponovno pojasniti, je sta kvaliteta gradnje in izbor 

materialov, kar je bistveno vplivalo na ceno gradnje, prilagojena lokaciji in namenu. Tudi Plečnik 

arkad ni zgradil iz naplavljene hlodovine ampak je uporabil materiale, ki so primerni lokaciji in 

namenu. 

 

 

VIII:  Odgovor na točko f) iz pisnega vprašanje mestnega svetnika mag. Tomaža Ogrina z dne  

            31.1.2011 
 

Pri evropskih projektih je potrebno upoštevati, da obstajata dva glavna tipa projektov:  

 

- decentralizirani, kjer sredstva pridobivamo na razpisih, ki jih objavijo nacionalni organi  na 

podlagi operativnih programov in se plačilo evropskih sredstev izvede iz proračuna drţave 

(strukturni in kohezijski projekti),   

- centralizirani, kjer sredstva pridobivamo s prijavo na razpise, ki jih neposredno razpiše 

Evropska komisija na podlagi delovnih programov in se plačila izvedejo neposredno iz 

evropskega proračuna  (npr. 7. okvirni raziskovalni program, program konkurenčnost in 

inovativnost…) 

 

V obeh primerih gre za evropska sredstva, le način izplačevanja je različen.  

 

Če naj za velike projekte pridobimo evropska sredstva, je potrebno, da so ti projekti zajeti v 

operativnih programih (OP), ki jih potrdi Evropska komisija.  

 

Tako sta bila v OP Razvoj okoljske in prometne infrastruktureza obdobje 2007 - 2013 (OP 

ROPI) zajeta dva velika projekta za Ljubljano: Regijski center za ravnanje z odpadki Ljubljana 

(RCERO) in Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema Ljubljana.  

Za oba projekta MOL črpa evropska sredstva.  

 

Sicer pa so sredstva v OP ROPI predvsem rezervirana za potrebe izgradnje infrastrukture na drţavni 

ravni in MOL nedostopna, razen v 6. razvojni prioriteti - trajnostna raba energije, kjer pa še ni bilo 

večjih razpisov, na katere bi se MOL lahko prijavila.  

 

Če se bodo pokazale dodatne moţnosti za kandidiranje na sredstva OP ROPI, ko bo Evropska 

komisija predvidoma marca 2011 potrdila spremembe, ki jih je predlagala RS, bo MOL kandidirala 

na razpise za ta sredstva.  

 

Za sredstva po OP Krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013 je MOL 

kandidirala na vse dosedanje razpise v prioriteti Razvoj regij in pridobila sredstva za projekte: 

Mrtvaški most, CUK Šiška, Rekreacija in izobraţevanje ob Savi,   v potrjevanju pa so tudi projekti, ki 

jih je MOL prijavila na razpis SVLR 28.1.2011: Arheološki park Emona – Emonska promenada in 

Ljubljana za zeleno mobilnost. Na podlagi tega OP je MOL pridobila tudi evropska sredstva za 

Večnamenski nogometni stadion Stoţice.  

Naj ob tem omenimo, da so zaradi stopnje razvitosti Osrednje slovenske regije sredstva po tem OP 

Mestni občini Ljubljana teţje dosegljiva kot občinam iz manj razvitih regij Slovenije.  

 

MOL je aktivna tudi v prijavah na centralizirane pobude skupnosti. Iz 7. okvirnega programa se 

financira projekt CIVITAS ELAN. V letu 2010 so bile oddane 4 prijave na razpise centraliziranih 

pobud (7. okvirni raziskovalni program in program konkurenčnost in inovacije) za projekte: EVA, 

SPASS, MERCX, EasyPark. Tri prijave niso bile uspešne, za projekt MERCX pa tečejo pogajanja z 

Evropsko komisijo.  

 



 

 

Prav tako se je MOL v letu 2010 prijavila na programe medteritorialnega sodelovanja (ESRR) s 

projektoma UHI in Elektromobilna transverzala Slovenija Hrvaška. Za UHI tečejo pogajanja z 

Evropsko komisijo, prijava drugega projekta pa ni bila uspešna. Leta 2010 je steklo izvajanje projekta 

SECOND CHANCE.  

 

Za evropska sredstva so ţe uspešno kandidirala tudi javna podjetja (Ţale, Vo-KA)  in Stanovanjski 

sklad MOL.   

 

Evropska sredstva MOL pridobiva tudi skozi dejavnost RRA LUR. Tako po OP za razvoj človeških 

virov za obdobje 2007 – 2013 teče projekt Regijske štipendijske sheme, po OP Krepitve regionalnih 

razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013 so bila pridobljena sredstva za projekte Strokovne 

podlage za pripravo Regionalnega prostorskega načrta, Strokovne podlage za urejanje javnega 

prometa v regiji, v potrjevanju so prijave za projekta Portal neprometnih vsebin, Strokovne podlage 

za plovnost Ljubljanice, Mreţa P + R zbirnih središč v LUR. Poteka pa tudi izvedba medteritorialnih 

projektov Creative cities, CATCH_MR, PLACES, EU 2020 go local …  

 

Ocenjujemo torej, da je MOL zelo dejavna na področju pridobivanja evropskih sredstev. Verjamemo, 

da se bo uspešnost še povečala, ko bodo objavljeni pomembni razpisi v prioriteti trajnostne rabe 

energije, ki jih še pričakujemo in za katere upamo, da bodo pogoji dopuščali kandidaturo MOL. Prav 

tako pa bo pomembno, da bodo v naslednji finančni perspektivi za MOL pomembni projekti zajeti ţe 

v operativnih programih (ali podobnih inštrumentih, če se bo sistem spremenil).   

 

 

 

 

    Nevenka Brumen 

Vodja Odseka za investicije 

 

 

 

 

    Zdenka Šimonovič 

Vodja Odseka za razvojne projekte 

 

 

 

 

 

 

Darja Lesjak  
                                      Direktorica 
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Zadeva: Odgovor na pripombe mestnega svetnika mag. Tomaža Ogrina na osnutek Odloka o 

proračunu za leto 2011- “ Najemanje najdražjih odvetniških družb “ 

 

V zvezi z navedbo svetnika , da je MOL v letu 2011 dala nalog svojim službam,  da v sodnih 

zadevah najemajo samo najdražje odvetniške družbe Senica, Čeferin, Rojs in Kozinc:  

 

MOL  se je pred letom 2007 soočala s problemom nesistematičnega najemanja različnih odvetniških 

pisarn za zastopanje MOL pred sodišči, kar je vodilo v nepreglednost, preveliko število angažiranih 

odvetnikov, predvsem za enake ali podobne primere, številne konflikte interesov, saj so iste 

odvetniške pisarne v nekaterih primerih zastopale nasprotne stranke.  

Iz navedenih razlogov je MOL v letu 2007 začela aktivnosti racionalizacije na področju poslovanja z 

odvetniškimi pisarnami z ciljem vzpostavljanja   učinkovitejšega sodelovanja z odvetniki in večje 

preglednosti ter nadzora nad delom pooblaščencev - odvetnikov, ki v sodnih zadevah zastopajo 

Mestno občino Ljubljana, z dodeljevanjem zadev glede na pravno področje predvsem odvetniškim 

pisarnam Kozinc, Čeferin in Rojs,Peljhan,Prelesnik. V ta namen je bila tudi pravnim osebam, katerih 

ustanovitelj je MOL v letu 2007 posredovana pobuda po zmanjševanju števila odvetnikov in predlog 

za najemanje predvsem navedenih odvetniških pisarn. Na ta način se tudi zasleduje  enotna pravna 

praksa in pristop k reševanju zadev,  in s tem učinkovitost v zastopanju interesov MOL,  s ciljem čim 

uspešnejšega izida sodnih postopkov za MOL.     

Odvetniške pisarne, ki večinoma zastopajo MOL, to so odvetniška pisarna Kozinc, Čeferin ter Rojs, 

Peljhan&Prelesnik, imajo dolgoletne izkušnje na vseh  pravnih področjih, na katerih je MOL 

udeležena v sodnih postopkih in zaposlujejo ugledne  odvetnike,  ki zelo uspešno in učinkovito 

zagotavljajo odvetniško svetovanje in zastopanje  MOL. Napačno je sklepanje, da so zaradi 

navedenega to najdražje odvetniške pisarne, saj MOL zaračunavajo odvetniške storitve v skladu z 

odvetniško tarifo.  

Odvetniška pisarna Senica MOL ne zastopa v nobeni sodni zadevi. 

 

V zvezi z vprašanjema ali ima MOL 470 odprtih tožb na sodiščih in ali ne bi mogla MOL na 

sodiču pokrivati vseh sporov malih vrednosti, saj ni potrebno , da je prisoten odvetnik, pač pa 

zgolj pravni zastopnik MOL? 

 

MOL v sodnih postopkih zastopajo zaposleni pravniki in pooblaščeni odvetniki. Nerešenih je okrog 

775 pravdnih zadev, od tega MOL v 470 primerih zastopajo prej navedene odvetniške pisarne. V 

ostalih sodnih primerih zastopajo MOL zaposleni 4 pravniki . Poleg pravdnih zadev je nerešenih še 

okrog 600 izvršilnih postopkov, upravnih in ustavnih sporov, denacionalizacijske in nepravdne 

zadeve, v katerih prav tako večinoma MOL zastopajo zaposleni pravniki, in sicer ne glede na 

vrednost spornega predmeta in ne samo v sporih do 2000 EUR. V primerih, ko MOL v sodni zadevi 

zastopa odvetnik, mora pravnik, ki je zadolžen za sodni spis, z odvetniki sodelovati in jim 

zagotavljati potrebno dokumentacijo ter zaradi izvedbe dokazov, posredovati stališče MOL do vsake 

vloge, ki jo prejmejo ali vložijo na sodišču. Spremljati mora stanje zadeve, dajati pobude in predloge, 

se opredeljevati do posameznih pravnih sredstev, ki jih vlagajo in s tem spremljati in nadzorovati 

potek postopka na sodišču.  

 

V zvezi z vprašanjem ali je katera od naštetih odvetniških družb vključena v zasebne tožbe , v 

katerih je udeležen župan, kjer bi lahko prišlo do mešanja javnega z zasebnim tudi finančno: 

 



 

 

Domneva, da bi v takih primerih lahko prišlo do mešanja javnega z zasebnim, predvsem finančno,  je 

povsem neutemeljena, saj so v postopku vsakega izplačila iz proračuna vzpostavljene učinkovite 

notranje kontrole, računi odvetnikov so v skladu z javnofinančnimi predpisi specificirani in priloženi 

ustrezni dokumenti, iz kateri izhaja obveznost MOL.   

 

V zvezi z navedbo, da bi pooblaščen odvetnik v tožbi v dejanski vrednosti 31eur, vrednost 

spornega predmeta označil na 4500 eur zaradi višjega zaračunavanja odvetniških stroškov: 

 

Sodelovanje z pooblaščenimi odvetniki je izjemno korektno in vse vloge, ki jih pripravijo, so 

posredovane v potrditev za sodni spis zadolženim pravnikom, ki preverjajo vse relevantne podatke, ki 

so podlaga za izplačilo odvetniških storitev, zato navedenih, hipotetičnih primerov še ni bilo.     

 

 

 

 

 

Jasna PLAZL 

Direktorica Službe za pravne zadeve 




