
Mestna obdina
Ljubllana

Mestna Llprava

Slu2ba za razvoine
projekte in investicije

Adamid- Lu nd r ov o nal:r eZie 2

1OO0 Ljubljana
telefon: 01 306 46 51

faks: 07 306 46 90
g lav n a. p i s ar n a@ I i u bli a n a. s i
www.ljubljana.si

Stevilka: 032-1 1 120 | I -3

Datum: 9.3.2011

Mestna obdina Ljubljana
Mestnisvet
Mestni trg 1

1000 Ljubljana

zadeva:Pojasnila na >>Pripombe in pobude na osnutka odlokov o proraiunu MoL (2011 in 2012)<

mestnim svetnikom in iS, da dopolnimo manjkajode

Odlokov o proradunu MOL, posredujemo dopolnitve, ki

Darja Lesiak
Direktorica

SpoStovani,
glede na za zahtevo po dopolnitvi odgovorov

odgouo.. na vpra5anja in pripombe na osnutek

smo jih pripravili v SRPI:

- Podgrad - zalog,N.si (oE Polje), civilna iniciativa Polje, ulidni odbor Slape:

Sanacija Kaleljske ceste in ureditev ploinika
Odgovor: Na oiseku od Pedinske do Trtnikove ulice se bo predvidoma aprila 2011 pridela gradnja

karilizacije (investicija MOL), gradnja plinovoda (investicija JP Energetika) in obnova vodovoda

(investicija JP VO-KA).

- iS JarSe (Alenka Rutar in Nives Stele):

Smartinski park je zaradi daljnovoda manj obiskan

Odgovor: postaviiev ali pokabiitev daljnovodov ni v pristojnosti Mestne obdine Ljubljana' Navedena

deli so v pristojnosti Eleitro Ljubljana oz. ELES (odvisno od kapacitet daljnovoda).

- Svetni5ki klub N.Si:
Sanacija mostu iez Savo

Odgovor: Most dez reko Savo v irnudah je v slabem stanju. Ugotov.leno je bilo njegovo stanje'

pripravljajo se ukrepi za omejitev prometa pieko mostu in projekt najnujnej5ih sanacijskih ukrepov, da

bo most obdrZal svojo funkci;o do dogradiwe po OPN predvidenih novih ureditev prometa'

Zagotov iti s redstva za pop ravilo Ro cens ke ceste

Odgovor: popravilo Rocenske ceste je vkljudeno v sredstva namenjena za obnovo Kajakaske ceste

0'{RP 097) v Proradun 201 1'

Izgradnja mostov tez Mali gratren

Odgovor: Do leta 2010 so 6i1a predvidena sredstva za izdelavo projektne dokumentaciie v okviru

proradunskega uporabnika OGDit. Sredstva za izvajanje ukrepov, ki so sestavni del drZavnega

prostorskeg anadrtain so obveznost MOL, bo potrebno planirati v okviru matidnih oddelkov MOL'

Pr4azen pozdrav.
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Številka: 03200-1/2011-49 

Datum:   28.02.2011 

 

 

MESTNA OBČINA LJUBLJANA 

MESTNI SVET  

 

 

ZADEVA:  Odgovori na proračunsko razpravo mestnega svetnika prof. dr. Slavka Ziherla 

ZVEZA:     Magnetogram 3. seje MS MOL št. 03200-1/2011-30 z dne 31.1.2011 

 

Povzetek predloga:   

Mestni svetnik prof. dr. Slavko Ziherl predlaga, zaradi koristnosti  delovanja četrtnih mladinskih 

centrov, da se le-ti odprejo v vsaki četrtni skupnosti.  

 

Odgovor OPVI:  

V letu 2011 je prioriteta dokončna prenova in odprtje Pokritega otroškega igrišča na Prečni ulici 8. 

Javni zavod Mladi zmaji bo v dogovoru s Četrtno skupnostjo Posavje začel izvajati programe v enem 

od njihovih prostorov že to pomlad, razgovori pa trenutno še tečejo med javnim zavodom Mladi zmaji 

in ČS Golovec za izvajanje aktivnosti v Štepanjskem naselju. V obeh primerih gre za prostor, ki sicer 

ne bo obsegal celotne kapacitete četrtnih mladinskih centrov, vendar bodo mladim v obstoječih 

prostorih na voljo kreativne delavnice in prostočasne aktivnosti, ki jih bo izvajal JZ Mladi zmaji. V 

letu 2012 predvidevamo še lokacijo v ČS Vič in na Brdu.  

Ker je obnova, oprema in kadrovska zasedba vsakega posameznega centra zahteva dodatna finančna 

sredstva, mrežo centrov širimo predvsem v območja, kjer okolje izkaže potrebo in kjer so sicer zelo 

slabo prisotne mladinske nevladne organizacije oziroma organizacije za mlade.  

Ne glede na finančne danosti, pa Urad za mladino OPVI in JZ Mladi zmaji s kapacitetami, ki so na 

voljo, pozitivno odgovarja s prisotnostjo programov v vseh tistih četrtnih skupnostih, ki so pokazale 

interes za sodelovanje.  

  

Lepo pozdravljeni,  

 

Pripravila: 

Mag. Mateja Demšič 

Podsekretarka 

mateja.demsic@ljubljana.si, 01-306-40-42  

Mag. Vojko Vavpotič 

vojko.vavpotic@mladizmaji.si    
                       Marija FABČIČ 

                   NAČELNICA 
Poslati: 

- Naslovniku 

- Arhiv- tu 

mailto:mateja.demsic@ljubljana.si


 
Številka: 410-306/2010-153 

Datum:   28.02.2011 

 

 

MESTNA OBČINA LJUBLJANA 

MESTNI SVET  

 

ZADEVA:  Odgovori na pripombe in predloge Svetniškega kluba NSI za dopolnitev  

         osnutka odloka o Proračunu MOL za leti 2011 in 2012  

ZVEZA:     Dopis  št. 410-306/2010-93 z dne 24.1.2011 

 

 

PREDLOG NSI:   

V proračunu naj se zagotovijo sredstva za sanacijo OŠ Javor, ki je trenutno prazna, predvideno pa je, 

da se bo v tem objektu opravljale obšolske dejavnosti.  

 

Odgovor OPVI:  

Zaradi velikih potreb po investicijskem vzdrževanju osnovnih šol v MOL, nismo planirali sredstev za 

sanacijo podružnične šole Javor v proračunu MOL za leto 2011 in 2012.  

 

 

Lepo pozdravljeni,  

 

 

Pripravila: 

Marko Veber 

Višji svetovalec  
  
Olga Glaser 

vodja Odseka za izobraževanje 

  

 

                      Marija FABČIČ 

                   NAČELNICA 
 

 

 

 

Poslati: 

- Naslovniku 

- Arhiv- tu 
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ZADEVA: Odgovori na pobude, predloge in pripombe k osnutku odloka o proraiunu Mestne obiine
Ljubljana za leti 20ll in 2012

Odgovori na pobude, predloge in pripombe k osnutku proraduna MOL zaleti 201 | n20l2,ki se nanaSajo na
podrodje delovanja 4.4. Oddelka za gospodarske javne sluZbe in promet.

Slavko Ziherl:
- ureditev mmenega pasu

Odgovor: V okviru projekta Civitas Elan je predviden ukrep vzpostavitve mobilnostnega koridorja od
Barjanske ceste do Stadiona StoZice, pri katerem so nadrtovani tudi rumeni pasovi.

- vi5ja subvencija LPP
Odgovor: Vi5ina subvencije LPP je skladna zrazpololllivimi finandnimi sredstvi.

Mojca St<rinlar:
- Zmanj5evanje odpadkov (na kakSen nadin? Koliko selektivnega zbtrar4a odpadkov bomo imeli?

Koliko zabojnikov in kje?)
Odgovor: DrLava pripravlja nove uredbe o rarmanju s komunalnimi odpadki, ki bodo predvidoma
sprejete vjuniju 2011. V njihje predvideno 5e vedje lodevanje odpadkov na izvoru od dosedanjega.
Ko bodo uredbe sprejete bomo nadaljevali s pripravo novega odloka o zbiranju in prevozu komunalnih
odpadkov, ki je Ze v fazi delormega gradiva. Takrat bo znano tudi koliko lodenih frakcij bomo zbirali
in koliko bo posod za lodeno zbiranje komunalnih odpadkov na posamemi zbiralnici in v zbirnih
cenffih.

Anie Logar:
- napovedali ste Siritev vrtidkov. Zakaj za to ni predvidenih sredstev?

Odgovor: Po sprejetju obdinskega prostorskega nadrta, kjer so dolodena obmodja vrtidkov v MOL
nadaljujemo z aktivnostmi pridobivanja zemlji5d in izvedbo formalno pravnih postopkov, ki bodo
osnova za wejanje vrtidkov v prihodnjih letth. Zandi izvedbe vseh pripravljalnih aktivnostih v
proradunih MOL za leti 2011 in20l2 ni predvidenih sredstev zaizvedbo ureditve vrtidkov.

- ZniLanje sredstev za izbolj5anje varnosti na cesti, kolesarske steze in potiza invalide
Odgovor: ZniLanje sredstev je nujna posledica miLanje obsega sredstev za celoten proradun in za
naloge, ki jih izvaja OGDP.

Mojca Stcrinlar:
- predlog, da se v proradun uwsti izdelava podhoda pod Zelemi5ko na Verov5kovi ulici

Odgovor: Pobude ne moremo upo5tevati, ker tega podhoda ni predvidenega v nobenem prostorskem
dokumentu.

Svetni5ki klub NS.i:
- poglobitevjarka ob avtocesti, v katerega se steka vodaiz avtocestnega obroda na Vidu in nato odteka v

Mali graben
Odgovor: Jarki ob avtocesti, ki so namenjeni zalditi a\toceste pred visokimi vodami, so del cestnega

sveta avtoceste in kot taki v pristojnosti DARS.
- zagotoviti sredstva za izgradnjo nove mrli5ke veZice ob pokopali5du v Bizoviku



Odgovor: Pobude ne moremo upo5tevati, ker za :zgadnjo nove mrli5ke veZice nismo mogli zagotoviti
proradunskih sredstev.

- Ureditev prometne infrastruklure z vidika vedje pretodnosti in varnosti udeleZencev v prometu
Odgovor: Namen izvajanja ukrepov, ki so v pristojnosti OGDP je poleg zagotavljat4a prometne

varnosti tudi zagotavljanje normalne pretodnosti prometa, kar so obveze, ki jih mora obdina imajali 2e

po samem zakonu.
- pridetek projeLtiranja kanalizacije za niZinski del CS Sostro

bdgouot' Idejne zasnove izvedbe kanalizac1e za niZinski del CS Sostro so izdelane in se bo
nadaljevala izdelavaprojektne dokumentacij e.

- ureditev Gustindideve ul. v Smartnem
Odgovor: Gustindideva ulica se bo urejala l*rati z izgradnjo kanalizacije, katere izgradnjo JP VO KA
v letu 2011 nima v planu.

- podalj5anje vodovoda na ul. Bratov Novak
Odgovor: Podalj5anje vodovoda na ulici Bratov Novak je vezana na rekonstrukcijo Poduti5ke ceste, ki
jo je DRS prestavil v planu po letu 2013.Prizadevali si bomo pridobiti soglasje DRS, da se izvede

podalj Sanj e pred rekonstrukcij o Poduti5ke ceste.

- izgradr4a di5denja komunalnih odplak in kanalizacije v naselju Ra5ica

Odgovor: V letu 2011 bo izdelana projeklna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za

izgr adnl o kanalizacij e v RaS ic i.
- izgradrlakanalizacijskega omreLja ob Cesti v Kresnice

Odgovor: Idejne zasnove izvedbe kanalizacije so izdelane. Nadaljevalo se bo z izdelavo projektno

tehnidne dokumentacij e.

Maja Simoneti (Odbor za urejanje prostora in urbanizem):
- predlog, da OGDP argumentira zniLevanje vi5ine sredstev zavzdrLevanje zelenih pow5in

Odgovor: Sredstva smo v predlogu proraduna MOL nekoliko poviSali v obsegu moLnega povi5anja

sredstev za celoten Proradun zaleto20ll.
- v redno vzdrLevanje mestnih zelenih pow5in bi bilo potrebno vkljuditi vzdrLevanje vegetacije ob

cestah
Odgovor: Mesfire zelene powsine ob cestah se vzdrZujejo na tistih pow5inah, ki so v lasti MOL in ki
so opredeljene kot zelene pow5ine (ne pa na zasebnih pow5inah).

- Predlog, da se proradunsko postavko za uravnavanje populacije golobov in wan dvigne na raven

predhodnih let
Odgovor: Sredstva smo v predlogu proraduna MOL povi5ali v obsegu moZnega povi5anja sredstev za

celoten Proradun za leto 2011.

detrtna skupnost Jar5e:

- Smartinski park je zaradi daljnovodov manj obiskan

Odgovor: Prestavitev daljnovodov je v pristojnosti Elekfro Ljubljana. 
,.

- poplavilo betonskih stopnic pri podhodu pod Zelemi5ko progo pri OS Vide Pregarc in Vrtcu Zelena
jama
Odgovor: Popravilo je izvedeno februarja 201 1 .

Civilna dntLbaSpodnji Ka5elj - Podgrad -Zalog, N.Si (OE Polje), Civilna iniciativa Polje, Ulidni odbor Slape:

- asfaltiranje vseh krajevnih cest, ulic injavnih poti
Odgovor: Asfaltiranje krajevnih poti poteka sukcesivno, skladno z dolodenimi prioritetami in

razpoloZlj ivimi proradunskimi sredstvi.
- sanacija Ka5eljske ceste in ureditev plodnika

Odgovor: Rekonstrukcija je predvidena ob gradnji kanalizacije. Pogovori glede odkupa potrebnih

zemlji5d so v teku.
- sanacija Podgrajske ceste v naselju Podgrad

Odgovor: Zaradi povedanja prometa in s tem zmanj5ane stopnje prometne varnosti bi bilo treba urediti
hodnik za pe$ce vsaj na eni strani. Narodili bomo idejno zasnovo, kot podlago za pogovore z lastniki

zemlji5d, ki so potrebna za gradnjo plodnika.
- izgtadnja Industrijske ceste

Odgovor:Predvidena je sanacija. Pred realizacijo je potrebno pridobiti zemljiSda, nato pa 5e gradbeno

dovoljenje. Nadrtovana je fazna gradnja. Pwa faza v dolZini 1,3 km bo povezala Cesto v Prod s

Hladilnijko ulico in s tem razbremenila poselitveno obmodje Zalogateikega tovornega prometa.

- vodovod in kanalizacija v zaselkih Gradovlje in Gostinca

Odgovor: Vodovod nkanalizaclja v zaselkih Gradovlje in Gostina v letih 2011 n20I2 5e ni v planu.



- izgradr4a mini distilne naprave v Podgradu
Odgovor: V Podgradu je predvidena gradnja lokalnega kanalizacijskega sistema z malo komunalno
distilno napravo kapacitete 200 PE.

- Obnova vodovoda inizgradnjakanalizacije v Slapah in Vevdah
Odgovor: Izgradnja kanalizacije je predvidena v ulicah Pot v zeleni gaj, v Spodnjem Ka5lju, Slapah in
Vevdah. Sodasno z gradnjo kanalizacijeje predvidena obnova vodovoda po Poti v zeleni gaj, Slapah in
Vevdah ter odvisno od ostalih komunalnih vodov tudi v Spodnjem Ka5lju. Na obmodju Pod debnim
whom je predvidena dograditev javnega vodovoda.

Goran Istr<rii:
- omaditev kolesarskih stez in njihovo lodevanje od pe5cev

Odgovor: Doloden del sredstev je predviden tudi za potrebe omadevanja kolesarskih stez.
- izgradnjakanahzacije in obnova vodovoda po Poti na Golovec

Odgovor: Ureditev komunalne infrastrukJure na obmodju Pot na Golovec predstavlja rekonstrukcijo
vodovoda z izgradnjo hidropostaje in rekonstrukcijo kanalizacije lodenega sistema. Za predmetno
gradnjo je izdelana dokumentacija na nivoju projelda za pridobitev gradbenega dovoljenja, 5t. proj. 40-
1407-00-2009, avgust 2010, HidroinZeniring d.o.o. V teku je pridobivanje gradbenega dovoljenja. Po
pridobitvi gradbenega dovoljenja bo potrebno izdelati 5e projekt za izvedbo in izvesti javnirazpis za
izvqalca del - predvidoma bodo te aldirrnosti izvedene v leto5njem letu. Investicija je uw5dena v letni
nadrt JP Vodovod - Kanalizacija zaleto 2012.

Civiha zaliitaZalog:
- novo pokopali5de okoli cerkve Sv. Andreja

Odgovor: Pobude ne moremo upodtevati, ker novega pokopaliSda ni predvidenega v nobenem
prostorskem dokumentu.

- Oskrba z vodo - kdaj bodo zamenjane cevi?
Odgovor: Obmodje, ki je obrarmavano, sega na zahodu do Mesne industrije Zalog, na severu do
Agrokombinatske ceste, na vzhodu do Ljubljanice in na jugu do Zelemi5ke proge. Vodovodno omreZje
v ZaIogu je zelo mlado, saj je v povpredju staro le 14 let, kar je skoraj trikrat manj od porpredne
starosti ljubljanskega vodovodnega omreLja.
Kot je razvidno iz tabele 1, je bilo v Zalogu najved novih vodovodov (7398 m) vgrajenih v zadnjih
petnajstih letih. Relatiwo mladi so glede na tehnidno Zivljenjsko dobo (60 let) tudi vodovodi iz
plastidnih materialov, iz polietilena in polivinil klorida, saj v porpredju niso starej5i od 25 let. V
porpredju so najstarej5i vodovodi iz sive litine in azbest cementa s starostjo 42,5 oz. 44 let.

Tabela l: Podatki o.vodwodih
pbdobje

a starost

bzbest cement

siva litina 125l
'/398

100.0%

Povpredna starost vodovodov glede na vrsto materiala: najmlaj5i so v poryredju vodovodi iz
nodularne litine (7,5 let), najstarejSi pa vodovodi iz azbest cementa (a bfi. DeleZ novih vodovodov iz
nodularne litine je kar 65,7oh, najmanj5i pa je deleZ najstarej5ih vodovodov izazbest cementa (5,8%).
Na osnovi zgoraj predstavljenih podatkih lahko ugotovimo, da je bil Zalog v zadnjem poldrugem
desetletju po investiranih sredstvih v komunalno omreZje v privilegiranem poloZaju, glede na ostala
ljubljanska obmodja. Kljub temu pa je 2e izdelana projelcna dokumentacijattdiza obnovo vodovodov
v Poti v zeleni gaj, v Poti na llreSe in v Va5ki poti. Za dograditev javnega vodovoda na obmodju Pod
debnim whom je izdelata idejna zasnova 5t. 2568V. Po izvedbi navedenih projektov bo obnovljeno
praktidno celotno vodovodno omreZje na obmodju Zaloga. Obnova preostalih sekundarnih vodovodov
je sicer predvidena v prihodnjih letih. Vendar bo zaradi modno omejenih finandnih sredstev obnova
potekala postopno po najbolj nujnih prioritetah, in usklajeno z drugimi komunalnimi vodi.
Komunalni deficit - v Zalogu imajo distilno napravo, nimajo pa kanalizacije
Odgovor: Izgradqakanalizaclje v Zalogu poteka v skladu s terminskim planom.
Izgradnjabazenov v CiN Ljubljana - kaj pa sanacija Ze obstojedih kanalov?



I

Odgovor: ZadrLevalnibazeni so del ukrepov, predvidenih po Generalni re5itvi raztoja 1jubljanskega
kanalizacijskega omreLja, ki je bila izdelana v sodelovanju z Danskim hidravlidnim institutom leia
1996. Realizacija projekta predstavlja optimizacijo delovanja centralnega kanalizacijskega sistema in
modno omejuje nekontrolirano in prekomerno prelivanje odpadne vode preko razbremenilnikov v reko
Ljubljanico. Izgradnia bazenov spada v investicijski projekt Izboljiava hidravliinega delovanja
kanalizacijskega sistema v Ljubljani, katerega delno financira Evropska unija iz Kohezijikega sklaia.
Skladno z letnimi nadrti podjetj a rn razpoloLljivimi finandnimi sredstvi se w5i stalna in nadrha obnova
obstojedega omreZja in objektov.

- NRP- nadgradnja CiN r-luUtlana (kam gre denqr, ki ga ZaloLani pladujejo za onesnrtevanje okolja,
prispevke zavodo - koliko se ga wne v lrraj za izbolj5anje Livljenja?
Odgovor: Obstojeda Centralna distilna naprava Ljubljana je enostopenjska biolo5ka distilna naprava.
Zaradi zahtev zakonodaje (Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju
odpadne vode iz komunalnih distilnih naprav (Uradni list RS, 5t. 63109) je potrebno obratovanje CiN
Ljubljang prilagoditi, najpomeje sedem let po uveljavitvi Uredbe, to je do avgusta 2016. Gradnja III.
faze CiN Ljubljana bb tako zajemala-povedinje zmogljivosti-in terciarno stopnjo diidenja
(odstranjevanje du5ikovih spojin in fosforja). Zaobratovanle III. stopnje distilne naprave bo potrebno
povedati prikljudno elektridno mod. Po preliminarnih pogovorih z eleLlrodistributerjem Elekho
Ljubljana d.d. je ugotovljeno, da ni reaho pridakovati, da bodo dodatne kapacitete na tem obmodju na
voljo do leta 2016. Na osnovi navedenih dejstev in zahtev citirane uredbe ter v smislu trajnostnega
ramoja energetske oskrbe z ekolo5ko sprejemljivimi in obnovljivi viri elektridne energije se
predvideva izgradnja sondne elektrarne na parcelah, motraj obmodja obstojede distilne naprave, ki niso
predvidena za Siritev v okviru III. stopnje.
Dajatve, ki so obradunane na poloZnici JP Vodovod - Kanalizacija so: vodno powadilo, ki se steka v
drZarmi proradun in okoljska dajatev za onesnaLevanje okolja zaradi odvajarya odpadnih voda, ki se
steka v proradun lokalne skupnosti. Vi5ina teh dajatev je regulirana na drZanem nivoju.

ietrtna Skupnost Posavj e :

- predlog zagotovitve sredstev prometno ureditev ulice Savlje
Odgovor: Za rekonstrukcijo ceste skozi naselje Savlje je potrebno zagotoviti dovolj Sirok koridor, ki
pa ga trenutno nimamo na razpolago. V kolikor ne pridobimo potrebnih zemlji5d, rekonstrukcija in s

tem sprostitev oLine, ni moZna.
- predlog zagotovitve sredstev zaizgradnjo sistema fekalne kanalizacije

Odgovor: Sistem fekalne kanalizacije se financira iz komunalnega prispevka, ki ga obradnnava
Oddelek za ravnanie z nepremidninami in iz cene storitve - cena kanal5dine, ki jo obradunava Jp VO
KA.

- podaljSanje vodovoda na ul Bratov Novak
Odgovor: Podalj5anje vodovoda na ulici Bratov Novak je vezarTa na rekonstrukcijo Podutiske ceste, ki
jo je DRS prestavil v planu po letu 2013. Bomo si pa prizadevali pridobiti soglasje DRS, da se izvede
podalj Sanj e pred rekonstrukcij o Poduti5ke ceste.

- nadaljevanje izgradnjekanalizacijev Ra5ici
Odgovor: V letu 2011 bo izdelana projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za
izgradnjo kanalizacije v Ra5ica.

Lep pozdrav !

Koordiniral in pripravil:
Dragan Raonii, univ. dipl. ekon.

Irena Razpotnik
Nadelnica
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Stevilka: 032-17 l20ll-4
Datum: 10.3.2011

Mestna obdina Ljublj ana
Mestni svet

Zadeva: Premalo sredstev za rekreativni Sport

Odgovor na vpra5anje svetnice ga. Mojce Skrinlar na osnutek odlokov o proradunu MOL (2011 in
2012\ z dne 3l .1.2011

MOL z mreZo javnih Sportnih objektov imajalcem letnega programa Sporta poleg sredstev, ki so
opredeljena v proradunu MOL zagotavlja 5e brezpladno uporabo Sportnih objektov. Zato samo
sredstva opredeljena v proradunu ne odraZajo dejanske podpore, ki jo MOL zagotavlja programom na
podrocj u Sportne rekreac ije.

Lep pozdrav!
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Mestna obdina
Ljubljana

Mestna uprava

Oddelek za
gospodarske
dejavnosti
in promet

Trg mladinskih delovnih brigad 7
1000 Ljubljana
telefon: 01 30617 14

faks:07 306 17 07
g I av n a. p i s arn a@ lj u b lj an a. s i
www.ljubljana.si

Stevilka: 410-30612010-151
Datum: 10.03.2011

MOL
Mestni svet
g.Matjai. Bregar
Mestni trg I
1000 Ljubljana

ZADEVA: Popravek odgovora Svetni5kemu klubu N.Si pri komunali

ZYEZAz Odgovori na pobude, predloge in pripombe k osnutku odloka o proraiunu
Mestne obiine Ljubljana zaleti20ll in z}lz,podanih s strani detrtnih
Skupnosti 5t. 410-306 12010-144 z dne 04.03.2011

SpoStovani,

po5iljamo vam popravek odgovora Svetni5kemu klubu N.Si pri komunali (stran 2) in sicer:

- beseda abrazivna se popravi v invazivno.

Lep pozdravt.

Nadelnica
Irena Razpotnik
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