






















 

Pripombe  ČO SD Črnuče za proračun MOL 2013 
 

ČO SD  ČRNUČE podaja predlog pripomb z vključitvijo v proračun MOL za leto 
2013  
 
 

Predlagamo, da se v  proračunu MOL za leto 2013 predvidi izgradnja kolumbarijev na 
črnuškem  pokopališču (v skladu z dogovorom v letu 2012 med predstavniki OGDP 
MU MOL in ČS Črnuče) 

 

 

1. Pridobitev zemljišča za Črnuški bajer.  

     Po občinskem prostorskem načrtu za dele območji BS6/4-1 Gmajna, BR6/1 

Stare Črnuče, BP6/3 Opekarna Črnuče je predvidena javna parkovna ureditev 

z bajerjem (grajeno javno dobro). Bajer je zgrajen in izdelan tudi načrt 

parcelacije zemljišča. Dosedanji lastnik bajerja je Imos d.d., Ljubljana. Bajer 

mora čimprej prevzeti končni lastnik, ki bo prevzel tudi naloge vzdrţevanja 

bajerja. Po projektu za bajer je potrebno čimprej izdelati monitoring 

ekološkega stanja bajerja in ustrezno ukrepati, v kolikor bodo rezultati 

meritev negativni.  

    Predlog: MOL naj s proračunom 2013  prevzame v last zemljišča z javno 

parkovno ureditvijo, vključno z bajerjem  od druţbe Imos d.d. s posebno 

pogodbo. MOL se v skladu s OPPN obveţe, da bo vzdrţevala bajer.   

 

Pridobivanje zemljišč za javna otroška igrišča – obstoječa javna igrišča – 

proračun 2013 

2. Otroško igrišče ob Polanškovi ulici (parc.št. 244/1 K.O. Črnuče, velikost igrišča cca 1200 m
2
). 

      Lastnik zemljišča je SCT d.d. v stečaju, ki je lastnik tudi drugih javnih površin na območju 

večstanovanjske soseske ob Polanškovi ulici (ceste, pešpoti, parkirišča, zelenice).  

     ČS Črnuče je z dopisom z dne 24.8.2011 dostavila na MOL MU ORN zahtevek za izločitev teh 

zemljišč ob Polanškovi ulici iz stečajne mase SCT d.d. v stečaju v obsegu 21872 m
2
 zemljišč. 

Zahtevku je priloţila vso potrebno pravno dokumentacijo (pogodbe o oddaji zemljišča SCT iz leta 

1980, zazidalni načrt iz leta 1976 in 1985) iz katerega so razvidne javne površine, ki jih je SCT bil 

dolţan prenesti brezplačno na bivšo občino Ljubljana Beţigrad.  

     Predlog:   MOL naj preveri v kakšni fazi je stečajni postopek za navedena zemljišča in o tem 

obvesti ČS Črnuče. Ko bo stečajni postopek končan in bo lastnik teh zemljišč MOL bo potrebno 

izvesti parcelacijo vseh javnih površin in tudi otroško igrišče.  

3. Otroško igrišče ob C. 24. Junija na parceli št. 1855/18 K.O. Stožice.  

     Lastnik zemljišča je Elma tt, d.o.o v velikosti cca 200m
2
. 

Predlog: Sklene se naj pogodba med Elmo tt, d.o.o. in MOL-om za brezplačni prenos lastništva 

zemljišča obstoječega otroškega igrišča na MOL. Potrebno bo tudi izdelati načrt parcelacije za 

obstoječe igrišče.  

4. Otroško igrišče ob C. 24. Junija na parc.št. 1855/12 K.O. Stožice. 

     Lastnik zemljišča je Elma tt, d.o.o. v velikosti cca 200 m
2
.  



Predlog:  MOL naj sklene pogodbo  z Elmo tt, d.o.o. za brezplačni prenos zemljišča na MOL. 

Predhodno je potrebno izdelati načrt parcelacije igrišča. 

5. Otroško igrišče ob C. 24. Junija na parc.št. 1107/82 K.O. Črnuče.  

     Zemljišče je v lasti MOL. 

     Predlog:  Izdelati je potrebno načrt parcelacije za igrišče.  

6. Otroško igrišče ob C. 24. Junija na parc.št. 1107/78 K.O. Črnuče.  

     Zemljišče je v lasti MOL. 

     Predlog:   Izdelati je potrebno načrt parcelacije za igrišče.  

7. Otroško igrišče (novopredvideno) v stanovanjskem naselju Črnuške terase. 

     Lokacija igrišča je ţe določena, zemljišče je delno v lasti MOL, delno pa v lasti lastnikov stanovanj 

v naselju kot skupno funkcionalno zemljišče.  

      Predlog:   MOL naj s pogodbo pridobi lastninsko pravico na delu zemljišča, ki je v lasti lastnikov 

stanovanj.  

 

 

Pridobivanje zemljišč:  za kolesarske steze, ceste in javne poti  -  proračun 

2013 

8. Kolesarska steza ob Zasavski stezi od Soteške poti do Tominškove ulice.  

    Steza je nujna za povezavo Podgorice in Šentjakoba do Nadgorice in dalje do Črnuč. Kolesarji 

vozijo po vozišču Zasavske ceste, kar je glede na velik promet po tej cesti ţivljenjsko nevarno. 

Projekt je ţe izdelan, ČS je ugotovila lastništvo zemljišč. Pridobiti je potrebno cca 2500 m
2
 

zemljišč.  

     Predlog:  ČO SD  predlaga, da se pridobivanje zemljišč vnese v proračun MOL za leto 2013.  

9. Pridobitev zemljišč za delno razširitev Ulice v Kokovšek za dvosmerni promet.  

     ČS predlaga, da se za boljši dostop do Lemeţeve ulice, izvede razširitev dela Ulice v Kokovšek, od 

C. Ceneta Štuparja  do Lemeţeve ulice za dvosmerni promet v dolţini cca 75 m. Izdelan je idejni 

projekt razširitve ceste na širino 5,5 m. Od mejašev je potrebno pridobiti cca 110 m
2
 zemljišč.  

     Predlog:  V letu 2013 se naj izdela parcelacija zemljišča za razširitev ceste.  

10. Pot do pokopališča Črnuče. 

     Zemljišče, po katerem je speljan dostop do pokopališča je v zasebni lasti (par.št. 7/3 k.o. Črnuče, 

cca 550 m
2
). ČS je ţe v letu 2009 predlagala MOL, da se dostop do pokopališča kategorizira kot 

javna pot, vendar je bilo povedano, da je potrebno najprej pridobiti zemljišče v last MOL.  

     Predlog:  Predlagamo, da se v proračunu MOL za leto 2013 predvidi pridobitev tega zemljišča v 

lastnino MOL.  

11. Priključek Brnčičeve ulice na Zasavsko cesto 

     V preglednici prioritetnih nalog za ČS Črnuče za obdobje 2011 – 2014, ki jo je MOL dostavil na 

ČS v juliju 2012, je razvidno, da se potrebno zemljišča za izvedbo priključka ţe pridobivajo.  

     Predlog:   ČO SD  predlaga, da pristojne sluţbe MOL, ki pridobivajo zemljišča, vključijo tudi ČS 

Črnuče v postopke pridobivanja zemljišč. 

12. Razširitev Primožičeve ulice pri križišču z Mlinsko potjo.  

     Spor glede zemljišča za razširitev ceste je med MOL in mejašem rešen v korist MOL-a. Projekt 

razširitev ceste je izdelan. 

     Predlog:  MOL naj naroči parcelacijo zemljišča za razširitev ceste v dolţini cca 100 m in širini 5,5 

m.  

13. Pridobitev zemljišča za drevored ob brežini Dunajske ceste med nadhodom čez železniško 

progo Ljubljana Kamnik iz Izletniško ulico.  

    Gre za dvojni drevored ob juţni strani Dunajske ceste v dolţini 170 m, ki je bil na pobudo ČS 

zasajen pred petimi leti. Investitor je bil OGDP MU MOL, od Slovenskih ţeleznic, ki so lastniki 

zemljišča pa je ČS pridobila soglasje za zasaditev drevoreda. Prve dve leti je MOL še vzdrţevala 



drevored, zadnja tri leta pa ne več z obrazloţitvijo, da zemljišče ni v lasti MOL. Vzdrţevala ga je 

ČS iz sredstev malih del, po zadnjih informacijah pa tudi tak način financiranja ne bo več mogoč.  

     Predlog: ČO SD predlaga MOL MU ORN, da se za zemljišče na katerem je drevored (cca 170 m x 

3m = 510 m2) dogovori za brezplačni prenos te javne površine na MOL oz. za način vzdrževanja 

drevoreda s strani MOL oz. Slovenskih železnic. Nesprejemljiva je namreč dosedanja praska,da ČS 

vzdržuje drevored, ki je umeščen med dva primarna infrastrukturna objekta v lasti Slovenskih železnic 

in MOL 

 

 

Pridobivanje zemljišč – proračun MOL 2013  

 

14. Za območje ČR 522 v Črnučah (območje med Dunajsko cesto, Štajersko cesto in železniško 

progo Ljubljana Kamnik) 

 
     Na območju ČR 522 je predvidena izgradnja parkirišča za osebna vozila (P+R) in zbiralnica 

odpadkov. Po IPN ID MOL je za območje predpisana izdelava OPPN, ki je opredeljena kot 

prioritetna naloga ČS. Z dopisom z dne 16.4.2012 , ki smo ga poslali na OUP MU MOL in ţupanu 

MOL, smo utemeljili nujnost izdelave OPPN. Ţupan je naš predlog podprl, odgovor mestnih 

urbanistov pa je bil tudi pozitiven (glej dopis z dne 2.8.2012 ki je priloţen gradivu).  

     ČS je izdelala tudi pregled lastništva zemljišč za obravnavano območje. Celotna površina območja 

ČR 522 znaša 63177 m
2
, od tega je v zasebni lasti 51710 m

2
, 10597 m

2
 v lasti pravnih oseb (MOL, 

Kmetijsko zemljiška skupnost Beţigrad, Petrol Ljubljana, Slovenske ţeleznice in RS) in 870 m
2
 v 

splošni rabi.  

     Predlog:  Predlagamo ORN MU MOL, da pristopi v razgovore z lastniki zemljišč,  pri čemer bo 

sodelovala tudi ČS Črnuče.  

 
15.Lastninsko -  pravna ureditev zemljišč krajanov, ki so se uporabila za javne površine in še  do 

danes  niso  urejena.  

     V preteklih letih so bile zgrajene javne ceste in poti, od katerih pa za nekatere ni urejeno zemljiško 

knjiţno stanje in tudi še ni plačana odškodnina za zemljišče. ČS zbira podatke od teh zemljiščih.  

     Predlog: ureditev tega stanja se naj vnese v proračun MOL za leto 2013.  

16. Ureditev neurejenega zemljiškoknjižnega stanja v večstanovanjskem naselju ob Polanškovi 

ulici.  

    Gre za zemljišča v lasti SCT v stečaju, ki so namenjena za ceste v naselju, javne poti, parkirišča, 

zelenice in otoška igrišča v obsegu 2 ha, 18a , 72 m
2
. ČS je zbrala potrebno dokumentacijo in 

predlagala MOL-u, da vloţi stečajnemu senatu zahtevo za izločitev teh zemljišč iz stečajne mase. 

Glede na časopisno informacijo, da bodo upniki ostali brez vsega – stečaj po hitrem postopku bo 

premoţenje SCT namenil kritju stroškov za postopke, preostalo pa prenesel na drţavo (Delo z dne 

2.8.2012).  

     Predlog: MOL naj preveri v kakšni fazi je stečajni postopek in usoda javnih zemljišč ob 

Polanškovi ulici. V primeru negativnega sklepa stečajnega senata naj vloţi pritoţbo na pristojno 

sodišče.  

17.Ureditev neurejenega zemljiškoknjižnega stanja v večstanovanjskem naselju v Sp. Črnučah 

(območje bivše Elme) 



     Na tem območju ugotavljamo, da je znaten del zemljišč za javne namene (ceste, zelenice,parkirišča, 

igrišča) in funkcionalna zemljišča večstanovanjskih objektov lasti Elme tt, d.o.o., ki je pravni 

naslednjih bivše Elme. Elma tt, d.o.o. je z dopisom z dne 7.9.2011 sporočila MOL-u, da je 

pripravljena prenesti zemljišča, namenjena za javno rabo na MOL v obsegu 3557 m
2
, funkcionalna 

zemljišča objektov v obsegu 12554 m
2
 pa na etaţne lastnike stanovanj.  

     Po informaciji direktorja podjetja Elma tt, d.o.o. na njihov dopis MOL po enem letu še ni dal 

odgovora.  

     Predlog:   MOL naj takoj prične razgovore s podjetjem Elma tt., d.o.o. o njegovi ponudbi. Prav 

tako naj prične izvajati vse aktivnosti za končno ureditev zemljiškoknjiţnega stanja v tem naselju.  

18.Sklenitev služnostnih pogodb za zemljišča na katerih bo zgrajena kanalizacija za odpadno vodo v 

Podgorici ob regionalni cesti Šentjakob  - Domžale v dolžini 230 m.  

     Krajani Podgorice so v letu 2001 podpisali z MOL-om pogodbe o sofinanciranju fekalne 

kanalizacije, ki bi se morala po pogodbi pričeti graditi ţe v letu 2001. Danes po 11-ih letih 

kanalizacije še vedno ni. Pisne izjave lastnikov zemljišč, da se strinjajo z izgradnjo kanalizacije je 

zbrala ČS in jih dne 21.5.2009 dostavila na ORN MU MOL. MOL naj bi, na podlagi izjav 

lastnikov zemljišč, pristopil k sklepanju pogodb o sluţnosti, vendar do danes še ni sklenjene 

nobene sluţnostne pogodbe kot so nas informirali krajani Podgorice.  

     Predlog:   ORN MU MOL naj takoj prične s sklepanjem pogodb z lastniki zemljišč o sluţnosti rabe 

zemljišč za gradnjo fekalne kanalizacije.  

 

 

Ceste 

- Štajerska cesta, od reke Save do kriţišča z Dunajsko cesto in Zasavsko cesto. 

     Za cesto, ki je v uporabi ţe več kot 25 let, je zemljišče po katerem poteka še vedno v večjem delu 

v zasebni lasti. 

- C. 24. Junija, od kriţišča pri Mercatorju proti jugu. Zemljišče je v večjem delu v lasti podjetja 

Elma tt, 

- Šlandrova ulica: 4 parcele na obstoječem vozišču so v lasti pravnih in fizičnih oseb, 

- Brnčičeva ulica: 5 parcel je v lasti pravnih in fizičnih oseb,  

- Petkova ulica: od kriţišča s Šlandrovo ulico mimo Mercatorja je zemljišče v lasti Mercatorja. 

 

Predlog: pristojni organi za ceste (drţavni in mestni) naj uredijo neurejeno zemljiškoknjiţno stanje 

navedenih cest in tudi drugih cest v ČS, ki še niso zemljiškoknjiţno urejene.  

 

 

 

Črnuče, 27. 9. 2012   

 

 

Predsednik ČO SD ČRNUČE 

 

Zvonko  Keržan 
 



Meta Verbič, Rozmanova ulica 2, 1000 Ljubljana 
Peter Kaučič, Trubarjeva 89, 1000 Ljubljana 
 
Mestna občina Ljubljana, Glavna pisarna 
Adamič Lundrovo nabrežje 2 
1000 Ljubljana 
 
"Za proračun 2013" in "za proračun 2014" 
 
 
Spoštovani,  
 
Meta Verbič in Peter Kaučič prebivalca ČS Center in dobra poznavalca interesov in potreb prebivalcev 
ČS Center ter vseh programov MOL za našo četrtno skupnost kot občana posredujeva pripombe, tudi 
vprašanja, v zvezi z osnutkoma Odlokov o proračunu MOL 2013 in 2014. Kot občana pa zato, ker v 
tem času nismo mogli sklicati Sveta ČS Center, niti Komisije za promet, komunalne dejavnosti, 
urejanje prostora in varstvo okolja. Zato so to samo najina razmišljanja, pripombe in vprašanja. 
 
I. Promet, prometna infrastruktura in komunikacije 2013 in 2014: 
 
- V posebnem delu osnutka odloka o proračunu MOL za leto 2013,  je na strani II /213 opisano 
investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest, ki so sorazmerno slabe. Opozarjamo na dve taki 
točki:  
 
1. Cestišče Pražakove ulice med Cigaletovo in Slovensko cesto je nujno potrebno popravilo 
poškodovanega asfalta. 
 
2. Ulice okrog Parka Tabor so prav tako nujno potrebne popravila. Sicer pa smo iz medijev izvedeli, da 
naj bi se v soseski Tabor, okrog parka v letu 2013 v okviru revitalizacije parka spremenila prometna 
ureditev (napovedal Prostorož). Vendar te spremembe prometne ureditve ni niti v osnutku za leto 
2013, niti v osntku za leto 2014 nismo zasledili. Tudi ne pri urejanju cestnega prometa II /216 kjer se 
govori o spremembah prometne ureditve v Šiški, Rožni dolini....... 
 
3. Pri zgoraj omenjenem urejanju prometa želiva opozoriti, da je uvrščen tudi VODMAT in to v osnutku 
2013 in 2014. Opozarjava, da je na Vodmatu že uveljavljen sistem vodenja enosmernega 
prometa, saj so konec avgusta letos že začeli delovati tudi parkomati in se zadeve umirjajo. 
Imava pa tudi informacijo, da naj bi se promet v tem smislu uredil tudi na Novih Poljanah in to v letu 
2013 oziroma v letu 2014. Pa tega v osnutkih obeh odlokov nisva zasledila.  
 
II. Ljubljana za zeleno mobilnost: V osnutku odloka o proračunu za 2013 ( II / 218) in 2014 (II / 
2016) so predvidena sredstva MOL in ESRR za izgradnjo pristanov na Špici. V letu 2013 naj bi zgradili 
14 privezov in v letu 2014 še 15 privezov. Glede na poznavanje teh načrtov nama 29 privezov ne gre 
skupaj. Zato prosiva, da to pregledate in v nadaljnih fazah postopka popravite, če je slučajno prišlo do 
napake. 
 
III. Ureditev Petkovškovega nabrežja:  V ČS Center že kar nekaj časa vemo, da se bo začela 
prenova Petkovškovega nabrežja, saj smo že prejeli najavo  o sestanku prebivalcev in gostincev, na 
katerem naj bi se seznanili s prenovo in njenim potekom. V obeh osnutkih odlokov so zdaj sredstva 
predvidena za leto 2013 in 2014. Zdi se nama potrebno, da opozoriva, da nas je JP Snaga obvestilo, 
da bodo oktobra 2012 začeli z izgradnjo potopnih zbiralnikov odpadkov na dveh lokacijah 
nabrežja. Sprašujeva kaj to pomeni za samo prenovo nabrežja in, ali so dela usklajena tako, da 
pri prenovi ne bo prišlo do zapletov in ponovnih izkopavanj in prestavljanj. 
 
IV. Problem prebivalcev Ceste na Golovec: Meniva, da je zdaj priložnost, da ponovno opozoriva na 
problem kategorizacije ceste, njeno vzdrževanje in izgradnjo vodovoda. Ob pregledovanju osnutkov 
odlokov nisva zasledila, da bi to bilo v načrtu MOL.  Sodelovali smo namreč na samem začetku 
reševanja problema, vemo, da je bilo treba urediti nekatera lastniška vprašanja in da so le – ta v 
postopku  zemljiško knjižne ureditve. V kakšni fazi pa je urejanje teh vprašanj in izgradnje vodovoda 
pa nama ni znano. Zavedava se, da so ti postopki dolgotrajni, vendar ocenjujeva, da bi morali stvari 
pospešiti in vsaj v proračunu za leto 2014 predvideti sredstva za igradnjo vodovoda. 



 
V. Kultura, šport in nevladne organizacije:  
 
1. Nepremična kulturna dediščina – osnutek odloka 2013 II / 147: Podprogram predvideva sredstva 
za vzdrževanje in obnovo nepremične kulturne dediščine v lasti MOL. Opozarjava, da je v ČS Center 
kar nekaj spominskih obeležij, ki so te obnove potrebni. Kot prednostno izpostavljava spomenik padlim 
borcem na Vodmatu. Oddelek za kulturo je o tem že obveščen.  
 
2. Šport: V obeh osnutkih so napovedani kar številni otoki športa na javnih površinah. Tudi v ČS 
Center si želimo kakšnega. Veva, da je bila predvidena lokacija za otok športa na Taboru. Veva tudi, 
da se je MOL – Oddelek za šport že pogovarjal z lastniki  Športnega parka na Taboru  ŠD Tabor o 
možnosti urejanja športnih javnih površin, ki niso v lasti MOL in menda so jim ponudili konkretne 
možnosti oz. rešitve. Sporočeno nam je bilo, da se bo v primeru dogovora s ŠD Tabor revitalizacija 
športnega parka Tabor vključila v urejanje otokov športa za vse že v letu 2012. Vendar se to ni 
zgodilo. Zgodilo se je celo, da se ŠD Tabor ni hotelo pogovarjati z društvom Prostorož, ki je nosilec 
revitalizacije parka Tabor. Iz osnutkov odlokov o proračunu MOL 2013 in 2014 tudi nisva razbrala, da 
bi se to zgodilo v prihodnjih dveh letih. Zato ob tej priložnosti prosiva za pojasnila. 
 
VI. Načrt razvojnih projektov III. del osnutka 2014: 
 
Urejanje prostora: Predvideni sta dve urbani intervenciji na potezah Trubarjeva, Rožna ulica in Gornji 
trg . Vse tri ulice so v ČS Center. Strinjava se, da je treba zadeve iz strogega središča premakniti tudi 
malo dlje od Tromostovja in Mestnega ter Starega trga. Zanima pa naju kakšne urbane intervancije se 
predvidevajo. Prebivalci bi namreč radi vedeli kaj jih čaka.  
 
VII. Pridobivanje zemljišč – osnutka odlokov 2013 in 2014:  
 
Ob pregledovanju obeh osnutkov odlokov o proračunu MOL sva se pri poglavju o pridobivanju zemljišč 
odločila opozoriti na dve zemljišči, za katere meniva, da bi morali pristojni na MOL razmišljati o 
odkupu in njuni ureditvi. Veva namreč, da sta v privatni lasti.  To sta: Park na Erjavčevi pri OŠ 
Majde Vrhovnik (lastniki ne skrbijo za urejenost) in stara podrtija z neurejenim dvoriščem na vogalu 
Metelkove in Masarykove – zatočišče narkomanov. Morda bi v ta sklop sodilo tudi dvorišče na 
Vidovdanski – del ulice od Trubarjeve do Ilirske. Lastniki so po požaru na dvoriščnem prizidku prizidek 
podrli, dvorišče pa ogradili (prav v zadnjih dneh). 
 
Seveda je to samo nekaj razmišljanj, predlogov, opozoril in vprašanj v zvezi z osnutkoma Odlokov o 
proračunu MOL 2013 in 2014, bilo bi jih še nekaj predvsem tistih v zvezi s prestavitvijo kolesarskih 
stez in njihovo prenovo, pa krožiče na Ambroževem trgu, vendar sva prepričana, da se bo vse to 
postopoma urejalo v okviru realizacije Prometne politike, sprejete na zadnji seji Mestnega sveta pa 
tudi realizacije načrtovane obnove Cukrarne. 
 
S spoštovanjem! 
Meta Verbič 
Peter Kaučič 
 
Ljubljana, 27. septembra 2012    
 
 
 
 
 





Obrazložitev osnutka finančnega načrta Svetovalnega centra za otroke, 

mladostnike in starše Ljubljana za leti 2013-14  

 

SPLOŠNI DEL: 

Finančni načrt je zgrajen na kontinuiteti dejavnosti, strokovnega tima in financiranja javne 

službe SCOMS in običajnih stroških poslovanja. Financiranje s strani MOL je bilo že vrsto let 

na ustaljenem znesku, ki se je zelo malo spreminjal in ki je v pretežnem delu bil namenjen 

pokrivanju plač točno določenemu številu zaposlenih in le slabih 7% odstotkov za materialne 

stroške poslovanja zavoda, le te pretežno pokrivamo iz drugih virov. 

Poleg financiranja s strani MOL, ki je ustanovitelj zavoda, pridobiva Svetovalni center  

sredstva (pravzaprav večji del vseh sredstev) na temelju pogodbe za izvajanje zdravstvenih 

storitev (za 7,2 klinična psihologa, 2,1 psihiatra, 0,5 logopeda in 0,5 specialnega pedagoga); 

projektna in druga sredstva (izobraževanje, založniška dejavnost)  predstavljajo le majhen del 

vseh prihodkov. 

Za naše delo je značilno, da nudi visoko stopnjo kakovosti in intenzivnosti storitev, v smislu 

obsežnosti populacije, ki jo pokriva, na način interdisciplinarnega in timskega dela (kar 

vključuje okrog 5,5 obiskov na Centru na stranko letno, približno 2400 strank letno), pri tem 

pa nastane sorazmerno malo materialnih stroškov in stroškov skupnih služb. Posebnih 

sprememb v strukturi ne predvidevamo niti za leti 2013-14. 

V pripravi osnutka smo izhajali iz trenutne tekoče cene zdravstvenih storitev (kot jih določa 

ZZZS), ki za center predstavlja večji del prihodka, ter iz predvidenih gibanj plač zaposlenih, 

katerih plače pokriva MOL. Če je zaradi omejenega izplačila regresa in ustavljenih 

napredovanj v letu 2012 prišlo do določenega prihranka, zaradi katerega sprejemamo, da bo 

Center od MOL v letu 2012 dobil nekaj manj sredstev, pa na tak prihranek v naslednjem letu 

ne moremo računati. (Vsekakor je planiranje v sedanjih okoliščinah kajpak izjemno oteženo.) 

Na strani materialnih stroškov pa MOL že tako in tako pokriva le manjši del teh stroškov – od 

potrebnih 160.000 € na letni ravni približno 34.000 € ali dobrih 20% vseh stroškov. Ob 

večjem znižanju sredstev ne bi ostali brez praktično kakršnihkoli sredstev MOL za materialne 

stroške, temveč bi bilo lahko ogroženo tudi kritje za plače.  

Zato predlagamo, da MOL Svetovalni center Ljubljana tudi v naslednjih dveh letih 

financira v višini kot v preteklih letih, torej 495.000 €, kot je bila tudi pogodbena vrednost 

pred rebalansom za leto 2012.  

Direktor: 

dr. Zoran Pavlović, univ.dipl. psih. 

 

Ljubljana, 27. september 2012



OBRAZLOŽITEV POSTAVK V TABELI 2 – POSEBNI DEL 

A. Plače in drugi izdatki zaposlenih 
 

VRSTA STROŠKA  STROŠEK 

PLAČE 364.676 

PREVOZ IN PREHRANA 23.768 

REGRES ZA LETNI DOPUST 3.517 

ODPRAVNINE  

JUBILEJNE NAGRADE  

SOLIDARNOSTNA POMOČ  

PRISPEVKI DELODAJALCA 63.106 

PREMIJA KDPZ 5.833 

SREDSTVA ZA IZVEDBO ZSPJS  

SKUPAJ STROŠKI DELA 460.900 

 
 
 
DELAVCI FINANCIRANI S STRANI MOL 
 

 
STROKOVNI DELAVCI: Delež MOL 

1 ANDOLŠEK IRENA 100% 

2 BOŽIČ JASNA 100% 

3 BOGDANIĆ PETEK BARBARA 100% 

4 ČAS POLONCA 100% 

5 ČERNE TANJA 100% 

6 FILIPLIĆ STOJANOVIĆ HERTA 50% 

7 KALAN MARKO 100% 

8 MAGAJNA LIDIJA 100% 

9 TOMŠIČ JULIA 50% 

10 VALI DIANA 100% 

11 VODEB BONAČ MARTA 100% 

12 ZEMLJAK BARBARA 100% 

 
ADMINISTRACIJA: 

 
13 PAVLOVIĆ ZORAN (dir.) 100% 

14 BEZEK BUCIČ TANJA 50% 

15 POLAJNAR PETRA 50% 

16 STEVANOVIČ NEVENKA 50% 

17 ŠUŠTAR FRANCI 50% 

18 TOMŠIČ MOJCA 50% 

19 ZAGRAJŠEK LIDIJA 50% 

 



B. Materialni stroški 
 

 ZAP.ŠT. 
VRSTA 
STROŠKA   JAN-DEC 

 1 ELEKTRIKA 2.522,17 

 2 OGREVANJE. 4.737,50 

 3 PORABA VODE 877,89 

 4 SNAGA  1.000,87 

 5 TELEFON  4.245,57 

 6 STROKOVNA LITERATURA 0,00 

 7 DRUGI MATERIALNI STROŠKI 20.616,00 

 
  SKUPAJ MATERIALNI STROŠKI 34.000,00 

 

 

 

 

 
Direktor: 
Dr. Zoran Pavlović 
 
 
Ljubljana, 27. 9. 2012 



Tabela 1 - splošni del:

OSNUTEK FINANČNEGA NAČRTA SCOMS ZA LETO 2013 IN LETO 2014

Postavka Realizacija Ocena realizacije Proračun Proračun Indeks Indeks 

2011 2012 2013 2014

1 2 3 4 5=3/2*100 6=4/3*100

I. SKUPAJ PRIHODKI 1.209.082 1.180.694 1.176.334 1.170.659 99,63 99,52

1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 1.202.757 1.175.034 1.170.334 1.165.229 99,60 99,56

A. Prihodki iz sredstev javnih financ 1.198.602 1.169.234 1.169.234 1.164.129 100,00 99,56

a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna 0 0 0 0

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije

b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 501.739 500.005 500.005 494.900 100,00 98,98

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo 497.959 500.005 500.005 494.900 100,00 98,98

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije 3.780

c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 696.863 669.229 669.229 669.229 100,00 100,00

Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo 696.863 669.229 669.229 669.229 100,00 100,00

Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije

d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij 0 0 0 0

Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo

Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije

Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo

Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije

e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij

f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 

B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe 4.155 5.800 1.100 1.100 18,97 100,00

Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe

Prejete obresti 1.163 1.110 1.100 1.100 99,10 100,00

Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij, javnih skladov in javnih finančnih institucij ter drugih podjetij in finančnih institucij

Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe

Kapitalski prihodki

Prejete donacije iz domačih virov

Prejete donacije iz tujine 2.992 4.690



Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč

Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije

Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij

2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 6.325 5.660 6.000 5.430 106,01 90,50

Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 6.325 5.660 6.000 5.430 106,01 90,50

Prejete obresti

Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja

Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij, javnih skladov in javnih finančnih institucij ter drugih podjetij in finančnih institucij

Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe 

II. SKUPAJ ODHODKI 1.163.991 1.172.929 1.173.489 1.165.583 100,05 99,33

1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 1.158.231 1.167.269 1.167.489 1.160.153 100,02 99,37

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim 849.489 840.813 838.923 837.597 99,78 99,84

Plače in dodatki 778.919 777.367 776.693 775.367 99,91 99,83

Regres za letni dopust 19.653 6.598 5.398 5.398 81,81 100,00

Povračila in nadomestila

Sredstva za delovno uspešnost

Sredstva za nadurno delo

Plače za delo nerezidentov po pogodbi

Drugi izdatki zaposlenim 50.917 56.848 56.832 56.832 99,97 100,00

B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost 136.904 136.447 135.213 135.213 99,10 100,00

Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 55.225 54.806 54.262 54.262 99,01 100,00

Prispevki za zdravstveno zavarovanje 68.934 68.712 68.033 68.033 99,01 100,00

Prispevki za zaposlovanje 467 460 456 456 99,13 100,00

Prispevki za porodniško varstvo 779 767 760 760 99,09 100,00

Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 11.499 11.702 11.702 11.702 100,00 100,00

C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe 160.093 178.224 181.568 175.558 101,88 96,69

Pisarniški in splošni material in storitve 123.529 128.922 129.520 129.520 100,46 100,00

Posebni material in storitve

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 21.368 26.362 26.362 26.362 100,00 100,00

Prevozni stroški in storitve

Izdatki za službena potovanja 4.707 6.600 6.600 4.500 100,00 68,18

Tekoče vzdrževanje 6.073 10.246 10.246 10.246 100,00 100,00

Poslovne najemnine in zakupnine 

Kazni in odškodnine



Davek na izplačane plače

Drugi operativni odhodki 4.416 6.094 8.840 4.930 145,06 55,77

D. Plačila domačih obresti 760 800 800 800 100,00 100,00

E. Plačila tujih obresti

F. Subvencije

G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom

H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

I. Drugi tekoči domači transferji

J. Investicijski odhodki 10.985 10.985 10.985 10.985 100,00 100,00

Nakup zgradb in prostorov

Nakup prevoznih sredstev

Nakup opreme 10.985 10.985 10.985 10.985 100,00 100,00

Nakup drugih osnovnih sredstev

Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije

Investicijsko vzdrževanje in obnove

Nakup zemljišč in naravnih bogastev

Nakup nematerialnega premoženja

Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring

Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog

2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 5.760 5.660 6.000 5.430 106,01 90,50

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu

B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu

C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 5.760 5.660 6.000 5.430 106,01 90,50

III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI  (I-II) 45.091 7.765 2.845 5.076 36,63 178,44

III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI  (II-I) 0 0 0 0



Tabela 2 - posebni del:       

OSNUTEK FINANČNEGA NAČRTA SCOMS ZA LETO 

2013 
             

PRIHODKI IN ODHODKI - PO VIRIH FINANCIRANJA      

       

Postavka SKUPAJ JAVNA SLUŽBA TRŽNA 

    MOL-OPVI MOL-DRUGI 

ODD. 

ZZZS DRUGO DEJAVNOST 

  2 3   4 5 6 

I. SKUPAJ PRIHODKI 1.176.334 494.900 5.105 669.229 1.100 6.000 

Tekoči transferi v javne zavode 1.176.334 494.900 5.105 669.229 1.100 6.000 

Investicijski transferi v javne zavode 0 0 0 0 0 0 

              

II. SKUPAJ ODHODKI 1.173.489 494.900 5.105 666.385 1.100 6.000 

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim 974.136 460.900 0 513.237 0 0 

Plače in drugi izdatki zaposlenim 838.923 391.961   446.962     

Prispevki delodajalcev 123.511 63.106   60.405     

Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 11.702 5.833   5.869     

B. Materialni stroški 199.353 34.000 5.105 153.148 1.100 6.000 

C. Posodobitev informacijske tehnologije 0           

D. Drugi odhodki 0           

              

III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI  (I-II) 2.845 0 0 2.844 0 0 

III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI  (II-I) 0 0 0 0 0 0 

       

Opombe:       

MOL OPVI: prihodki, ki jih zavod prejme iz proračuna Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje MU MOL    

MOL-DRUGI ODD.: prihodki, ki jih zavod prejme iz proračuna drugih oddelkov MU MOL (Oddelek za zdravstvo in socialno varstvo, Oddelek za šport…)  

 



Tabela 2 - posebni del:

OSNUTEK FINANČNEGA NAČRTA SCOMS ZA LETO 2014

PRIHODKI IN ODHODKI - PO VIRIH FINANCIRANJA

Postavka SKUPAJ TRŽNA

MOL-OPVI MOL-DRUGI ODD. ZZZS DRUGO DEJAVNOST

2 3 4 5 6

I. SKUPAJ PRIHODKI 1.170.659 494.900 0 669.229 1.100 5.430

Tekoči transferi v javne zavode 1.170.659 494.900 0 669.229 1.100 5.430

Investicijski transferi v javne zavode 0 0 0 0 0 0

II. SKUPAJ ODHODKI 1.165.583 494.900 0 664.153 1.100 5.430

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim 972.810 460.900 0 511.910 0 0

Plače in drugi izdatki zaposlenim 837.597 391.961 445.636

Prispevki delodajalcev 123.511 63.106 60.405

Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 11.702 5.833 5.869

B. Materialni stroški 192.773 34.000 152.243 1.100 5.430

C. Posodobitev informacijske tehnologije 0

D. Drugi odhodki 0

III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI  (I-II) 5.076 0 0 5.076 0 0

III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI  (II-I) 0 0 0 0 0 0

Opombe:

MOL OPVI: prihodki, ki jih zavod prejme iz proračuna Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje MU MOL

MOL-DRUGI ODD.: prihodki, ki jih zavod prejme iz proračuna drugih oddelkov MU MOL (Oddelek za zdravstvo in socialno varstvo, Oddelek za šport…)

JAVNA SLUŽBA
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