
 



 

Številka: 410-201/2012-12  

Datum:   27. 09. 2012  

 

 

 

             

MESTNA OBČINA LJUBLJANA 

Mestni svet 

Mestni trg 1 

 

1000   LJUBLJANA  

 

 

 

 

 

ZADEVA :  Pripombe in predlogi na Osnutka Odloka o proračunu MOL za leti 2013 in 2014 

 

 
Na podlagi 144. člena Poslovnika MS MOL, ki določa da občani MOL in sveti četrtnih skupnosti posredujejo 

pripombe in predloge na Osnutka Odloka o proračunu MOL za leti 2013 in 2014, Svet ČS Posavje podaja 

naslednja predloga:  

 

1. Izgradnja manjkajočih delov javnega sistema kanalizacije na območju ČS Posavje - Stoženska cesta, 

Pavlovčeva ulica, Udvančeva ulica, Stara Ježica, Ulica Urške Zatlerjeve 

Izgradnja manjkajočih delov javnega sistema kanalizacije v omenjenih ulicah je Svet ČS Posavje uvrstil 

med prioritetne naloge četrtnih skupnosti 2011-2014 in glede te prioritete junija 2012, s strani OGDP MU 

MOL, prejeli naslednje odgovore: 

Po Planu do 2015 in po IPN MOL je načrtovano: 

- Za Udvančevo in Staro Ježico PGD izdelan, začetek gradnje predvidoma 2014.  

- Stoženska in Pavlovčeva ulica:  V JP Vodovod – Kanalizacija je v izdelavi IDZ za gradnjo 

kanalizacijskega omrežja na celotnem območju Stožic, kot novelacija projektne dokumentacije PN št. 

2928K,  začetek gradnje predvidoma 2014. 

- Ulica Urške Zatlerjeve: PGD izdelan,  začetek del bo v letu 2013 

 

Omenjenih projektov v Osnutkih Odlokov o proračunu MOL za leti 2013 in 2014 nismo zasledili. Zato 

predlagamo, da se jih vanju umesti, kot zapisano v zgornjih odgovorih.  

 

 

 

2. Obnovitev vodovodnega sistem na Stoženski ulici. Največji problem so zaznali pri h. št. 18. JP VO-

KA d.o.o. je na tem odseku že opravil nekaj meritev in potrdil domneve občanov, da je pritisk vode 

zelo nizek.   

Obnovitev vodovodnega sistema na Stoženski ulici je Svet ČS Posavje uvrstil med prioritetne naloge 

četrtnih skupnosti 2011 – 2014 in glede te naloge junija 2012, s strani OGDP MU MOL, prejel naslednji 

odgovor: 

V JP Vodovod – Kanalizacija je v izdelavi IDZ za obnovo vodovodov na celotnem območju Stožic, kot 

novelacija projektne dokumentacije PN 2264V, začetek gradnje predvidoma 2014. 

 

Omenjenega projekta v Osnutkih Odloka o proračunu MOL za leto 2014 nismo zasledili. Zato predlagamo, 

da se projekt umesti v Osnutek Odloka o proračunu MOL za leto 2014 kot zapisano v zgornjih odgovorih.  

 

 

 



 

 

3. Zagotovitev protiprašne zaščite na Bratov Kunovarjev in Bratov Čebuljev ulici 

Protiprašna zaščita obeh ulic je umeščena med prioritetne naloge Četrtnih skupnosti Posavje 2011 – 2014 

in tudi med prioritete mandata 2006 – 2010. S strani pristojnih oddelkov MU MOL sta bila projekta tudi že 

večkrat odobreni in nato tudi prestavljena. Prenos lastništva zemljiških parcel po katerih že poteka javna 

kategorizirana pot na Bratov Čebuljev ulici, bo izveden v prihodnjih mesecih. Pri Bratov Kunovarjev ulici 

pa se prav tako že pridobiva dokumentacija o plačanem komunalnem prispevku. Zato predlagamo, da se 

projekta umestita v Osnutek Odloka o proračunu MOL za leto 2013.  

 
 
 

 

S spoštovanjem!  
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