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ZADEVA: Odgovori na pobude in pripombe ČS in občanov na proračuna 2013 in 2014 

  

V skladu  s sklepom OSZRM z dne 5.11.2012 vam v nadaljevanju posredujemo odgovore v zadevah, 

ki se nanašajo na OUP. 

 

1. pobuda ČO SD Črnuče v zadevi urejanja območja ČR 522 v Črnučah (P&R, zbiralnica 

odpadkov): 

»Za urejanje območja ČR 522 v Črnučah je v OPN MOL ID določena izdelava OPPN.  Izdelava 

pomembnejših strokovnih podlag, ki bo osnova za nadaljnje delo, se je že pričela. Snaga d.o.o. 

pripravlja idejno zasnovo zbirnega centra za odpadke; izdelava idejnih načrtov za P+R Črnuče s 

študijo izvedljivosti in analizo stroškov in koristi pa je vključena v projekt »mreža P+R zbirnih 

središč LUR». Načrtovano je, da bo gradivo izdelano v 1. polovici leta 2013. Ocenjujemo, da bo 

na tej podlagi OPPN lahko izdelan in sprejet v 1. polovici leta 2014.« 

 

2. vprašanje Mete Verbič in Petra Kaučiča o tem, kakšne urbane intervencije se še 

predvidevajo: 

»Letos smo sofinancirali dve urbani intervenciji, in sicer na Gornjem trgu in delu Rožne ulice ter 

na delu Trubarjeve ulice. Lani je podoben projekt potekal na Križevniški ulici. Cilj teh projektov 

je tudi kohezijski učinek, da se prebivalci ter lastniki ali najemniki lokalov povezujejo med seboj 

in so tudi sami udeleženi pri revitalizaciji posameznih mestnih predelov. Med urbane intervencije 

lahko štejemo tudi vsakoletno sodelovanje OŠ pri okrasitvi mesta v Parku zvezda in v atriju 

Magistrata, ki že poteka, vidno pa bo v mesecu decembru.«   

 

Lep pozdrav, 

 

 

Pripravila:  
Alenka Pavlin, univ. dipl. inž. arh. 

vodja Odseka za PIA in prenovo 

 

Karel Pollak, univ. dipl. inž. arh. 

vodja Referata za načrtovanje javnih  

površin in prenovo 

 

 

  

Mag. Miran Gajšek, univ. dipl. inž. arh. 

vodja oddelka 

 

 
Dostavljeno: 

- naslovu 
- SOD MS, Matjaž Bregar 
- zdg 
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MES I N-A OBCINA LJUBLJANA
MESTNI S\-ET

ZADEVA: PRIPOMBE NA OSNUTEK ODLOI'A. O PRORA.UNU MOL ZA LETI 2013 IN
2011

Na 19. seji MS MOLje m$tni svetnik g. Gregor Istenii ob obravnavi zgoraj omenjenih osnutkov
Odlokov predlagal, da se po"eiajo srcdstva za vzddevanje gasilskih donro,! iz naslova tekoiih
irarsferiev prostovoljnim gasilskim enotam. Viiirn naj resorni oddelek uskladi z Gasilsko zvezo
Lj ubljana.

Mestna uprava MOL jc upoitovala omenjeni predlog in sredstla poveiala za 52.000 EUR za obe leti.

Rob
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Daturn: 21 . 11 . 2012

MESTNA OBdINA L,JUBLJANA

ZADEVA: Odgovor na prejeto pripombo na osnutek odloka o Proratunu MOL zaleti
2013 in 2014.

Pripomba ga. Mojce Skrinjar
Pripornba se uanaSa na pladevanje otrok za popoldanske Sportne aktivnosti.

Odgovor OS
V letu 201 3 in 2014 je, skladno z aktivom ravnateljev osnovnih Sol. dogovoriena viSina cene. ki jo
bodo otroci pladali za popoldanske Sportne aktivnosti, ki se izvajajo do 17.00 ure. ViSina cene bo v
soraznerju s sofinanciranjern izvajalca Letnega programa Sportna (druitva. kluba) in ne bo smela
presegati 10€namesec.VkolikorseboSolaodlodila.daboizprogramainteresnihdejavnosti,kijih
prejme od MZIKS. prispevala del sredstev in bodo skupaj s sofinanciranjem MOL krila stroSke
strokovttega kadra. bodo te aktivnosti za otroke brezpladne. Eden izmed glavnih izvedbenih ciljev za
povedanje mnoZidnosti v vseh pojavnih oblikah Sporta v MOL je, da se vsakernu otroku v okviru
interesnih Solskih aktivuostih ornogoditi vsaj 2 r-rri tedensko brezpladue udeleZbe v prograntih
Sportnih druStev.

Prijazen pozdrav!

--*

08 200 3904

.vturkt Lc bur **t ///ff--*
Vodja odseka za $r6grarne Sporta
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Marko Kolenc



Mestna obdina
Ljubljana

Mestna uprava

Oddelek za kulturo

Marjan BeLan, u.d.i.a.
Barvarska steza9
1000 Ljubljana

Datum: 292012

Zadeva'. Pripombe na osnutek proraduna MOL zaleta2}l3 in2014

SpoStovani,

Najfep5e se vam zahvaljujemo, za va5o skrb za nadaljnjo usodo oziroma razvoj projekta Center Rog.

V zadnjih Stirih letih smo tudi z va5o pomodjo uspeli pridobiti obseZno dokumentacljo za izvedbo

projekta Center Rog, s katerim Zeli Mestna obdina Ljubljan4 kot je zapisano v Strategiji razvoja

kulture 2012-2015, vzpostaviti nov odnos do umetnosti in kreativnosti ter postaviti nova izhodi(da za

razvoj kulture. Center Rog bo ustvarjalno umetni5ko Zari5de s podrodja vizualne/likovne umetnosti,

arhitekture in oblikovanj a ter drLrgih kreativnih industrij . S svoj im delovanj em bo omogodil razvoi

ustvarjalnih dejavnosti v povezovanju umetni5kih praks ter ustanov, nevladnih organizacij in
posameznikov iz Slovenije in tujine. Deloval bo kot produkcijski, razstavni, izobraievalni in druZabni

prostor v smislu odprtosti, nenehnega procesa izmer4av, komunikacije in sodelovanja.Izzapisanega
je razvidno, da se Mestna obdina Ljubljana nikakor ni odpovedala projektu Center Rog, 5e ved,

proj ekt ostaj a med prioritetnimi investicijami.

VaSa ugotovitev, da v osnutku proraduna MOL za leti 2013 in2014 na postavki Center Rog niso

predvidena finandna sredstva, je pravilna. Izhaja pa iz dejstva, da smo Ze v letu 20A9 za izvedbo

investicije na obmodju nekdanje tovarne Rog sprejeli Akt o javno-zasebnem partnerstvu. To pomeni,

daje celotna investicijska operacija predvidena zzasebnimpaftnerjem, kinaj bi izpelial investicijo.

V zadetku letoinjega leta smo izpeljalitudi razpis za javno-zasebno partnerstvo za izvedbo projekta

Center Rog, vendar smo bili pri tem neuspesni, kljub nekaterim zainteresiranim investitorjem.
Pripravljeno imamo predstavitveno gradivo za projekt in Mestna obdina Ljubljana 5e vedno iSde

morebitne zainteresirane partnerje.

To ne pomeni, da je projekt zamrl, saj je na5 trenutni interes usmerjen predvsem v iskanje zasebnega

partnerja. Zelimo ti, Ou Ui bili pri tem dimprej uspeini. Sele takrat, ko bomo z zasebnim partnerjem

dogovorili izvedbo projekta bo tudi jasno, ali mora Mestna obdina Ljubljana v proradunu za

investicijo zagotoviti kakr5na koli finandna sredstva.

Lep pozdravl

Pripravila:
Jerneja Batii
podsekretarka
Jernei a 

" 
batic@lj utrl-i an a. s i

Tel.: 01/306 4840
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dr. Uroi Grilc
vodja oddelka

frir 7,.111,' ..rrg 7

1lf:l t-i-::a..:z
+. -:--. '1 aac la .4E
Ltt= - - tJJ -J -J

tet,<=, 1' -?aJO 4t 32

Q,2 r' r:-. i;:S?'fi a@ iju a ilan a. s i

y1.,,, ,,,r. i1; i, :7fia,Si

/', ) t

Poslano:Mestni svetMol ' 
L/rt"("',' {:n^'^

V vednost: Miran Gaj3ek, OUP MOL, Darja Lesjak, SRPI, MOL l' '
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MESTNA OBdINA LJUBLJANA
Mestni svet
Mestnitrg I

1000 L.iubljana

Zadeva: Odgovori na pobude, predloge in pripo.mbe k osnutku odloka o proraiunu Mestne otriine
Ljubljana zaleli 2013 in 2014 podanih s strani detrtnih skupnosti na 19. seji MS MOL

Spoitovani,

Posredujemo vam odgovor na pobudo svetnice Mete Verbid in svetnika Petra Kaudida. ki se nanasa na
Oddelek za kulturo.

Stevi lka: 41 0-250 12012-2
Datunr: 15.11.2012

Na Oddelku za kulturo smo seznanjeni s stanjem spomenika padlim borcem na Vodmatu. V skladu s
programom obnove spomenikov bomo zagotovili sredstva za obnovo le-tega v letu 2013.

Pripravila:
SnjeZiina Mardenko

Grilc
- vodja oddelka
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Stevilka: 410-201 12012-30
Datum: 13.1 1.2012

MESTNA OB.INA LJUBLJANA

ZADEVA: Odgovori na prejete pripombe na osnutka odloka o Proratunu MOL za leti
2013 in 2014

1. Pripombe Zivalskega vrta Ljubljana
Pripomba na osnutek Odloka o Proradunu MOL za leto 2013 se nanaia na predlog za umestitev nujno
potrebnih investicij, kot so: prenova velikega bajerja, prenova podesta za opazovanle Ziraf, prenova
zunanj ih lesenih podestov, delna obnova zunanje ograje vrta, obnovo elektroinitalacij, prenovo
ograde za tigre, ureditev bivali5da za gibone in varije ter izgradnjo novega zaveti5da za Livali na
Gmajnicah, v proradun za leto 2013.

Pripomba na osnutek Odloka o Proradunu MOL za leto 2014 se nanaia na predlog za umestitev nujno
potrebnih investicij, kot so: nabava elektridnega agregata, prenova letalnice za ptice, delna obnova
zunanje ograje vrta, novo skladiSde za krmila, nov senik ter pripadajoda komunalna infiastruktura,
nova ograda za leve ter izgradnjo novega zaveti5da za Zivali na Gmajnicah, v proradun zaleto2014.

Odgovor OP\{I:
Zaradi velikih potreb po investicijskem vzdrZevanju v vrtcih in osnovnih Solah v MOL, pripombe ne
moremo v celoti upo5tevati, borno pa ob pripravi predlogov proraduna MOL za leti 2013 in 2014 v
posameznem proradunskem letu sredstva za izvedbo nujnih investicijsko vzdrZevalnih del povedali
iz 20.000 EUR na 120.000 EUR.

Ker sredstva ne bodo zadostovala za izvedbo vseh nujnih investicijsko vzdrZevalnih del bo potrebno
investicije ponovno pretehtati in doloditi prioritete za izvedbo v obdobju od leta 2013 do 2017, za
katerega se ob pripravi Prelogovo Proradunov MOL, pripravljajo nadrti razvojnih programov.

2. Pripombe Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starSe Ljubljana
Pripomba se nana5a na viSino nadrtovanih sredstev v osnutkih Proradunov MOL za leti 2013 in 2014,
t.i. proradunski postavki 091202 Svetovalni center. Predlog je, da se na postavki ohrani viSino
nadrtovanih sredstev iz preteklih let oz. sredstva v viSini 495.000 EUR oz. da se snedstva na postavki
ne zniZuje.

Odgovor OP\{I:
S 1.6.2012je stopil v veljavo Zakon za uravnoteZenje javnih financ, na podlagi katerega so se miZale
plade in drugi osebni prejemki zaposlenih v javnem sektorju. Ob pripravi rebalansa ll za leto 201,2

smo Svetovalni center za otroke, mladostnike in starie pozvali, naj nam sporodi oceno neporabljenih
sredstev za plade v letu 2012 glede na sprejeti rebalans I za leto 2012. Zavod je ocenil ta sredstva v
viSini 12.600 EUR. Ker ta mesek predstavlja polletni znesek, smo v osnutku proradunov MOL za
leto 2013 in leto 2014 sredstva za plade za Svetovalni cenLer zniLali za 25.000 EuR.
Sredstva za kitje materialnih stroSkov smo v predlogu pioradunov MOL za leto 2013 in leto 2014
povedali za 3.000 EUR.



3. Pripombe ga. Mojce Skrinjar

Pripomba se nanaSa na izobraZevanje ravnateljev, ki ga izvaja gospa Marta Kos.

Odgovor OPVI:

V letu 2012 in 2013 skladno z dogovorom na aktivu ravnateljev nadaljujemo s Solo vodenja za

ravnatelje, saj pridobljena znanja v dosedanjem formalnem in neformalnem izobraZevanju ne

zadoSdajo za kakovostno vodenje.

Lep pozdrav!

Pripravile:
Maja Samide
Irena BezgovJek
Mojca Mikec

Marija Fabiii
Vodja oddelka

Po pooblastilu:

!'[ateja Demiii-Mateia Dem

CI,.D,-

Poslano/ vroditi:
- naslovniku
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ZADEVA: Odgovori na pobude, predloge in pripombe k osnutku odloka o proračunu Mestne 

občine Ljubljana za leti 2013 in 2014, podanih s strani Četrtnih skupnosti, prispelih 

po pošti in podanih s strani mestnih svetnic in svetnikov na 19. seji MS MOL  

 

Odgovori na pobude, predloge in pripombe k osnutku proračuna MOL za leti 2013 in 2014, ki se 

nanašajo na področje delovanja 4.4. Oddelka za gospodarske javne sluţbe in promet. 

 

Oddelek za gospodarske javne sluţbe bo v predlogu Proračuna MOL za leti 2013 in 2014 na področju 

vzdrţevanja upošteval vse pripombe iz razprave k Osnutku Proračuna MOL, ki se lahko realizirajo 

skozi redno vzdrţevanje in ne zahtevajo pridobitev gradbenega dovoljenja oziroma odkupe zemljišč. 

 

Pri oblikovanju programa smo upoštevali finančne moţnosti in v program vključili naloge za katere 

je ţe izdelana izvedbena dokumentacija in pridobljena zemljišča. Naloge, ki tega pogoja še ne 

izpolnjujejo, bomo uvrstili v programe za izdelavo dokumentacije, kar bo omogočalo realizacijo 

nalog v naslednjih proračunskih obdobjih. 

 

ČS Šiška: 

- Rekonstrukcija ulice Pod hribom. 

Odgovor: Na ulici Pod hribom uveljavljena sprememba prometne ureditve se je izkazala kot 

dobra rešitev. Z ureditvijo enosmernega prometa na delu ulice so se zmanjšali prometni 

zastoji, nekoliko več prostora pa so pridobili tudi pešci. Na preostalem delu ulice predlagate 

izgradnjo pločnika. Sporočamo vam, da se pristojni oddelek OGDP prizadeva za 

vzpostavitev peš in kolesarske poti okoli Roţnika, Tivolija in Šišenskega hriba. Trenutno se 

dokončuje odsek Biotehniške Fakultete do Zoo, od tam naprej bo pot potekala po obstoječi 

poti do ulice Pod hribom oziroma do Matjanove poti, kjer se bo nadaljevala po navedenih 

ulicah. S projektom bomo nadaljevali v prihodnjem letu, najprej z naročilom projektne 

dokumentacije za ureditev pločnika in po moţnosti kolesarske steze. 

- Rekonstrukcija Male Aljaţeve ulice. 

Odgovor: Celotna ureditev se bo reševala v sklopu nove ureditve. Izvedba je odvisna od 

prioritet in razpoloţljivih finančnih sredstev. 

- Popravilo dela Vodnikove ceste pri h.š: 28. 

Odgovor: Za Vodnikovo ulico imamo izdelan projekt ureditve. Izvedbo smo uvrstili v plan 

del za leto 2013/2014. 

 

ČS Posavje: 

1. Izgradnja manjkajočih delov javnega sistema kanalizacije na območju ČS Posavje – 

Stoţenska cesta, Pavlovičeva ulica, Udančeva ulica, stara Jeţica, Ulica Urška Zatlerjeve 

Odgovor: Izgradnja manjkajočih delov javnega sistema kanalizacije na območju ČS Posavje 

– Stoţenska cesta, Pavlovičeva ulica, Udančeva ulica, stara Jeţica, Ulica Urška Zatlerjeve, ni 

v planu za leti 2013 in 2014. 
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2. Obnovitev vodovodnega sistema na Stoţenski ulici. 

Odgovor: Obnovitev vodovodnega sistema na Stoţenski ulici ni v planu za leti 2013 in 2014. 

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

Odgovor: Za ureditev obeh ulic bomo v naslednjem proračunskem obdobju (2013) naročili 

izdelavo projektov ureditev ulic z odvodnjavanjem – izvedba bo predvidoma v istem letu. 

 

ČS Rudnik: 

1. Nadaljevanje gradnje komunalne infrastrukture na območju Vinterce- Rudnika 

Odgovor: Nadaljevanje gradnje komunalne infrastrukture na območju Vinterce- Rudnika se 

nadaljuje v letu 2013. 

2. Rekonstrukcija Iţanske ceste in komunalna ureditev. 

Odgovor: Pričetek izgradnje kanalizacije in vodovoda je v letu 2013, ceste pa v letu 2014. 

 

ČS Vič: 

1. Izgradnja sekundarne kanalizacije.  

Odgovor: V skladu z operativnim programom Gospodarskih javnih sluţb omenjene 

kanalizacije ni v programu za leti 2013 in 2014. 

2. Podaljšanje proge mestnega prometa št. 1. 

Odgovor: Proga št. 1 bo podaljšana do novega upravnega poslopja Snage takoj, ko bo 

dokončano kroţišče Cesta dveh cesarjev/Cesta v Mestni log. Dela trenutno potekajo v 

obsegu, ki zagotavlja minimalno potrebno rekonstrukcijo (provizorični rondo), v prihodnjem 

letu pa bodo dokončana v polnem obsegu. 

3. Ureditev Tbilisijske ulice. 

Odgovor: Ureditev Tbilisijske ulice proračunskem obdobju 2013, 2014 ni predvidena. 

4. Izgradnja obojestranskega hodnika za pešce na Cesti dveh cesarjev od h. št. 393 do 399. 

Odgovor: Na navedeni lokaciji bomo izvedli izgradnjo enostranskega hodnika za pešce, ker 

niso vsa zemljišča v lasti MOL. V kolikor bodo vremenske razmere dopuščale, bomo z 

izgradnjo pričeli ţe konec l. 2012, če ne, glede na vremenske razmere v začetku l. 2013. 

5. Postavitev JR do naselja Črni log (ob Cesti v gorice). 

Odgovor: Javna razsvetljava bo izvedena hkratno z izvedbo ostale infrastrukture na tem 

odseku.  

6. Izgradnja otroškega igrišča na območju Ramovševe ulice pri objektih na Cesti v Gorice od št. 

23 do 29. 

Odgovor: Izgradnja otroškega igrišča v proračunskih obdobjih 2013, 2014 ni predvidena.  

7. Ureditev parkirišč ob Lepem potu. 

Odgovor: Parkirišča ob Lepem potu nameravamo urediti v prihodnjem letu. Idejna zasnova je 

bila pridobljena ţe pred leti, potrebno jo je novelirati zaradi spremenjenih okoliščin. 

8. Semaforizacija Trţaške ceste in Ceste na Ključ. 

Odgovor: Semaforizacija je predvidena za leto 2013 v kolikor bomo pridobili vsa potrebna 

soglasja, sicer v letu 2014. Hkrati nameravamo izvesti tudi del manjkajočega pločnika ob 

Cesti na Ključ. 

9. Ureditev hodnika za pešce na Vrhovnikovi ulici. 

Odgovor: Ureditev pločnika je predvidena za leto 2013 (samo tisti del ob zelenici). 

10. Postavitev JR na Nasperski poti. 

Odgovor: Za enkrat smo izvedli cevno kanalizacijo za javno razsvetljavo. Postavitev 

kandelabrov še ni v planu. 

11. Postavitev JR na Cesti v Zgornji log od h.št. 44-52. 

Odgovor: Na omenjenem delu gre za dostopno pot med hišami. Ta del dostopne poti ni v 

rednem vzdrţevanju in na takih dostopih ne postavljamo javne razsvetljave. 

12. Ureditev Reške ulice z izgradnjo dodatnih parkirišč ob ulici. 

Odgovor: Ureditve dodatnih parkirišč ni predvidena v proračunu MOL za leti 2013 in 2014. 

13. Ureditev novih parkirišč za blokom Trţaška 49. 

Odgovor: Ureditve dodatnih parkirišč ni predvidena v proračunu MOL za leti 2013 in 2014. 

Nekaj parkirišč bi bilo moţno urediti ob Vrhovnikov ulici hkrati z ureditvijo pločnika. 

14. Povečanje parkirišča P+R Dolgi most. 
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Odgovor: Povečanje parkirišča P+R Dolgi most je načrtovana za prihodnje leto (2013). 

15. Ureditev nadstreška na avtobusnem postajališču pred gasilskim domom ob Cesti na Ključ 

Odgovor: Predmetnega postajališče ni vključeno v sistem enotnih nadstrešnic, kakršne so na 

linijah mesnega prometa. 

16. Izgradnja kolesarske steze ob Ljubljanici: 

Odgovor: Izgradnja kolesarske steze ob Ljubljanici ni predvidena v planu za leto 2013 in 

2014. 

 

Socialni demokrati (za ČS Center): 

1. Fontana Nazorjeva na Frančiškanski cerkvi. 

Odgovor: Zaradi pojava vlage na notranji strani cerkvenega zidu, ki je škodovala freskam 

(mnenje ZRMK), smo iztok vode v fontani po vertikali zaprli. Od kar voda po vertikali ne 

teče, tudi pojava vlage ni več.  

2. Izgradnja kanalizacije in obnova vodovoda na Poti na Golovec: 

Odgovor: Ureditev komunalne infrastrukture na območju Pot na Golovec predstavlja 

rekonstrukcijo vodovoda z izgradnjo postaje za dvig tlaka in rekonstrukcijo kanalizacije 

ločenega sistema. Za predmetno gradnjo je izdelana dokumentacija na nivoju projekta za 

pridobitev gradbenega dovoljenja, št. proj. 40-1407-00-2009, avgust 2010, Hidroinţeniring 

d.o.o. V teku je pridobivanje gradbenega dovoljenja. Po pridobitvi gradbenega dovoljenja bo 

potrebno izdelati še projekt za izvedbo in izvesti javni razpis za izvajalca del - predvidoma 

bodo te aktivnosti izvedene v letu 2013. Investicija je uvrščena v naloţbeni načrt JP 

VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. za leto 2013 in so v NRP 066  Mestne občine 

Ljubljana zagotovljena sredstva iz najemnine za obnovo meteorne kanalizacije in gradnjo 

postaje dviga tlaka. 

3. Komunalno vzdrţevanje: 

- Prenova Ambroţevega trga z izgradnjo ulične razsvetljave in sanitarij v objektu MOL. 

Odgovor: Razsvetljava na Ambroţevem trgu 4, 5, 6 in 7 je izvedena, postavitev sanitarij na 

tem območju ni predvideno. 

- Izgradnja kroţišča na Ambroţevem trgu: 

Odgovor: Zaradi odprtja Fabianijevega mostu ni potrebe po kroţišču na Ambroţevem trgu. 

- Dokončanje ureditve okolice na zahodni strani Gradu. 

Odgovor: Končali smo s sanitarno sečnjo in vedutnim obrezom drevja. Končana je ureditev 

Študentovske poti z osvetlitvijo. 

- Odkup in ureditev ploščadi pred garaţno hišo na Trdinovi. 

Odgovor: Ureditev Trdinove je načrtovana za prihodnje leto (2013) in mora biti izvedena 

sočasno z zaporo Slovenske ceste. Projekt je ţe pridobljen. 

- Popravilo obreţnega zidu Ljubljanice na Gallusovem nabreţju  

Odgovor: Popravilo mora izvesti upravljavec vodotoka, to je ARSO. 

- Izgradnja še enega spusta za sneg npr. na reki Savi. 

Odgovor: Izgradnja ni predvidena. 

- Namestitev drţal ob stopnicah na novem mostu pri trţnici.  

Odgovor: Drţala ob stopnicah niso bila predvidena po projektu. 

- Nasutje peska na novi poti preko parka – Ambroţev trg. 

Odgovor: Nasutje peska v parku za enkrat ni predvideno. Pobudo bomo evidentirali.  

- Popravilo poškodovanega asfalta preplastitev cestišča Praţakove ulice med Cigaletovo in 

Slovensko cesto. 

Odgovor: Preplastitev cestišča na navedeni lokaciji ni predvideno. 

- Zmanjšanje onesnaţenosti ozračja s pogostejšim spiranjem ulic. 

Odgovor: Spiranje ulic se izvaja skladno s potrjenim letnim planom Snage d.o.o. 

- Popravilo zidu na Trgu Republike: 

V okviru sanacije ploščadi na trgu republike bodo sanirani tudi zidovi ob robovih ploščadi, 

skladno z projektom. Sam začetek sanacije ploščadi je odvisen od zasebnika, ki mora sanirati 

najprej streho garaţne hiše na ploščadi. 

- Podzemno kabliranje prosto visečih vodov: 
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V okviru posodobitev infrastrukture se prosto viseči vodi premikajo v zemljo, ţal so določeni 

vodi v privatni lasti. 

- Menjava stebrov v kroţiščih s proţnejšimi. 

V programu opremljanja na območju MOL, po poškodbi stebrov v kriţiščih opremo 

nadomeščamo z proţnejšimi oznakami. 

4. Promet 

- Ureditev manjkajočega dela »promenade« na Cankarjevi cesti od Slovenske do Prešernove. 

Odgovor: Pobuda se bo preučila v okviru sprejete prometne politike. 

- Ureditev dvosmernega prometa na delu Rozmanove med Ilirsko in Trubarjevo 

Odgovor: Na navedenem delu Rozmanove bo ostala enosmerna prometna ureditev. 

Spremenjen bo samo način vodenja kolesarjev, ki bodo dovoljeni v obe smeri (po kolesarski 

stezi). Parkiranje bo ukinjeno in preneseno na Trubarjevo. 

- Izboljšanje varnosti na peš prehodih, ki so bili ocenjeni s slabo oceno. 

Odgovor: Na Vegovi ni več problema zaradi preprečitve motornega prometa, na Slovenski bo 

problem rešen z zaprtjem Slovenske ceste za motorni promet, na Igriški pa ne zaznamo niti 

prevelikih hitrosti (grbina) niti povečanega prometa (manj prometna mestna ulica), pač pa 

opaţamo večje število nepravilno parkiranih vozil. Izboljšanje v tem primeru lahko 

doseţemo le s pogostejšim nadzorom s strani Mestnega redarstva. Vozila so parkirana na 

vozišču v samem kriţišču, pločniki so prosti, ker so zaščiteni pred parkiranjem s količki. 

- Označiti kolesarske steze in njihovo ločevanje od pešcev ter steze razširiti, kjer so preozke 

zaradi postavljenih količkov. 

Odgovor: Problem je najbolj očiten na območju Centra. Tam nameravamo v prihodnjem letu 

zapreti Slovensko cesto za motorni promet, kar bo omogočilo sprostitev dela vozišča za 

voţnjo kolesarjev. S tem bo rešen problem mešanja kolesarjev in pešcev na pločniku. V 

proračunskem obdobju 2013-2014 nameravamo tudi umakniti kandelabre na Gosposvetski 

cesti tako, da pridobimo dodaten prostor (na sicer dovolj širokem) pločniku. 

- Kolesarska steza Komenskega ulici (prestavitev s pločnika na vozišče). 

Odgovor: Na vozišču je (zaradi prepovedi levega zavijanja na Resljevo) dovolj prostora za 

zaris kolesarske steze, vendar ima tudi sedanja rešitev (kolesarji na pločniku) določene 

prednosti. Ena od njih je, da kolesarjem ni treba čakati na zeleno luč, če s Komenskega 

zavijajo na Resljevo. 

- Ureditev kolesarske povezave med starim Karlovškim mostom in ulico Za gradom. 

Odgovor: Navedena ureditev je bila eden od projektnih pogojev za obnovo zapornice na 

Gruberjevem prekopu in je bila obveza izvajalca rekonstrukcije. Ker se je projekt začasno 

ustavil, bomo uvrstili navedeno povezavo v program del za naslednje proračunsko obdobje 

2013 – 2014. 

5. Turizem 

Postavitev vidnejših kaţipotov na Grad. 

Odgovor: S preusmeritvijo prometnih tokov na novi Fabianijev most in z večjimi 

spremembami prometne ureditve v njegovi okolici, je nastopila tudi potreba po reviziji 

vodenja prometa do Gradu. Ţe v letošnjem letu se bomo lotili temeljite prenove vodenja 

obiskovalcev do Gradu. Končno realizacijo predvidevamo v letu 2013. 

Pri področju turizma postavitev vidnejših kaţipotov na Grad na kriţišču Ciril Metodovega 

trga s Študentsko, na kriţišču Streliška – Na Stolbi, na kriţišču za gradom – Strmi pot, na 

kriţišču Karlovške-Za gradom, Osojna pot na Gornjem trgu in Reber na Starem trgu; 

Odgovor: Kaţipoti bodo nadomeščeni z novimi v okviru proračuna zavoda Turizem 

Ljubljana ali pa v okviru OGDP skozi shemo/projekt MOLIS. 

  

Socialni demokrati (za ČS Črnuče): 

 Priključek Brnčičeve na Zasavsko cesto: 

 Odgovor: Projekt je pridobljen. Pridobivanje zemljišč je v teku. 

 Razširitev Primoţičeve ulice: 

 Odgovor: Razširitev bo moţna, ko jo ČS Črnuče vključi v prioritete. 
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Saša Gabrijel: 

Nova trasa dvosmerne ceste Andreja Bitenca (s pločnikom) 

Odgovor: OGDP v letu 2013-2014 nima planirano ureditev nove trase ceste s pločnikom, 

potrebno je predhodno pridobiti zemljišča. 

Komunalna ureditev območja Podutik – Glince. 

Odgovor: Po pooblastilu MOL-OGDP je JP VODOVOD-KANALIZACIJA, s postopkom 

javnega naročanja, izbrala projektanta (SAVAPROJEKT, d.d.) za izdelavo projektne 

dokumentacije za podaljšanje vodovoda Podutik in izgradnjo kanalizacije, od obstoječega 

kamnoloma do naselja Kozamernik, ki je ţe izdelana na nivoju projekta za pridobitev 

gradbenega dovoljenja. 

Z dopisom dne 30.09.2010 je Jp VO-KA na podlagi predpogodbe, kjer je bilo vse 

dogovorjeno, zaprosila MOL- oddelek za nepremičnine za odkup zemljišča za prečrpalno 

postajo (123/2 k.o. Glince). Ker zemljišče še ni odkupljeno, je Jp Vo-KA z dopisom z  dne 

23.04.2012 zaprosila MOL- Oddelek za nepremičnine še za stavbno pravico, ker lahko oba 

postopka potekata vzporedno oz. istočasno. Po prejemu pogodbe o stavbni pravici, bo 

pridobljeno še GD za gradnjo prečrpalne postaje, GD (št. 351-1285/2009-24-1351003 z dne 

06.07.2010) za gradnjo cevovoda je namreč ţe pridobljeno. Izgradnja cevovoda, brez 

zagotovitve vodnega vira, kar bo omogočala šele izgradnja prečrpalne postaje, pa je v 

tehnološko-tehničnem smislu in iz ekonomskega vidika neopravičljiva. 

Odkup zemljišča je v teku na Oddelku za nepremičnine in bo predvidoma izveden v letu 2012 

in pridobljeno gradbeno dovoljenje v letu 2013 in skladno z načrtom razvojnih programov 

Mestne občine Ljubljana v obdobju 2012-2017, zgrajen do konca leta 2013. 

 

Meta Verbič, Peter Kaučič: 

I.Promet, prometna infrastruktura in komunikacije 2013 in 2014 

1. Cestišče Prţakove ulice med Cigaletovo in Slovensko cesto. 

Odgovor: Preplastitev cestišča ni predvidena. 

2. Okolica parka Tabor. 

Odgovor: Pridobljene imamo projektne rešitve ureditve Parka tabor in okoliških ulic. Kar se 

tiče izvedbe enosmernega prometa, do realizacije ne more priti prej, kot ob zaključku 

gradbenih del na sanaciji kanalizacije, ki trenutno poteka na Metelkovi ulici. 

3. Domnevno zmotna navedba ureditve območja Vodmat v obrazloţitvi proračuna MOL za leti 

2013 in 2014. 

Odgovor: Z območja Vodmata smo prejeli večje število pripomb na izvedbo sedanje 

ureditve. Posebej so se teţave pokazale z ukrepanjem Mestnega redarstva. Določene parkirne 

površine so ostale nedefinirane, zato smo se ponovno preverili obstoječo ureditev in izvajalcu 

naloţili določene ukrepe za sanacijo. Dela bi morala biti končana še letos, vendar bo račun 

zanje zapadel v plačilo šele leta 2013, zato morajo biti zagotovljena sredstva v letu 2013. 

4. Ureditev Petkovškovega nabreţja. 

Odgovor: Najprej bomo izvedli izgradnjo potopnih zbiralnic, v naslednji fazi pa bo sledila 

ureditev Petkovškovega nabreţja. 

5. Problem prebivalcev Ceste na Golovec. 

Odgovor: Ureditev komunalne infrastrukture na območju Pot na Golovec predstavlja 

rekonstrukcijo vodovoda z izgradnjo postaje za dvig tlaka in rekonstrukcijo kanalizacije 

ločenega sistema. Za predmetno gradnjo je izdelana dokumentacija na nivoju projekta za 

pridobitev gradbenega dovoljenja, št. proj. 40-1407-00-2009, avgust 2010, Hidroinţeniring 

d.o.o. V teku je pridobivanje gradbenega dovoljenja. Po pridobitvi gradbenega dovoljenja bo 

potrebno izdelati še projekt za izvedbo in izvesti javni razpis za izvajalca del - predvidoma 

bodo te aktivnosti izvedene v letu 2013. Investicija je uvrščena v naloţbeni načrt JP 

VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. za leto 2013 in so v NRP 066 Mestne občine Ljubljana 

zagotovljena sredstva iz najemnine za obnovo meteorne kanalizacije in gradnjo postaje dviga 

tlaka. 

6. Postavitev kolesarskih stez in prenova: 

Odgovor: V okviru prometne politike MOL se sproti izvajajo prenove in prestavitve 

kolesarskih stez. 
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7. Kroţišče na Ambroţevem trgu: 

Odgovor: Zaradi odprtja Fabianijevega mostu ni potrebe po kroţišču na Ambroţevem trgu. 

 

Mirko Brnič Jager 

 Subvencije za električna in hibridna vozila: 

 Odgovor: Eko subvencije so v pristojnosti Republike Slovenije. 

 Mestni trolejbusi in infrastruktura: 

 Odgovor: Ta rešitev ni podprta z OPN. 

 Izvedba mestne in primestne ţeleznice in infrastrukture: 

Odgovor: Potrebna sredstva večkrat presegajo letni proračun MOL. Zadeva je v drţavni 

pristojnosti. 

 

Mojca Škrinjar  

 Sprememba signalizacije na Fabianijevem mostu: 

 Odgovor: Signalizacija na Fabianijevem mostu je izvedena  

 En dan na mesec brezplačen LPP 

 Odgovor: Odgovor je podan z dopisom 03200-10/2012-44, z dne 12.9.2012. 

 Več parkirišč okoli Ljubljane: 

Odgovor: Pridobivamo projekte za P+R. V letih 2013 in 2014 sta predvideni parkirišči P+R 

Dolgi most (razširitev) in P+R Barjanska cesta 

 Avtobusna in ţelezniška postaja: 

 Odgovor: Izvaja se v sklopu JZP projekta Emonika. 

 Poglobitev ţeleznice: 

 Odgovor: Projekt je v pristojnosti RS. 

 

Gregor Istenič 
 Subvencija LPP za nakup novih avtobusov: 

Odgovor: Nove avtobuse nabavlja JP LPP. Po odloku o prevozu v mestnem javnem prometu 

je subvencija namenjena pokrivanju razlike med dejansko in ekonomsko ceno vozovnice. 

 

Miha Jazbinšek 

- Klančina med Severjevo garaţo in Fabjanijevim nadvozom. 

Odgovor: V območju Severjeve garaţne hiše ni vsa površina v lasti MOL. Klančina po 

projektu ni bila predvidena. Na terenu bomo preverili situacijo in preučili moţnost ureditve 

klančine. 

- Ureditev avtobusnega postajališča na Krekovem trgu. 

Odgovor: Avtobusno postajališče je urejeno izven cestišča, na nasprotni strani ga fizično ni 

mogoče umakniti iz cestišča. 

- Ureditev Trga republike. 

Odgovor: Izdelava projekta za rekonstrukcijo parkirišča na Trgu republike je predvidena v l. 

2013 oz. 2014. 

- Ureditev Slovenske ceste. 

Odgovor: Prometna politika je določila odsek od Šubičeve do Dalmatinove, kot peščevo 

površino. Delno zaprtje se predvideva v letu 2013 na odseku od Šubičeve do Ajdovščine. 

 

Lep pozdrav ! 

 

Koordiniral in pripravil: 

Dragan Raonić, Podsekretar 

          Irena Razpotnik  

          Vodja oddelka  










