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Zadeva: Pripombe k  5. a in b. točki dnevnega reda 3. redne seje Mestnega sveta MOL -    

              Osnutek Odloka o proračunu MOL za leto 2015 in 2016 

 

 

K osnutkom odlokov o proračunu MOL za leti 2015 in 2016 podajam naslednje pripombe in 

predloge: 

 

1. Vodovodi 

V Odloku o proračunu MOL za leto 2015 in 2016 se zagotovijo vsa potrebna finančna 

sredstva za dokončno izgradnjo vodovodov in ureditev vodooskrbe prebivalcev Mestne 

občine Ljubljana (ČS Sostro), ki nimajo osnovne vodooskrbe. Pri izgradnji vodovodov se  

upošteva načelo nujnosti projekta, predvsem pa, da se sredstva planirajo racionalno in 

ekonomično.  

 

Obrazložitev: 

Ugotavljam, da je nedopustno prelaganje investicij v prepotrebne vodovode:  

- Vodovod Zg. Besnica – Sp. Besnica 

- Vodovod Brezova Ravan 

- Vodovod Trebeljevo – Volavlje -  sekundarno omrežje 

- Janče – zaključek I. in II. faze 

 

Sredstva za izgradnjo vodovodov v proračunih iz sprejetih rebalansov proračunov se zgolj 

prelagajo iz leta v leto. Najbolj drastično se odraža na vodovodu Zg. Besnica – Sp. Besnica. 

Tako je bil planiran pričetek gradnje v letu 2015, kar je celo razvidno iz sprejetega 

Rebalansa Odloka o proračunu MOL za leto 2014/III, z dne 08.12.2014, kjer je v Načrtu 

razvojnih programov (NRP) predvidenih 170.260 evrov za leto 2015 ter 167.196 evrov za 

leto 2016. V predlaganih Osnutkih Odlokov o proračunih MOL za leti 2015 in 2016, ki sta se 

pripravljala vzporedno z rebalansom 2014/III, pa se sredstva pomikajo v leto 2017. 

Zato predlagam, da je potrebno prenehati s prelaganjem sredstev v tako pomembne 

investicije kot je osnovna vodooskrba prebivalcev Mestne občine Ljubljana. Finančna 

sredstva se morajo zagotoviti v proračunskem obdobju 2015 in 2016. Menim, da je konec 

leta 2016 zadnji razumni rok za dokončno ureditev vodooskrbe prebivalcev Mestne občine 

Ljubljana. 

Priloga tega dokumenta je posnetek dejanskega stanja že zgrajene vrtine za vodovod Zg. 

Besnica – Sp. Besnica, iz katerega je razvidno, da vsak dan na površino priteče ogromne 

količine ustrezne pitne vode. 

 



 

 

 

 

2. Kanalizacija 

V Osnutkih Odlokov o proračunu MOL za leti 2015 in 2016 ni jasno razvidno kako in kdaj 

bo potekala izgradnja kanalizacijskega omrežja na območju ČS Sostro, konkretneje na 

Sostrski cesti in Aličevi ulici (v celoti), Cesti 13. julija (Žabja vas), Litijski cesti (še ne 

zgrajeni del) in Cesti II. grupe odredov (še ne zgrajeni del). Vsa ta območja se nahajajo v 

naselju Ljubljana in predstavljajo gosto poselitev. Za območja, kjer ni predvideno javno 

kanalizacijsko omrežje s priklopom na javno čistilno napravo, predlagam, da MOL pristopi k 

zagotovitvi sredstev za subvencioniranje malih individualnih komunalnih čistilnih naprav, 

kar je dobra praksa številnih ruralnih območij v Sloveniji.  

 

3. Pokopališča Sostro in Javor 

a) Pokopališče Sostro 

Opozarjam, da je v NRP v Osnutkih Odlokov o proračunih MOL za leti  2015 in 2016 

napačno prikazana ocena porabljenih sredstev do leta 2014, oziroma do konca leta 2014. 

Glede na dejstvo, da je MOL lastnik potrebnega zemljišča za izgradnjo 1. faze širitve 

pokopališča Sostro, ki zajema nova grobna polja in izgradnjo osnovnega poslovilne objekta 

(vežica s sanitarnimi prostori in pomožnimi objekti) predlagam, da se v planu za leto 2015, 

zagotovi sredstva v višini 400.000 evrov in 600.000 evrov, v planu za leto 2016, kar po oceni 

strokovnjakov predstavlja potrebni znesek za izgradnjo 1. faze širitve pokopališča Sostro. 

Opozarjam, da je opis obrazložitve za širitev pokopališča Sostro na strani III/57 v Osnutku 

Odloka o proračunu MOL za leto 2015 in v Osnutku Odloka o proračunu MOL na strani 

III/49 za leto 2016, napisana nejasno in zavajajoče, saj 2. faza ne predstavlja prioriteto MOL. 

Predlagam, da se prioritetno izvede 1. fazo širitve pokopališča Sostro, 2. fazo širitve 

pokopališča Sostro bo potrebno planirati šele čez nekaj desetletij. 

 

b) Pokopališče Javor 

Ugotavljam, da je v Poslovnem načrtu družbe Žale za leto 2015 predvidena investicija v 

izgradnjo sanacijskega opornega zidu na lokalnem pokopališču Javor, ki pa je vezan na 

pridobitev potrebnih zemljišč s strani MOL. Zato predlagam, da se v Odloku o proračunu 

MOL za leto 2015 zagotovijo potrebna sredstva za odkup zemljišča. Pokopališče Javor je 

namreč v velikem delu na zasebnem zemljišču, pokopališka dejavnost pa spada med eno 

izmed osnovnih dejavnosti lokalne samouprave. 

 

4. Vrtec Pedenjped 

Predlagam, da se v Odlokih o proračunih MOL za leti 2015 in 2016 predvidi sredstva za 

odkup zemljišč in širitev vrtca Pedenjped – enota Zadvor. Opozarjam, da je Svet ČS, na 

pobudo MOL, že v januarju 2013 opravil razgovor z lastniki zemljišč, ki so predvidena za 

širitev vrtca, po veljavnem OPN MOL. Vsi lastniki zemljišč so izrazili strinjanje s prodajo 

zemljišč za širitev vrtca. 

Opozarjam, da je Vrtec Pedenjped - enota Zadvor, vrtec z največ odklonjenimi otroki, in 

sicer je bilo ob zadnjem vpisu v vrtec, odklonjenih 105 otrok. 

Hkrati  izražam nestrinjanje s prelaganjem sredstev za pričetek izgradnje vrtca Pedenjped 

enota Kašelj. Glede na dejstva, da je pridobljena vsa ustrezna dokumentacija je potrebno 

javni razpis za izvajalca del in gradnjo pričeti v letu 2015. 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. Cestna infrastruktura 

Predlagam, da se: 
- Nadaljuje sanacija pločnika ob Cesti II. grupe odredov.  

- Od križišča Sadinja Vas / V Karlovce do Podlipoglava uredi pločnik in javna razsvetljava. 

- Na Dobrunjski cesti uredi pločnik. Naselje ob Dobrunjski cesti ima vso komunalno 

infrastrukturo, zato je smiselno pristopiti k ureditvi pločnika. 

- Nadaljuje rekonstrukcija Litijske ceste do križišča s Sostrsko cesto. 

6. Otoki športa: 

Predlagam, da  se v projekt »Otok športa Sostro«, poleg športnih igrišč, vključi tudi fitnes 

naprave na prostem.  

 

7. Sredstva za delovanje četrtnih skupnosti 

Predlagam, da se kvota finančnih sredstev za delovanje četrtnih skupnosti poveča za skupni 

znesek 100.000 evrov, kar predstavlja 0,026 odstotka proračuna MOL, na ravni četrtnih 

skupnosti pa to predstavlja 25 odstotkov povečanja sredstev. Iz dosedanje porabe finančnih 

sredstev četrtnih skupnosti je razvidno, da so sredstva porabljena zelo racionalno in v veliko 

korist občanov. 

ČS Sostro velik del sredstev nameni področju komunale in s tem rešuje nujno potrebna 

neurejena komunalna stanja na javnih zemljiščih, ki so v lasti MOL. 

 

Finančne posledice navedenih pripomb  
Predstavljene pobude in predlogi imajo finančno obveznost 2.000.000 evrov za leto 2015  in 

2.000.000 evrov za leto 2016, kar predstavlja 0,5 odstotka proračuna MOL na letni ravni. S temi 

sredstvi bi močno povečali razvojni potencial ČS Sostro in izboljšali kvaliteto življenja prebivalcev 

ČS Sostro, predvsem pa zagotovili enakomerni razvoj Mestne občine Ljubljana.  

 

 

 

 

                          Janez Moškrič 

                                                                          mestni svetnik 

        

 

 

 

 

 

 

Priloga: 

- Posnetek vodne vrtine v Besnici 


