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ds drnuie
Pripqmba oz--pab!da:
Zagotovio naj se sredsna za izgradnjo noye telovadnice, manjkajoiih uiilnic s kabineti in adaptacia
obstojeiih prostorov OS N. H. Maksa Peiaria
Odgovor OPVI:
Na OPVI bomo v letoinjem letu ponovno preverili demografske podatke in prostorske zmoZnosti Sole po

podatkih vpisa za Solsko leIo 2015116. Glede na pridobljene podatke in posledidno izkazano upravidenost za

izvedbo investicije, tj. potrebe po novih udilnicah, bomo po izgradnji nove telovadnice na mestu obstojede

telovadnice, uredili primeme nove prostore.

ds SisLa
Pripomba oz. pobuda:

V letu 2015 naj se zagotoyijo sredstea za izgradnjo prizidka za lelovadnico in osrednji prostor v rrlcu Mojca,
Leviinikova I l
Odgovor OPVI:
Omenjeni projektje v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja. Trenutno je vloga na UE Ljubljana. V letu

2015 nadrtujemo izdelavo PZI, projektne dokumentacije in izvedbo postopka javnega razpisa za izbiro

izvajalca. V letu 2016 pa nadrtujemo izgradnjo telovadnice in osrednjega prostora.

V vrtec Mojca smo za investicijsko vzdrZevanje in energetske sanacije v letu 2013 financirali 496.296,60 EUP.,

v letu 2014 pakar 602.272,72 EUR, skupaj kar 1.098.569,32 EUR.

iS Sostro
Pripombapz-pqbuda:
Zagotor|o naj se sredstva za odkup zemljiii in iiritev vrtca Pedenjped enota Zadvor
Odgovor OPVI:
Na OPVI bomo v leto5njem letu po analizi podatkov vpisa za Solsko leto 2015i16 preverili demografske
podatke in prostorske zmoZnosti vftcev. Glede na pridobljene podatke in posledidno izkazane Potrebe po novih

oddelkih vrtcev, bomo v skladu s finandnimi moZnostiv letu 2016 planirali ustrezne aktivnosti.

Len oozdrav.

















































 

 

Številka:410-73/2015-40 

Datum: 20. 2. 2015 

 

 

Mestna občina Ljubljana 

Mestni svet 

 

Mestni trg 1 

1000 Ljubljana 

 

Zadeva: Odgovori Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet na pripombe in pobude na     

osnutka odlokov o proračunu MOL za leto 2015 in leto 2016 

 

V nadaljevanju podajamo odgovore na pripombe in pobude k osnutkoma o proračunu za leti 2015 in 

2016, ki so jih podali: 

 

1. Svet Četrtne skupnosti Rožnik 

Rezervacija proračunskih sredstev že v letu 2015 za prioritetno ureditev varnih avtobusnih 

postajališč ob Večni poti v ČS Rožnik.  

 

Odgovor: 

Postajališča na vozišču so že izvedena in varno urejena tako, da se za ustavljenim avtobusom zaustavi 

promet in s tem zagotovi večjo prometno varnost. 

 

Izgradnja enega novega otroškega igrišča na Vrhovcih ter rezervacijo sredstev za dokončanje 

otroškega igrišča v Rožni dolini – Habjanov bajer. 

 

Odgovor: 

Na širšem območju Vrhovcev urejamo in vzdržujemo tri otroška igrišča: Grba I., Grba II.  in Brdo - 

Gasilski dom. Izgradnja novega otroškega igrišča na Vrhovcih ni predvidena.  Otroško igrišče na 

Habjanovem bajerju se ne bo gradilo, ker je lokacija namenjena prodaji. 

 

2. Svet Četrtne skupnosti Šmarna gora 

V proračun MOL za leta 2015 in 2016 naj se vključi začetek urejanja javne kanalizacije v 

agromelioracijah MOL večjih od 2000 PE. 

 

Odgovor: 

V letu 2015 se predvideva izdelava investicijske in projektne dokumentacije, saj bomo s projektom » 

Dograditev javne kanalizacije  v aglomeracijah MOL, večjih od 2000 PE«, kandidirali za pridobitev 

EU sredstev. V okviru projekta je predvidena ureditev kanalizacijskega omrežja v Tacnu, Šmartnem, 

Zgornjih, Srednjih in Spodnjih Gameljnah. Terminski plan izvedbe je 2015 – 2019, v okviru projekta 

se predvidi tudi ureditev celotne komunalne infrastrukture. 

 

V proračunu MOL za leto 2016 pod postavko Investicije v lokalno kanalizacijsko infrastrukturo v 

podstavki Izgradnja čiščenja komunalnih odplak in kanalizacije v naselju Rašica, predlagamo da se 

omenjena postavka prestavi v proračun za leto 2015. 

 

Odgovor: 

Aglomeracija Rašica, ki zajema naselje Rašica skladno z operativnim programom odvajanja in 

čiščenja komunalne odpadne vode spada med poselitvena območja, ki so obremenjena med 50 PE in 

2000 PE. V okviru projekta je predvidena gradnja javnega kanalizacijskega omrežja s ČN v letu 



 

 

2016. Za gradnjo ČN je potrebno predhodno pridobiti zemljišče. Prednostni vrstni red izvajanja 

operativnega programa imajo aglomeracije, večje od 2000 PE. 

 

V proračunu MOL za leta 2015 in 2016 naj se izrecno definira vlaganje v vzdrževanje cest in 

zagotavljanje varnosti v promet izven strogega centra MOL.  

 

Odgovor: 

Detajlni plan vzdrževanja cest je bil predstavljen četrtni skupnosti na sestanku v mesecu  januarju.  

 

3. Svet Četrtne skupnosti Šiška 

 

 a)V proračun za leto 2015 naj se vključijo naslednji projekti: 

1. Rekonstrukcija ulice Pod hribom (varna pot v šolo)  

2. Sanacija – rekonstrukcija ulice Na Dolih parc.št. 1497/1 k.o. Dravlje  

3. Izgraditev manjkajočega pločnika v ulici Draga  

 

Odgovori: 

1. V letu 2015 bomo po sprejetju proračuna za leto 2015 naročili projektno dokumentacijo in pričeli z 

izvedbo. 

2. Parc. št. 1497/1 k.o. Dravlje ne obstaja. Večjih sanacij oz. rekonstrukcij na tem območju ni 

predvidenih. Bomo pa v sklopu vzdrževanja pregledali stanje cestišča ter morebitne udarne jame 

sanirali. 

3. Projekt za pločnik na Ulici Draga je v izvedbi. Pred samo izvedbo pa bo potreben tudi odkup 

zemljišča.  

 

b) V proračun za leto 2016 naj se vključijo naslednji projekti: 

1. Ureditev parkirišč na območju vhoda v ŠRC Mostec (ob Večni poti)  

2. Posodobitev in obnovitev igralnih površin v naselju Koseze 

3. Asfaltiranje Ledarske ulice 

 

Odgovori: 

1. Pridobili smo tehnično dokumentacijo za ureditev parkirišč pri Mostecu na več mestih (vsega 

skupaj štiri parkirišča). Ko smo zaprosili za soglasje na ZVKND, so izdajo soglasja zavrnili, ker se 

vsa predvidena parkirišča nahajajo v krajinskem parku Tivoli – Rožnik – Šišenski hrib, kjer gradnja 

takšne infrastrukture ni dovoljena po občinskem odloku. Poizkusili bomo najti drugo rešitev. 

2. Na območju Kosez smo v letu 2013 prenovili OI Brajnikova. Otroški igrišči Levičnikova I in 

Levičnikova II bomo glede na razpoložljiva sredstva skušali prenoviti v letu 2016. 

3. Ledarska ulica je asfaltirana, razen na kraku, ki vodi do zasebnih hiš (na primer Ledarska 17 ter 

drugih) in do šolskega igrišča. Preverili bomo, kako je z lastništvom. 

 

4. Svet Četrtne skupnosti Golovec in svetnik Anton Kastelic (1. in 2. alineja 1. točke) 

 

Zagotovijo sredstva za:  

- rekonstrukcijo Litijske ceste na odseku Pesarske do Sostrske ceste  

- komunalno infrastrukturo v Spodnji Hrušici  

- ureditev/preplastitev Hruševske ceste in izgradnja pločnika po levi strani Hruševske iz smeri 

Štepanjsko naselje proti Bizoviku.  

 

Odgovor: 

V proračunskem obdobju 2015 in 2016 je predvidena ureditev komunalne in prometne infrastrukture 

v območju Hrušice in Litijske ceste in sicer Litijska cesta – vzhodni del, Fužinska cesta, Pot do šole, 

Savinova ulica in Cesta v Kostanj (I. faza). V fazi planiranja in projektiranja II. faze bomo upoštevali 

vaše predloge. 

 

 



 

 

V proračunu za leto 2015 zagotovijo sredstva za ureditev dodatnih parkirnih mest v Štepanjskem 

naselju na že obstoječem parkirišču ob Parmski cest.  

 

Odgovor: 

Žal je proračun finančno omejen, zato sredstev za povečanje parkirišča za stanovalce ni predvidenih. 

Gre za povečanje parkirišča, namenjenega stanovalcem Štepanjskega naselja, ki je bilo zgrajeno 

hkrati s samim naseljem in za zadovoljevanje potreb naselja. Lastništvo še ni urejeno, saj bi po v času 

gradnje veljavnih prostorskih aktih, parkirišče moralo pripast stanovalcem na podlagi Zakona o 

vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in določitvi 

pripadajočega zemljišča k stavbi (ZVEtL). V tem primeru občina seveda ne more graditi zasebnih 

parkirišč z javnimi sredstvi. 

 

V proračunu za leto 2015 in 2016 zagotovijo sredstva za izvedbo hodnikov za pešce in ureditev 

dvosmernega prometa na Štepanjskem nabrežju, na odseku od Štepanjske ceste do Mekičeve ulice.  

 

Odgovor: 

Glede na količino prometa, ki je neprimerljivo manjša, kot na primer na Litijski cesti, ocenjujemo, da 

ne gre za nujno prioriteto, zato sredstev nismo mogli upravičiti in v proračunu niso zagotovljena.  

 

Postavitev ulične razsvetljave ob sprehajalni poti ob Ljubljanici (od doma starejših občanov Moste 

do mostu, ki povezuje Štepanjsko naselje z Novimi Fužinami.  

 

Odgovor: 

Javna razsvetljava je v planu v letu 2015, izvedba je predvidena takoj, ko bodo dopuščale vremenske 

razmere. 

 

V proračunu zagotovijo sredstva za ureditev povezovalne poti in kolesarske steze ob Grubarjevem 

kanalu (za Domom starejših občanov do Povšetove ulice).  

 

Odgovor: 

Ocenjujemo, da ne gre za nujno prioriteto, zato sredstev nismo mogli upravičiti in v proračunu niso 

zagotovljena. 

 

Zagotovijo sredstva za dokončanje izgradnje pločnika na Cesti v Bizovik (»Pednarca«).  

 

Odgovor: 

Pločnik bo zgrajen v sklopu rekonstrukcije Litijske ceste v letu 2015. 

 

V proračunu za leto 2015 zagotovijo sredstva za ureditev obstoječih avtobusnih postajališč ob Litijski 

in Hruševski cesti ter postavitev dodatnega postajališča na Litijski cesti in razširitev oziroma 

postavitev dodatnega nadstreška na postajališču na Litijska cesta v Štepanjskem naselju, postajališče 

Emona smer center.  

 

Odgovor: 

Sredstva so zagotovljena v okviru prenove in gradnje komunalne infrastrukture na območju Hrušice, 

ostalo (nadstrešnica na postajališču pri Mercatorju (bivša Emona) pa je izven območja obdelave tega 

projekta, vendar bomo kljub temu poskusili zagotoviti potrebna sredstva. 

 

V proračunu za leto 2015 zagotovijo sredstva za sanacijo prehoda pod Litijsko cesto.  

 

Odgovor: 

Pri ZRMK je naročen projekt za sanacijo prehoda pod Litijsko cesto, ki bo podlaga za sanacijo 

omenjenega prehoda. 

 

Vzdrževanje meteorne kanalizacije: zagotovijo sredstva za redno vzdrževanje: 

- požiralnikov Ob Mejašu in Ulica miru 



 

 

- v Bizoviku 

- v Hrušici 

- v Štepanjski vasi.  

 

Odgovor: 

V sklopu rednega vzdrževanja meteorne kanalizacije se izvajajo redna vzdrževalna dela, skladno z 

prioritetami, pomembnostjo in razpoložljivimi finančnimi sredstvi. 

 

V proračunu za leti 2015 in 2016 zagotovijo sredstva za ureditev dovozne poti do pokopališča v 

Bizoviku. 

 

Odgovor: 

V letu 2015 bomo uredili dovozne poti do pokopališča  v Bizoviku. 

 

5. Svet Četrtne skupnosti Bežigrad 

Predvidijo naj se sredstva za adaptacijo Dunajske ceste s Tolstojevo ulico do križišča Dunajske ceste 

s Posavskega ulico.  

 

Odgovor: 

V letu 2015 – 2016 je planirana sanacija cestišča in kolesarske steze na Dunajski  cesti od Dimičeve 

do Baragove ulice, ki je v slabšem stanju. 

 

Predvidijo naj se sredstva za preplastitev dotrajanih cest v ČS Bežigrad – predvsem na območju med 

Dunajsko cesto, Einspielerjevo ulico in železnico.  

 

Odgovor: 

Vašo pobudo bomo upoštevali v planu 2016, skladno z razpoložljivimi finančnimi sredstvi ter 

poškodbami cestišč na celotnem območju MOL. 

 

6. Svet Četrtne skupnosti Črnuče 

Da se vključi v izvedene projekte hodnik za pešce ob regionalni cesti Šentjakob – Domžale, od 

Colnarjeve do avtobusne postaje – pridobitev zemljišča in izgradnja.  

 

Odgovor: 

Zaprošeno soglasje je bilo s strani DRSI zavrnjeno, češ, da je za izvedbo potrebno predhodno 

pridobiti zemljišča in gradbeno dovoljenje. Trenutno urejamo z DRSI vse potrebno za pridobitev 

zemljišč. 

 

7. Svetniški klub SMC 

Pobuda: prehod za pešce pri zdravstvenem domu ni dobro označen oz. so črte zbledele - da se zebra 

na cestišču ponovno prebarva.  

 

Odgovor: 

Takoj, ko bo prenehala zimska sezona in bodo razmere spet ugodne. Črte po prvi označitvi na novem 

asfaltu običajno zbledijo, nekaj zaradi neugodnih (jesenskih) vremenskih razmer, ko so bile izvedene, 

nekaj pa zaradi izhlapevanja topil iz svežega asfalta, na katerega so bile črte zarisane. 

 

8. Svetnik Janez Moškrič 

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.  

 

Odgovor: 

V letu 2015/16 so zagotovljena finančna sredstva v razvojnih programih 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). 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.  

 

Odgovor: 

Izgradnja kanalizacije na Sostrski cesti, Aličevi ulici, Cesti 13. Julija (Žabja vas), Litijski cesti (del) 

in Cesti II. Grupe odredov (del) je predvidena v okviru projekta »Dograditev javne kanalizacije v 

aglomeracijah Mestne občine Ljubljana, večjih od 2000 PE« s katerim bomo kandidirali za EU 

sredstva. V letu 2015 se predvideva izdelava investicijske dokumentacije. 

 

Cestna infrastruktura 

1. Nadaljuje sanacija pločnika ob Cesti II. grupe odredov.  

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

3. Na Dobrunjski cesti uredi pločnik. Naselje ob Dobrunjski cesti ima vso komunalno infrastrukturo, 

zato je smiselno pristopiti k ureditvi pločnika. 

Odgovor: 

1. V planu rednega vzdrževanja za leto 2015. 

2. Za pločnik ni dovolj prostora. V primeru, da ČS zbere soglasja vseh lastnikov parcel ob cesti ter se 

jim tako zmanjšajo njihovi vrtovi bi pripravili projekt izgradnje pločnika z umestitev JR na rob 

pločnika. 

3. Sredstev ni zagotovljenih, prav tako trenutno še ni pridobljenega zemljišča. 

Nadaljuje rekonstrukcija Litijske ceste do križišča s Sostrsko cesto.  

Odgovor: 

Litijska cesta je državna od obvoznice naprej. MU MOL ne more  financirati rekonstrukcijo državne 

ceste. V prvi fazi bo Litijska rekonstruirana samo do obvoznice, od obvoznice naprej do Sostrske 

ceste pa je Litijska regionalna cesta in kot taka v državni lasti. MOL v tujo infrastrukturo ne sme 

vlagati.  

9. Svetnik Anton Kranjc 

Da se nameni sredstva v obnovo vodovodnega sistema.  

 

Odgovor: 

V proračun so sredstva za izgradnjo vodovoda namenjena v sklopu razvojnih programov. 

 

10. Svetnik Mirko Brnič Jager 

Centralna čistilna naprava - da se projekt nadaljuje, da se za njega pripravi investicijska 

dokumentacija. Da se dokaže, koko bi izboljšali delovanje sedanje čistilne naprave in kaj bi pomenila 

tretja faza v kvaliteti in nadgradnji. Pripravi naj se kvalitetni tender, s katerim bi lahko v bistvu 

prišlo do nekega kvalitetnega javnega razpisa.  

 

Odgovor: 

Za projekt Centralna čistilna naprava – III. faza, ki vključuje povečanje zmogljivosti iz 360.000 PE 

na 555.000 PE in vključuje tudi terciarno čiščenje to je odstranjevanje dušika in fosforja je bila že 

izdelana investicijska dokumentacija (DIIP, PIZ), ter izvedeno javno naročilo za izbiro izvajalca 

gradnje po FIDIC Rumeni knjigi, nadzor in obveščanje javnosti. Izvajalci so izbrani pravnomočno. 

Odločba o sofinanciranju operacije v finančni perspektivi 2007-2013 ni bila izdana.  Pričakuje se 

izdaja odločbe v perspektivi 2014-2020. 



 

 

 

11. Svetnica Mojca Kucler Dolinar 

Potrebno je pogledati kakšne so kanalizacijske cevi.  

 

Odgovor: 

Kanalizacijske cevi so pregledane v sklopu rednega vzdrževanja kanalizacijskega sistema. 

 

12. Svetnica Emilija Mitrović 

Dodatna sredstva za sanacijo vodotokov.  

 

Odgovor: 

Sanacija vodotokov je  v pristojnosti države –ARSO in njegovega koncesionarja 

 

Ureditev kanalizacije v ČS, kjer je ni (Mala vas v Savljah).  

 

Odgovor: 

V letu 2015/16 so zagotovljena finančna sredstva v razvojnih programih MOL. 

 

13. Svetnik dr. Dragan Matić 

Investicije v protipoplavne ukrepe.  

 

Odgovor: 

Protipoplavne ukrepe mora koordinirati država. 

 

14. Svetnica Marija Horvat 

Dodatne brezplačne sanitarije v središču mesta.  

 

Odgovor: 

V središču mesta imamo 11 javnih sanitarij na lokacijah: Tromostovje, Pogačarjev trg v objektu 

Kresija, Mesarski most, Zmajski most, Kongresni trg: vhod Zvezda, Kongresni trg: vhod Bukvarna, 

Plečnikov podhod, Spodnja postaja vzpenjače na Krekovem trgu, Pod Prulskim mostom, Parkirna 

garažna hiša Kozolec, Na Ljubljanskem gradu v skalni dvorani. V letu 2015 bodo odprte javne 

sanitarije na lokacijah na Bregu-WC Keller in na Grubarjevem nabrežju – Špica. Dodatnih javnih 

sanitarij v središču mesta trenutno ne predvidevamo.  

 

15. Ljubljanska kolesarska mreža 

(M. Kucler Dolinar, E. Mitrović – 4. točka) 

 

1. Kolesarjenje se v proračunu vodi kot samostojen program z ustreznimi podprogrami: investicije, 

vzdrževanje, promocijske aktivnost, kadri, evropska sredstva…  

Odgovor: 

Kolesarjenje v širšem pomenu zajema izgradnjo novih kolesarskih stez ali ureditev obstoječih ter 

postavitev kolesarskih stojal in druge opreme (npr. števci kolesarjev), ki so vedno del cestnega telesa 

in so zato upoštevane v programih za izgradnjo oziroma obnovo cest. Tudi v primeru izgradnje 

samostojne kolesarske poti je to posebne vrste cesta, ki je tudi kategorizirana kot taka. 

 

2. Namesto abstraktnih se v proračunu opredelijo konkretni, merljivi cilji, dosegljivi do konca leta 

2015.  

Odgovor: 

V obstoječem proračunu za leti 2015 in 2016 smo upoštevali dosedanja izhodišča in smernice po 

katerih so posamezni projekti vključeni na različnih proračunskih postavkah.  

 





















 

 

      

 
TABELA 1 Legenda: 

   

  
    ni izvedeno 

  

  
  v izvajanju 

  

  
  izvedeno 

  

      ZAP.
ŠT. 

OBMOČJE UKREPI OPOMBE 2015 

ST
A

N
JE

 

1 Poplavna 
območja 
barjanske 
Ljubljanice 

  

   e   Odstraniti mostu čez 
Zidarjev graben na delu 
zavoja proti 
Kozlarjevem gozdu) ter 
izdelati novega z večjo 
pretočnostjo 

V letu 2015 bo izdelana naloga 
celovitih PP ukrepov na Barju, 
ki bo vključila tudi presojo vseh 
do sedaj načrtovanih ukrepov. 
Sicer pa smo uredili kanale ob 
Ižanski cesti s poudarkom 
ureditve Volarja-barjanski 
odvodnik.   

 o   Nadvišanje  mostu na 
Črnovaški cesti (preko 
Iške) 

Pripravlja se projektna 
dokumentacija, izvedba pa bo v 
letu 2016 v sklopu 
rekonstrukcije Črnovaške ceste.   

 2 Območje poplav 
Gradaščice 
oziroma Malega 
grabna na 
območju Viča in 
Kozarij 

   

  č   Zagotoviti zamenjavo 3 
premostitev (most na 
Opekarski cesti, 
Mokrška brv in brv pri 
Dolgem mostu), 
odstraniti brv pri 
koprski (ali jo 
nadomestiti z ustrezno 
dimenzionirano), urediti 
odtok meteornih vod z 
območij, ki so v 
depresiji (Bonifacija, 
zahodne Murgle do 
Mokrške ceste) in odtok 
odpadnih vod z 
območja južno od 
Malega grabna pri 
Dolgem mostu.  

Zamenjava 3 premostitev se bo 
začelo izvajati sočasno z 
izvajanju DPN. Pri ureditev 
meteornih in odpadnih voda je 
izdelan idejni načrt, v izdelavi je 
projektna dokumentacija, 
izvedba je načrtovana v 2016. 

  
     Vzpostaviti vodomerni 

sistem, ki bo vključeval 
tudi videonadzor.  

Država (ARSO) je začela izvajati 
evropski projekt BOBER, ki 
vključuje vzpostavitve 
vodomernih postaj tudi na tem 
območju.   

 



 

 

3 Območje poplav 
Glinščice od 
Podutika do 
Rožne doline 

   

  a   Poplavnost ob Glinščici 
je potrebno ohraniti in 
temu prilagoditi 
prostorsko načrtovanje 

Uresničeno v OPN MOL. 

  
 b   Zgraditi suhi 

zadrževalnik na 
Brdnikovi ulici, ki je 
načrtovan z nasipom 
oziroma dvigom ceste. 

Izvaja se postopek odkupa 
zemljišč in pridobivanje GD, 
večji del izvedbe se načrtuje v 
2016, zaključek v 2017 (odvisno 
od dinamike odkupa zemljišč in 
sodelovanja države).   

 e   Zamenjava 
poddimenzioniranih 
prepustov 

Izvedeno na območju 
Tehnološkega parka, ostali ob 
izvedbi celotnega OPPN 
Brdnikova.     

6 Poplavna 
območja 
Gameljščice na 
območju 
Gameljn 

   

  a-2   Zamenjati 
poddimenzionirane 
premostitve na 
območju Zgornjih in 
Srednjih Gameljn ter 
vzpostavitev hidravlično 
primernejšega 
pretočnega prereza 
(izkoristiti razpoložljiv 
naravni padec). 

Problem zasebne lastnine in 
števila lastnikov. 

  
 b   Pod Spodnjimi 

Gameljnami  je 
potrebno ohraniti 
možnost odtoka 
poplavnih vod proti Savi 
(dvig lokalnih cest in 
terena niso dopustni). 

Zagotovljeno z OPN. 

  
 8 Poplavno 

območje 
Rudnika 

   

  b   Izdelati zadrževalnik 
visokih vod na območju 
Rakovnika (preureditev 
spodnjega ribnika). 

Izvajajo se postopki za 
očiščenje obeh zadrževalnikov 
na Rakovniku, ki se bo izvedlo 
2015-2016.   

 i   Ohranitev poplavnih 
površin vzhodno in 
zahodno od Peruzzijeve 
ceste 

Urejeno v OPN in OPPN. 

  
 



 

 

j   5768 KZ: 
PZI_Rekonstrukcija 
zbiralnika B2 (in 
izgradnja zbiralnika M 
med Gruberjevim 
prekopom in Galjevico v 
Ljubljani) in IDZ 
št.2872/1 
K:RAZBREMENITEV 
KANALIZACIJSKEGA 
SISTEMA Z ZALEDNIMI 
VODAMI NA 
RAKOVNIKU - 
NOVELACIJA - VS 1/1 
(RAKOVNIŠKA CESTA) 

Projektna dokumentacija za 
zbiralnik je izdelana, v 
pridobivanju so  pravice 
gradnje za posamezne parcele, 
za zaledne vode iz Rakovnika 
pa je izdelana Idejna zasnova.  

  
 9 Poplavna 

območja ob 
pritokih 
Ljubljanice s 
severnega 
obrobja Golovca 
(Zgornja in 
Spodnja 
Hrušica, Bizovik, 
Zadvor, Sostro) 

   

  f   Zamenjati  
poddimenzionirane 
premostitve čez  
Bizoviški potok 

Problem zasebne lastnine in 
števila lastnikov. 

  
 11 KADROVSKA 

POPOLNITEV 

strokovnjak za vodno-
gospodarsko področje 

Delo medresorsko koordinira 
strokovna skupina, operativno 
pa jo izvajajo oddelki MU.   

 12 URBANISTIČNI 
UKREPI 

   

  a   V okviru zemljišč, ki so 
planirana za poselitev 
oziroma zazidljiva, je 
potrebno analizirati, 
kateri objekti imajo 
pravnomočno gradbeno 
dovoljenje in kateri so 
brez gradbenega 
dovoljenja. 

Izvedeno. 

  
 b    V primeru, da je 

območje poplavno 
nevarno tudi po izvedbi 
protipoplavnih ukrepov 
in da na tem območju 
objektov ni, se gradnja 
na tem območju v 
prostorskem planu 
prepoveduje. 

Izvedeno z OPN. 

  
 



 

 

 

 

 

d    Za območja, ki so po 
prostorskem planu 
namenjena za poselitev 
oziroma zazidljiva in na 
katerih so objekti z 
gradbenim dovoljenjem 
se izdela program 
gradbeno tehniških 
ukrepov sanacije pred 
poplavami. 

Vnešeno v letošnje dopolnitve 
OPN. 

  
 f   Ustanovitev sklada za 

sofinanciranje 
protipoplavnih ukrepov 
za sanacijo posamičnih 
stavb. 

Sklad ni ustanovljen, delno to 
uresničujemo preko 
Proračunske rezerve MOL in 
proračunskih postavk 
posameznih proračunskih 
uporabnikov. 

  g.   Izdelava študije o 
možnosti prilagoditve  
stavb, ki so na 
poplavnem območju, 
tako, da bi bila škoda 
ob poplavah čim 
manjša. V okviru le te 
se bo tudi preverila 
možnost vzpostavitve 
sklada za 
sofinanciranje 
izvedbe 
prilagoditvenih 
ukrepov. 

Izvaja se z OPN. 
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MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Mestni svet 
Mestni trg 1 
 
1000 Ljubljana 
 
 
Ljubljana, 18. 2. 2015 
Št. dok.: ZTL – 
 
 
VSEBINA: Odgovori na pripombe mestne svetnice Mojce Sojer, 3. seja Mestnega sveta Mestne občine 
Ljubljana 
 
 
Spoštovani, 
 
 
Odgovarjamo na vprašanja in pripombe mestne svetnice Mojce Sojer, podane na 3. seji Mestnega sveta 
Mestne občine Ljubljana, ki je potekala v ponedeljek, 19. januarja 2015. 
Odgovarjamo na tri sklope pripomb in vprašanj: 
- o financiranju turizma v Ljubljani s poudarkom na koncesijskih dajatvah od posebnih iger na srečo 
- o poslovnem turizmu v Ljubljani, načinu pridobivanja poslovnih dogodkov ter Ambasadorskem 

programu 
- o prireditvi »December v Ljubljani« 

 
1. Pripomba o »financiranju turizma iz koncesij«: 
Zakon o spodbujanju razvoja turizma, ki je stopil v veljavo v začetku leta 2004 in ureja načrtovanje in 
izvajanje politike spodbujanja razvoja turizma, med drugim določa organiziranost izvajanja turistične 
politike tako na nacionalni ravni, kot na ravni turističnega območja. Ta v 20. členu določa vire financiranja: 
 
(1) Sredstva za načrtovanje, organiziranje in izvajanje politike spodbujanja razvoja turizma na ravni 
turističnega območja se zagotavljajo v proračunih občin, iz namenskih virov financiranja spodbujanja 
razvoja turizma na ravni turističnih območij, opredeljenih v drugem odstavku tega člena in iz drugih virov.  
 
(2) Namenski viri financiranja spodbujanja razvoja turizma na ravni turističnega območja so:  
- del koncesijske dajatve, ki se po 74. členu zakona o igrah na srečo nameni lokalnim skupnostim v 

zaokroženem turističnem območju in se uporablja za ureditev prebivalcem prijaznejšega okolja in za 
turistično infrastrukturo,  

- turistična taksa, ki je namenjena za izvajanje dejavnosti in storitev v javnem interesu, opredeljenih v 
21. členu tega zakona. 

 
Zakon o igrah na srečo (Ur.l. RS 134/2003- UPB 1, 10/2010, 106/2010) pa v 74. členu določa: 
2,2% koncesijske dajatve je prihodek fondacije iz 47. člena, 2,2% koncesijske dajatve pa je prihodek 
fondacije iz 48. člena tega zakona. Od preostalega dela je 50% prihodek proračuna Republike Slovenije in 
se nameni za razvoj in promocijo turizma, 50% pa se nameni lokalnim skupnostim v zaokroženem 



  
turističnem območju (Ljubljana je zaokroženo turistično območje) in se uporablja za ureditev prebivalcem 
prijaznejšega okolja in za turistično infrastrukturo. Ta koncesijska dajatev se ne upošteva pri izračunu 
lastnih prihodkov občin iz prvega odstavka 25. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 
45/97 – odločba US, 56/98, 1/99 – ZNIDC, 59/99 – odločba US, 61/99 – odločba US, 97/99 – ZJF in 89/99 – 
odločba US). 
Turizem v Ljubljani se torej ni v preteklosti in se tudi ne bo v prihodnje »financiral skoraj v celoti iz 
koncesij«, ker so za financiranje določeni različni namenski viri.  
 
2. Na področju poslovnega turizma je konec leta 2011 Svet zavoda Turizem Ljubljana sprejel strateški 
dokument: »Razvojna politika kongresne destinacije Ljubljana do leta 2020«, ki je med drugim predvidela 
ustanovitev Kongresnega urada Ljubljane kot nadgradnje kongresne dejavnosti v zavodu in ima natančno 
opredeljene cilje.  
Na vprašanje o »načinu, kako se pripeljejo poslovni dogodki v Ljubljano« pojasnjujemo, da se aktivno – v 
vlogi soorganizatorja in gostitelja – vključujemo v več posebej organiziranih študijskih programov za tuje 
organizatorje srečanj in poslovnih potovanj z vsega sveta, in Ljubljano predstavljamo kot primerno in 
konkurenčno kongresno destinacijo. V različnih vlogah s partnerji sodelujemo pri pripravi kandidatur, 
uradnih predstavitvah kandidatur in obenem organiziramo ali aktivno sodelujemo pri številnih oglednih 
obiskih tujih organizatorjev mednarodnih kongresov v fazi izbire ali po potrditvi Ljubljane kot destinacije 
srečanja. Smo strateški partnerji Kongresnega urada Slovenije in soorganizatorji najpomembnejše borze 
kongresnega turizma JV Evrope »Conventa«. Uspešno izvajamo posebne študijske programe Ljubljane za 
vabljene kliente, v 2014 je bil kot primer konkreten rezultat obiska predstavnice Evropskega združenja 
kardiologije-ESC dve oddani kandidaturi za specialistična kongresa ESC v letih 2017 in 2018, kjer je 
Ljubljana v ožjem izboru destinacij. To sta kandidaturi za večje mednarodne dogodke nad 1.000 
udeležencev, v katere smo vključili destinacijsko podporo v okviru partnerstva LSBT (Ljubljana Strategic 
Bidding Team), ki je ključ za pridobivanje večjih dogodkov.  
Nastopamo tudi na ciljnih poslovnih dogodkih za vodilne predstavnike strokovnih in znanstvenih združenj, 
v tujini, kjer navezujemo kontakte s potencialnimi klienti. Vsako leto izpolnimo plan nastopov na 
kongresnih borzah, med katerimi sta ključna poslovna dogodka globalne industrije srečanj borzi IMEX v 
Frankfurtu v maju in novembrska EIBTM v Barceloni, ki ju tako po številu sestankov, kot kakovosti 
klientov, za 2014 ocenjujemo kot presežna.  
Poleg tega ponujamo destinacijski priročnik za organizatorje srečanj »A Key to Ljubljana for Meeting 
Planners« ter vsebinsko bogat zavihek za organizatorje srečanj na portalu www.visitljubljana.com.  
Promocijsko ter programsko podpiramo številne mednarodne dogodke, ki se odvijajo v Ljubljani. Med 
temi lahko v 2014 izpostavimo obsežno sodelovanje pri 40. Svetovnem skavtskem kongresu – WSC 2014 
ter Evropskem kongresu agrarnih ekonomistov - EAAE 2014.  
Poseben projekt, ki je terjal veliko pozornosti in energije do realizacije med 21. in 23. septembrom 2014, 
pa je bila letna konvencija ABTA 2014 (Association of British Travel Agents), drugega najstarejšega 
združenja potovalnih agentov na svetu. Dogodek, z udeležbo okoli 450 predstavnikov britanske potovalne 
industrije in medijev, je bil po zahtevnosti priprav velik izziv, hkrati pa lahko rečemo, da smo z nadvse 
uspešno izvedbo maksimalno izkoristili priložnost za krepitev pozicije Ljubljane kot »city break« 
destinacije na britanskem trgu ter širše, in naše splošne prepoznavnosti. 
 
Za leto 2015 je že narejen skupen načrt med Kongresnim uradom Slovenije in Turizmom Ljubljana za 
največjo mednarodno promocijo kongresne Ljubljane in Slovenije na naših ključnih tujih tržiščih, kar 
pomeni, da naše delovanje še nadgrajujemo, k sodelovanju pa smo pritegnili 22 partnerjev. Na nedavnem 
sestanku, ki ga je Turizem Ljubljana sklical z direktorji ljubljanskih turističnih subjektov, ki delujejo v 
poslovnem turizmu, je bilo dogovorjeno, da do konca februarja zberemo nabor potencialnih 



  
ambasadorjev poslovnega turizma v Ljubljani. Cilj do konca leta 2015 je zagon Ambasadorskega 
programa z vsaj petimi ambasadorji, pod okriljem Kongresnega urada Ljubljana pri zavodu Turizem 
Ljubljana. V ta namen se ne ustanavlja noben nov odbor ali služba. 
 
3. Prireditev »December v Ljubljani« se tradicionalno pričenja 3. decembra, na Prešernov dan, na 
Prešernovem trgu. Na dediščino Franceta Prešerna kot največjega slovenskega pesnika smo v Ljubljani kot 
glavnemu mestu Slovenije ponosni in tujcem tudi s ponosom razložimo zgodbo, povezano s pričetkom 
decembrskih prireditev v Ljubljani. V turizmu je zelo pomemben trend t.i. »storytelling«, pripovedovanja 
avtentičnih zgodb, ki ji tujci vedno iščejo. Zato vsako leto začenjamo promocijo prireditev v okviru 
»Decembra v Ljubljani« na tujih trgih že avgusta, s celotno zgodbo o prešernosti, ki spremlja začetek teh 
prireditev. Tujcem namenoma ne obljubljamo adventa, saj pričetek prireditev 3. decembra ne zajame 
prvega adventnega vikenda, torej ne moremo govoriti o »adventnem decembru«.  
Namenoma torej vsako leto začenjamo s promocijo teh prireditev na tujih trgih zgodaj (avgusta) in s 
pravilno terminologijo (ne obljubljamo adventa v Ljubljani). Tuji organizatorji potovanj so tako dovolj 
zgodaj opozorjeni, da pravilno načrtujejo prihode svojih gostov. 
Bomo pa pripravljeni prisluhniti glasu gospodarstva, če se bo izkazalo, da je potrebno pričeti z 
decembrskimi prireditvami prej. V tem primeru ne bo nobenih zadržkov promovirati »advent v Ljubljani«. 
 

 
Prijazen pozdrav, 

 
 
 

Petra Stušek, 
v. d. direktorice 
Turizem Ljubljana 




