
 

 

Številka: 03200-3/2016-25 

Ljubljana: 21. 3. 2016  

     

                                                                                                                               
Mestna občina Ljubljana                                                                                          14. seja MS                                                                           

Mestni svet                                                                                                              k 2. točki 

Mestni trg 1, Ljubljana 

 

 

Zadeva: vprašanja in pobude                                                                                                                                     

 

 

V skladu s 97. členom Poslovnika MOL,  posredujem županu ter pristojnim službam sledeče 

svetniške pobude: 

 

 

1. Predlagam, da se Materinskemu domu v Šiški v naslednjem rebalansu proračuna nameni 50% 

več sredstev od dosedanje vsote. Materinski dom je izjemno pomemben v tem okolju in  za 

svoje kakovostno delo dobiva premalo sredstev. 

Mojo pobudo podpira tudi Četrtni svet Šiška, ki je  na  svoji seji sprejel sklep: 

 

»Svet ČS Šiška zaprosi mestno svetnico go. Škrinjar, da na MS MOL vloži pobudo, da 

se v naslednjih letih v proračunu MOL nameni več sredstev za izvajanje programa 

materinski dom.« 

 

2. Predlagam, da Mestni svet sprejme odlok o sankcioniranju grafitiranja po fasadah tuje 

lastnine. Opažam, da se na fasadah javne in zasebne lastnine pojavljajo poškodbe zaradi 

grafitiranja.  Nedavni grafiti na Ljubljanski stolnici in Cerkvi Marijininega oznanenja  v 

centru ter tudi dolgotrajni grafiti na  stavbi Etnografskega muzeja kažejo na  nizkost duha v 

Ljubljani, kar opazijo tudi obiskovalci,m turisti, ne le Ljubljančani. Pri moji pobudi me 

podpira tudi Četrtni svet Šiška, ki je na svoji zadnji seji razpravljal tako: 

 

»G. Ilnikar je opozoril na problematiko grafitiranja po Ljubljani. Predlagal je, da se preveri 

na MOL ali obstaja Odlok, ki prepoveduje pisanje grafitov po fasadah, v kolikor pa 

takšnega Odloka ni, da se poda pobuda, da ga MOL sprejme.« 

 

Sama menim, da bi morali  intenzivno vključiti redarsko službo, tudi ponoči, ter naložiti 

povzročitelju znatno denarno kazen oziroma  kazensko delo- čiščenje fasad v 10 x izmeri 

poškodbe ali pomoč Snagi ali vrtnarskim podjetjem, ki urejajo Ljubljano v ustrezni urni 

odmeri, če povzročitelj tako izbere. V primeru neplačila pa rubiti prejemke, premoženje. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. Predlagam, da mestne službe preučijo delovanje signalizacije na križišču Verovškova- 

Drenikova ulica v Šiški. Predlagam rešitev: 

- Iz smeri Celovška narediti  puščico za zavijanje na levo iz Drenikove na Verovškovo, saj 

vozniki težje prepoznajo zmanjševanje hitrosti avtov iz smeri Bežigrad zaradi klanca, 

zato oklevajo z zavijanjem na levo, čeprav bi spričo tega, da se je nasproti vozečim že 

prižgala rdeča luč ( te oni ne vidijo, saj  je luč z njihovim hrbtom), že lahko zavili. To 

povzroči, da  prvi avto zavije levo še pravočasno, drugi in tretji pa  že predstavljata oviro  

vozilom, ki ob zeleni luči na Verovškovi  s smeri Černetova čakajo na izpraznitev  poti. 

Vse to predstavlja ovire gladkemu poteku prometa. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      Mojca Škrinjar 

                                                                      mestna svetnica 


