
 

 

Številka: 410-158/2016-69 

Datum: 7. 12. 2016 

 

 

MESTNA OBČINA LJUBLJANA                     

MESNTNI SVET                                                                                              k  5. a točki 

                                                                                                                            21. seje MS 
 

 

ZADEVA: Amandma k Predlogu Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2017 in    

                   za leto 2018 

 

K predlogu Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2017 in za leto 2018 uvrščenemu na 

dnevni red 21. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, sklicane za dne 19. 12. 2016, vlagam 

naslednje amandmaje: 

 

 

1. AMANDMA: 

 

Sredstva na postavki 045191 PU  4.1.1.SRPI  Parkirna hiša in prizidek k Mahrov hiši, Krekov trg za 

leto 2017 v višini 2.224.080,00 se prenesejo na postavki  052005 in  045117 ter  postavki 063002 in 

062088 z namenom izgradnje kanalizacije na območju Sončne poti (naselje ob Zadobrovški cesti). 

 

Obrazložitev: 

 

Območje Sončne poti (naselje ob Zadobrovški cesti) je v letu 2016 še brez urejene kanalizacije. 

Območje je pozidano s samostojnimi  družinskimi hišami in gospodarskimi objekti in kot tako 

povsem del urbanizirane Ljubljane. Neobstoj kanalizacijskega omrežja predstavlja prebivalcem hudo 

motnjo pa tudi  hud občutek diskriminacije na osamljenih otokih modernega mesta v 21. stoletju z 

zvenečim nazivom Zelena prestolnica Evrope. 

 
 
 

                                                                                                     Mojca Škrinjar 

                                                                                                     mestna svetnica  
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MESTNA OBČINA LJUBLJANA                     

MESNTNI SVET                                                                                              k  5. a točki 

                                                                                                                            21. seje MS 
 

 

ZADEVA: Amandma k Predlogu Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2017 in    

                   za leto 2018 

 

K predlogu Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2017 in za leto 2018 uvrščenemu na 

dnevni red 21. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, sklicane za dne 19. 12. 2016, vlagam 

naslednje amandmaje: 

 

 

1. AMANDMA: 

 

Sredstva na postavki 045191 PU  4.1.1.SRPI  Parkirna hiša in prizidek k Mahrov hiši, Krekov trg za 

leto 2018 v višini 1.400.000,00 se prenesejo na postavki  052005 in  045117 ter  postavki 063002 in 

062088 z namenom izgradnje kanalizacije na območju Sončne poti (naselje ob Zadobrovški cesti). 

 

Obrazložitev: 

 

Območje Sončne poti (naselje ob Zadobrovški cesti) je v letu 2016 še brez urejene kanalizacije. 

Območje je pozidano s samostojnimi  družinskimi hišami in gospodarskimi objekti in kot tako 

povsem del urbanizirane Ljubljane. Neobstoj kanalizacijskega omrežja predstavlja prebivalcem hudo 

motnjo pa tudi  hud občutek diskriminacije na osamljenih otokih modernega mesta v 21. stoletju z 

zvenečim nazivom Zelena prestolnica Evrope. 

 
 
 

                                                                                                     Mojca Škrinjar 

                                                                                                     mestna svetnica  


