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TU 

Mestni svet 

 

 

 

ZADEVA: ODGOVORI NA POBUDE IN VPRAŠANJA IZ RAZPRAVE O OSNUTKU 

PRORAČUNOV ZA LETI 2017 IN 2018 

 

Spoštovani, skladno z vašimi vprašanji vam pošiljamo naše odgovore: 

 

Ana Žličar - poplavna varnost – ureditev Ilovice 

 

ODGOVOR 

Za območje Ilovice je OUP MU MOL izdelal celovito 

študijo ukrepov za povečanje poplavne varnosti MOL 

na tem območju. Ti ukrepi zajemajo 

 Izgradnjo zapornice na prepustu pod avtocesto 

(pri Mihovem štradonu)  

 Izgradnjo zapornice s prečrpališčem na Zg. 

Galjevcu  

 Izgradnjo zapornice s prečrpališčem na Sp. 

Galjevcu  

 Vzpostavitev in obnova jarka/ov v smeri S-J 

od Mihovega štradona do Zg. Galjevca  

 Nasip ob desnem bregu Prošce 

 Nasip ob Požarju  

 

Načrtuje se tudi (skupaj z rekonstrukcijo Ižanske ceste) 

vzpostavitev jarka v smeri S-J ob Ižanski cesti  

 

Vsi ukrepi naj bi bili izvedeni do konca leta 2019/20. 

Za ukrepe se predvideva financiranje države, ki pa še 

ni dogovorjeno oz. pristojno ministrstvo še ni 

odgovorilo na naše pobude. So pa nas strokovnjaki s 

področja rednega vzdrževanja vodotokov opozorili, da 

se v zadnjem odbobju znatno povečuje poplavna 

ogroženost v RS zaradi nerednega in nekontinuiranega 

vzdrževanja vodotokov. Po prejetih informacijah s 

strani DRSV je v letu 2017 za redno vzdrževanje 

vodotokov oziroma izvajanje javne službe urejanja 

voda na obmoju celotne RS zagotovljenih 3.2 milijona 

EUR (potrebno vsaj 25 milijonov EUR), kar po 

mnenju direktorjev podjetij, ki imajo koncesijo, ne 

zadošča niti za izvajanje obveznih strokovnih nalog 

koncesionarjev, kaj šele za izvajanje vzdrževalnih del 
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VSEBINA: Odgovori na vprašanje in pobude mestnega svetnika SK SMC g. Mateja Javornika, številka: 
03200-13/2016-20 
 
 

Spoštovani g. Matej Javornik, 
 
najlepše se zahvaljujemo za predlagano svetniško pobudo v povezavi s kolesarskim turizmom.  V 
Turizmu Ljubljana si že dlje časa prizadevamo v skladu s sprejeto strategijo razvoja turizma v 
destinaciji Ljubljana, da bi turiste usmerili tudi v oglede drugih delov Ljubljane. S tem želimo 
izboljšati kvaliteto bivanja domačinov, kvaliteto izkušnje turistov, razbremeniti mestno jedro in 
ponuditi turistom zelena doživetja. Temu cilju v turistični ponudbi Ljubljane aktivno prilagajamo 
tudi vodenja z našimi vodniki, ki jih izvajamo vsak teden redno in po naročilu.  
 
1. Projekt Spoznajmo Ljubljano 
Ljubljana je po indeksu »the Copenhagenize Index 2015« na lestvici kolesarjem najprijaznejših 
mest na svetu že uvrščena na visoko 13. mesto (med ocenjevanimi 122 mesti). Ker na Mestni 
občini Ljubljana stremimo k nenehnim izboljšavam za domačine in turiste, pozdravljamo vašo 
pobudo v povezavi z ureditvijo kolesarskih poti po četrtnih skupnostih. Vendar bi bilo dobro pred 
dokončno vsebinsko zastavitvijo projekta narediti finančno konstrukcijo, v povezavi s pristojnimi 
oddelki na MOL. OGDP in SRPI imata v načrtu nove kolesarske poti v MOL (v okviru projekta 
Celostne teritorialne naložbe, kjer so v OPPN vključene kolesarske poti) ter v sodelovanju z 
Ljubljansko kolesarsko mrežo-društvom za spodbujanje kolesarjenja in trajnostnega prometa, ki 
je zadnja leta delala kolesarske tematske poti po Ljubljani (g. Janez Bertoncelj v sodelovanju s 
prof. Janezom Koželjem). Delovanje Ljubljanske kolesarske mreže je usmerjeno v razvoj 
kolesarjenja in trajnostnega prometa ter s tem posledično tudi ostalih segmentov družbe 
(gospodarstva, kulture, bivanja, sociale, zdravstva, okolja itd.)  
 
Vloga Turizma Ljubljana nastopi, ko je infrastruktura za kolesarstvo pripravljena in je možno 
dodati vsebino, zanimivo in dostopno za turiste, tudi v četrtnih skupnostih. Potrebno je 
razmišljati predvsem o zanimivi ponudbi ob teh kolesarskih stezah, da se bodo turisti lahko 
ustavili in trošili, da bodo s tem pridobile tudi četrtne skupnosti.  
 



  

Poraja se nam vprašanje, koliko so trenutno četrtne skupnosti pripravljene na sprejem turistov. 
Ljubljano obišče 96% tujih turistov (malo manj kot 5 odstotkov je domačih turistov), zato v 
Turizmu Ljubljana nenehno načrtujemo nove turistične programe, ki so tržno zanimivi za tuje 
goste. Ključna sta namreč dva cilja, da turisti ostanejo pri nas dlje časa in potrošijo več denarja. 
Praktične izkušnje, ki jih imamo pri delu s turističnimi ponudniki v Ljubljani in regiji Osrednja 
Slovenija na terenu kažejo, da je tako v Ljubljani, kot v Osrednji Sloveniji, turistična ponudba 
naravnana predvsem na domače goste. To je sicer seveda odlično, vendar ni nujno, da je enaka 
ponudba primerna in pripravljena tudi za tujce. Zato na Turizmu Ljubljana poskušamo iz tiste 
turistične ponudbe, ki je zrela za plasiranje na globalnem trgu, izluščiti najbolj atraktivno 
ponudbo za tujce. Vključujemo tudi turistično ponudbo nekaterih četrtnih skupnosti izven 
strogega centra, na podlagi razvitosti in dostopnosti turistične ponudbe za tuje turiste. 
 
2. in 3. Povsem se strinjamo, da je na obrobju mestnega središča veliko skritega in zanimivega. 
Ponudbo, ki smo jo že izpostavili, povzemam v nadaljevanju. 
 
V letu 2015 smo plasirali okolju prijazen »Ogled Ljubljane s seqwayem«, električnim vozilom na 
dveh kolesih, ki poleg centra mesta vključuje tudi obisk četrtne skupnosti Trnovo, Rožnik in Šiška. 
 
V letu 2016 smo uvedli pet novih vodstev za turiste, s katerimi širimo oglede izven ožjega 
mestnega jedra:  

 vodstvo »Odkrivajmo Ljubljano s kolesom«, ki poleg centra mesta vključuje tudi četrtne 
skupnosti Trnovo, Rožnik in Šiška. 

 vodstvo »Piva Osrednje Slovenije«, ki poleg centra vključuje tudi četrtno skupnost Šiška. 

 vodstvo »Tivoli zelena pljuča Ljubljane«, v katerega sta vključeni četrtni skupnosti Rožnik in 
Šiška. 

 vodstvo »Ljubljana zeleno mesto« poleg centra vključuje četrtni skupnosti Trnovo in Rudnik. 

 vodstvo »Jogging tura« poleg centra vključuje četrtni skupnosti Rožnik in Šiška. 

 v redno vodstvo ob 17:00, ki ga izvajamo za turiste vsak dan, smo vključili ogled Narodne 
galerije in s tem razširili ogled mesta v tako imenovano kulturno sosesko in prisluhnili pobudi 
te soseske ter Društva slovenskih pisateljev. Tako se turisti poleg obiska Moderne galerije 
sprehodijo še mimo SNG Opere in baleta Ljubljana, Narodnega muzeja Slovenije in 
Prirodoslovnega muzeja. 

 
V letu 2017 načrtujemo (vsaj) dve novi vodstvi: 

 redno arhitekturno Plečnikovo vodstvo s kolesom, ki ga bomo izvajali dvakrat tedensko. Vanj 
sta poleg centra vključeni četrtni skupnosti Bežigrad in Šiška. 

 redno arhitekturno  Plečnikovo vodstvo peš, ki ga bomo izvajali dvakrat tedensko. Vanj bo 
poleg centra vključena četrtna skupnost Trnovo. 

 
Trenutno zanimive kolesarske poti za turiste, ki jih je MOL že ponuja, segajo izven mestnega 
jedra in vključujejo različne četrtne skupnosti, so:  

 Štiri tematske kolesarske poti, namenjene tako za rekreativno, turistično kot dnevno 
kolesarjenje na delo:  



  

- Pot spominov in tovarištva je krožna kolesarska pot, ki je dolga 32,5 kilometra in delno vodi 
po klasičnih kolesarskih poteh, deloma po utrjeni neasfaltirani podlagi, za turiste pa je 
dostopna tudi iz parkirišč P+R (Dolgi most, Barje, Stožice, Studenec). Označena kolesarska 
pot poteka po obrobju Ljubljane in zajema številne četrtne skupnosti. Najbolj priljubljeni so 
odseki Poti med naslednjimi mestnimi predeli: od Viča do Šiške (od Dolgega mosta do 
Koseškega Bajerja), od Bežigrada do Žal (od Športnega parka Stožice do pokopališča Žale), od 
Fužin do Rudnika (od Gradu Fužine do Dolenjske ceste). Ta odsek poteka čez hrib Golovec, ki 
je pokrit z gozdom in ponuja številne možnosti za rekreacijo na prostem. 

- Gozdna pot poteka ob obrobju Rožnika in povezuje Tivoli z Mostecem.  
- Obvodna kolesarska pot poteka od Fužinskega gradu po nabrežjih Ljubljanice skozi 

Štepanjsko naselje, Kodeljevo, središče mesta (Petkovškovo nabrežje–Prešernov trg–
Kongresni trg–Novi trg) in se konča na Špici. 

- Plečnikova kolesarska pot povezuje Plečnikovo dediščino v Trnovem, Žalah in v Tivoliju. 
Zadnje tri naštete tematske kolesarske poti (Gozdna, Obvodna in Plečnikova) so nastajale od leta 
2014 do 2015 v sodelovanju Mestne občine Ljubljana in društva ZaMestoPoDveh, financirane pa 
so bile preko programa Intelligent Energy Europe, in sicer ob podpori kampanje Evropske 
komisije »Trajnostna mobilnost v mestih – Do The Right Mix«.  
 

 Pot ob Savi  
Mestna občina Ljubljana je pred dvema letoma uredila tekaško in kolesarsko pot ob Savi, ki je 
primerna kolesarska trasa za začetnike kolesarje, saj je ravninska in se lahko nanjo podajo tudi 
družine z mlajšimi otroki.  Izhodišče je lahko veliko parkirišče ob kampu Ljubljana Resort, od 
koder vodi utrjena pot do obrežja Save, kjer se usmeri desno v smeri proti Črnučam in 
Tomačevemu. Ob reki je veliko klopi za počitek, prav tako igrišča za zabavo najmlajših, Kot je 
manjše zagrajeno igrišče, balvan za plezanje in rekreacijske naprave za odrasle pod tomačevskim 
mostom. Pot se nadaljuje v smeri toka Save do rekreacijskega izobraževalnega centra Sava. 
Otroci lahko tam opazujejo konje in jahajo ponije, si ogledajo majhno živalsko farmo, na voljo je 
tudi deset prostorov za piknik (s streho).Urejena pot se nadaljuje naprej proti Sneberjam. 
Opremljena je s klopmi za počitek, ob njej je plezalna stena, trim naprave in igrišče za disk golf. 
Celotna pot je dolga približno 12 kilometrov.  
 
4. Kulinarične posebnosti izpostavljamo že nekaj let v brezplačni regijski brošuri, na voljo v TIC, ki 
vsebuje konkretne praktične primere (restavracije) in kako do njih priti. V 2014 smo v regiji 
uvedli tudi ocenjevanje restavracij po metodi skritega kupca.  
Kavalirje, Turistično kartico Urbana in e-Urban smo že uvedli kot sestavne dele naše turistične 
ponudbe. Glede na ravninsko lego Ljubljane električna kolesa niso potrebna, niti ne beležimo 
povpraševanj po njih. 
 
5. Sodelovanje z živalskim vrtom 
Živalski vrt je med domačimi gosti ena od najbolj priljubljenih točk za obisk.  
Turistom je ponudba živalskega vrta podrobno predstavljena in dostopna na našem spletnem 
portalu www.visitljubljana.com/sl/obiskovalci/aktivnosti/zabava/zivalski-vrt-ljubljana/. 



  

Z živalskim vrtom aktivno sodelujemo preko projekta Turistična kartica Urbana, ki vključuje 
vstopnino v ZOO. Na tej osnovi beležimo porast v obisku tujcev ZOO, saj 25% kupcev turistične 
kartice obišče ZOO. Odstotek se letno dviguje, tudi na račun rasti prodaje turistične kartice.  
S kolegi v ZOO se bomo pogovorili, kako okrepiti sodelovanje za dodatne rezultate.  
 
6. Na našem prodajnem mestu turistične kartice Urbana v Ljubljana Resort na Ježici, kjer je 
postajališče za avtodome, se lastniki avtodomov večinoma odločajo za nakup turistične kartice, 
da koristijo prevoz in obiščejo znamenitosti, med drugim tudi ZOO. V sodelovanju z Ježico bomo 
iskali še nove rešitve za vzpodbujanje okolju prijaznih prevozov v mestno središče in nazaj. 
 
7. Table za zgoraj omenjene kolesarske poti so že postavljene.  
 
Novi načini sodelovanja in možnosti sprememb ali nadgradenj za pozitivne izkušnje domačinov in 
turistov ter sledenje naši trajnostno naravnani strategiji nas vsekakor zelo zanimajo. Predlagamo, 
da se srečamo in pogovorimo še osebno. 
 

 

Prijazen pozdrav, 

 
Petra Stušek, 
direktorica 
Turizem Ljubljana 
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ZADEVA: ODGOVORI NA PRIPOMBE IN POBUDE
PRORAdUNU MOL ZALF"TI2O1T IN 2018

NA OSNUTKA ODLOKOV O

V nadaljevanju posredujemo odgovore na
MOLzaleti2077 in 2018:

Nata5a Sukii - mestna svetnica

pripombe in pobude na osnutka odlokov o proradunu

Pobuda: Uvede naj se pilotni projekt participativnega proraduna.
Odgovor SLS

V Mestni obdini Ljubljana deluje sedemnajst detrtnih skupnosti (v nadaljevaqu: CS) od leta 2001, ko
so bile ustanovljene s Statutom MOL kot oblika uveljavitve nadela subsidiarnosti in decentralizaclje.
Pristojnosti in naloge detrlnih skupnosti so dolodene v Statutu MOL, ki doloda, da detrbre skupnosti
dajejo predloge in sodelujejo pri pripravi razvojnih programov MOL in da predlagajo prednostne
naloge zanadrtovanje,vzdrLevanje, obnovo in gradnjo infrastruktumih objektov in naprav.
Cetrtne skupnosti v zadetku mandata pripravijo seznam prioritetnih nalog, ki temeljijo na potrebah in
Zeljah obdanov. Skupaj je bilo v zadetku tega mandata dolodenih 408 nalog. Prioritetne naloge so
posredovane vsem oddelkom in sluZbam mestne uprave in so podlaga oziroma usmeritev za
planirarye in izvajanje nalog v proradunskih letih. Dinamika realizacije pa je odvisna od wste in
obsega naloge. Da pride do realizaclje posamezne naloge lahko traja tudi dalj3e dasormo obdobje npr.
zaradi teLav s pridobivanjem zemlj iSd.

Zupan MOL gospod Zoran Jankovii in PodZupan MOL gospod Dejan Crnek ter predsta.miki
pristojnih oddelkov in sluZb MU MOL se s predstar,niki eS redno sredujemo in jih seznanjamo z
nadrti, prisluhnemo njihovim potrebam ter obrarmavamo predloge. Medsebojno se usklajujemo in
dogovarjamo prednostne projekte, za katere nato zagotovimo sredstva v proradunu. Sodelovanje s
detrtnimi skupnostmi je izjemno korektno, transparentno in v interesu prebivalcev.

Med drugimi nalogami kot eno izmed nalog Statut MOL doloda tudi, aa CS letno oblikujejo plan
manlSih del, ki se nana5ajo na ureditev in vzdrLevanje objektov javne infrastrukture in se izvedejo
preko pristojnih organov mestne uprave. Odlok o financiranju deblnih skupnosti pa doloda vi$ino
sredstev, ki jih ima narazpolago posamezna detrhra skupnost zaizvajanje nalog. Zaplanmalih del
mora posamezna CS nameniti najmanj 20o% sredstev, ki ji pripadajo za izve&o nalog.

V okviru plana malih del dS, ki prav tako temelirjo na predlogih obdanov:
- postavljajo kolidke, koBe za smeti, igrala na otro5kih igri3dih, klopi
- postavljajo opozorilne table >>prepovedano odlaganje smeti<< , )pse na r.nico< in >prepovedano
sprehajanje psov(;
- urejajo dostope zainvalide;
- urejajo odvodnjavanje;
- vzdrLujejo zelenice (ko5nja), obrezujejo grmidevje in drevesa, grab4o listje, urejajo Zivo mejo,
distrjo parke in urejajo okolice spomenikov in izvajajo vzdrLevalna dela na otro$kih igri(dih;:



- postavljajo fitnes naprave na prostem;
- sanirajo pe3 in vozne makedamske poti;
- urejajo parkiri5da;
- izvajajo barvanje ograje mostov in sanacije po5kodovanega asfalta na cesti5du itd.

Poleg tega CS v svojih programih, ki jih financirajo neposr edno, izvajajo tudi dolodene vsebine, ki jih
prav tako lahko Stejemo med tiste, ki pomenijo uresnidevanje neposrednih predlogov in pobud
prebivalcev z obmodja posamezne iS.

Glede na zgoraj navedeno, smo mnenja, da v Mestni obdini Ljubljana Ze lahko govorimo o
participativnem proradunu, v okviru katerega CS, ki so bile tudi ustanovljene s tem namenom,
predstavljajo nadin preko katerega obdani sodelujejo pri odloditvah v MOL.

Denis Strikovid- mestni svetnik
Pobuda:
Obdina bi morala sprejeti vsaj eno prioritetno nalogo, ki bi jo sveti deblnih skupnosti prepoznali kot
najbolj pomembno.
Odgovor SLS;
Cetrtne skupnost v zadetku mandata oblikujejo seznam prioritetnih nalog, ki so podlaga in usmeritev
oddelkom in sluZbam MU MOL pri letnem nadrtovanju.
Lrpun MOL gospod Zoran Jankovii in PodZupan MOL gospod Dejan Cmek ter predstarmiki
pristojnih oddelkov in sluZb MU MOL se s predstavniki iS redno sredujemo in jih seznanjamo z
nadrti, prisluhnemo njihovim potrebam ter obra"rnavamo predloge. Medsebojno se usklajujemo in
dogovarjamo prednostne projekte, za katere nato zagotovimo sredstva v proradunu. Sodelovanje s

detrtnimi skupnostmi je izjemno korekhro, transparentno in v interesu prebivalcev.

Moica Kucler Dolinar- mestna svetnica
Pobuda:
10% sredstev bi moral biti namenjen prostemu razpolaganju detrkrih skupnosti.
Odgovor SLS:
Cetrtne skupnosti MOL na letni rarmi razpolagajo s 612.007 EUR od tega se zatzvajanje njihovih
nalog namenja 501.009 EUR. S sredstvi namenjenimiizvalanju nalog, v skladu s predpisi, detrtne
skupnosti prosto razpolagqo. Cetrtne skupnosti izvedbo vedjih projektov in programov ter
vzdrLevaTnlh de1 oblikujejo kot prioritetne naloge, ki se izvedejo v okviru pristojnih oddelkov in
sluZb MU MOL. Dejstvo je, da se vsak projekt oziroma investicija, ki se izvede v Mestni obdini
Ljubljana, izvede v eni od detrtnih skupnosti, kar pomeni pridobitev za deffino skupnost.

Moica Skriniar - mestna svetnica
Pobuda:
ietrtne skupnosti bi rabile ved denarja.
Odgovor SLS:
Glede na to, da ob pripravi proradunov }dOL za leti 2017 in 2018 velja restriktirmr pristop, se
sredstva detrtnim skupnostim ne povedujejo, vendar se tudi ne zmanjsujejo.

detrtna skupnost Sostro. Janez Mo5krii - mestni svetnik
Pobuda:
Kvota finandnih sredstev za delovanje detrtnih skupnosti naj se poveda za skupni mesek 100.000
eulov.
Odgovor SLS:

Glede na to, da ob pripravi proradunov MOL za leti 2017 in 2018 velja restriktirmi pristop, se
sredstva detrtnim skupnostim ne povedujejo, vendar se tudi ne zmanjsujejo.



-

V proradunu MOL naj se za leti 2017 in 2018 zagotovijo sredstva za pripravo potrebne
dokumentacij e in izgradnj o vednamenskega centra Golovec.
Odgovor SLS:

Ze v 7et:.r 20 1 6 so zagotovlj ena sredstva za izdelavo DIIP, ki j e v teku. Na podlagi sprej etega DIIP
bomo v letu2017 prideli zizdelavo ostale dokumentacije, ki bo osnova za uvrstitev izvedbe
(izgradnje) objekta v proradun (rebalans 2017 in spremembe 2018).

S spo5tovanjem!

Pripravila:
Blanka du5in Mardenko

,--|

Cetrtna skupnost Golovec
Pobuda:



























































PRIPOMBE MESTNIH 

SVETNIKOV 

PRIPOMBA ODGOVORI 

1. Ana Žličar - Poplavna varnost – v letu 2017 za ta namen milijon 

878 tisoč 800, pri obrazložitvi pa je samo za 

Brdnikovo zapisna številka 3 milijone 200 

 

Pripomba bo upoštevana, zapis obrazložitev za sredstva, 

namenjena poplavni varnosti bo usklajen s planom sredstev v 

letu 2017 

 - pripraviti neko prioriteto tistih projektov, ki jih skoraj 

z gotovostjo pričakujemo, da bomo lahko dokončali, 

da se ne ukvarjamo s pridobivanjem raznoraznih 

dovoljen izdelave dokumentacije 

Prioritetni projekti so vključeni v proračun 2017, 2018 

2. Ksenija Sever - če dvakrat v istem dokumentu piše milijon 919, prve 

faze zadrževalnika in tako dalje in pripadajoča 

komunalna infrastruktura. V letu 2017 so planirana 

sredstva v višini 3 milijone 200 evrov 

Pripomba bo upoštevana, zapis obrazložitev za sredstva, 

namenjena poplavni varnosti bo usklajen s planom sredstev v 

letu 2017 

3. Mojca Kucler Dolinar - Črnuče: Od pločnikov, ob naselju Ježa ob Zasavski, 

do najmanj dveh prehodov za pešce, tudi v tem naselju. 

Potreba kolesarske proge. Od Nadgoriške ceste so 

kraljeve ulice v Šentjakobu. Potem, izgradnja pločnika 

in avtobusnega postajališča v Šentjakobu in priključku 

Perkove ulice. Zavijalni pas na cesto 24. junija. Potem, 

sami veste, glede izgradnje povezovalne poti, med 

staro osnovno šolo v Črnučah in poti k sejmišču. In pa 

splošno, tukaj postavljam vprašanje, v večih četrteh se 

je pojavilo vprašanje, oziroma problematika rednega 

vzdrževanja drevoreda. Mnogi sicer to opravljajo v 

okviru tistih malih del po četrteh, ampak, na primer, 

ravno tu je bilo izpostavljeno vprašanje rednega 

vzdrževanja na Dunajski, med železniškim nadhodom 

in mostom čez Savo.-  

Projektna dokumentacija za območje urejanja Zasavske ceste 

in Šentjakoba je v izdelavi (državni cesti). Cesta 24. junija- v 

križišču z Okrogarjevo se je uredil semafor in s tem tudi varna 

šolska pot.   

 

Zemljišče, kjer se nahaja drevored ni v lasti MOL-a. 

Posledično drevored vzdržujemo samo interventno, kar 

pomeni, da odstranimo in obrežemo samo nevarne veje. 

 

 

 

 

 

 

 

 - Golovec: poleg že znanih kanalizacijskih projektov, 

ki so še kar v teku in se kar še ne končajo – mislim 

tukaj za Hrušico, dokončanje izgradnje manjkajočega 

dela litijske ceste 

 

Manjkajoči del Litijske ceste je predviden za komunalno 

ureditev v okviru EU projekta (aglomeracije). 

 - Sostro: so se našla neka sredstva glede vodovoda in V letu 2017 se prične z  izgradnjo 12 km vodovodnega sistema 



kanalizacije, ampak ravno tako, pač ugotavljajo, da se 

na eni točki to kar konča, predvsem pa ta skrb, ali bi ti 

dejansko tudi izvedeno. Prav, predvsem pa jih zanima 

za tisti del četrti, kjer so višje ležeči zaselki, pa ni 

denarja za asfaltiranje hribovitega dela njihove četrtne 

skupnosti. 

 

Zg. Besnica-Sp. Besnica z lastnim vodnim virom ( vrtina ZGB-

1/05), ki bo zajel zaselke v celotni dolini Besnice. Nadaljuje se 

z izgradnjo povezovalnega voda Volavlje – Janče, iz novo 

zgrajenega vodovodnega sistema Trebeljevo. S tem bomo 

zagotovili ustrezne količine skladne pitne vode in požarno 

varnost na celotnem področju Janč. Hkrati se nadaljuje z 

izgradnjo sekundarnih vodov ( Malo Trebeljevo) do 

posameznih zaselkov na tem območju.  

V sklopu rednega vzdrževanja bomo pristopili tudi k 

asfaltiranju posameznih cest, upoštevaje sočasno gradnjo 

kanalizacije v okviru izgradnje EU projekta – aglomeracije. 

 

 - Šiška: preureditev Vodnikove ulice 

 

Predvidena je prometna ureditev Vodnikove ulice (stari del) v 

enosmerno. 

 

 - Šmarna gora: cesta Gameljne - Šmartno 

 

 

Šmarna gora: cesta Gameljne - Šmartno  - Izgradnja 

predvidena v okviru EU projekta – aglomeracije sočasno se 

izvede komunalna in cestna ureditev 

4. Matej Javornik - Sostro – kanalizacija gre do prvega ovinka v Sadinji 

vasi 

 

 

 

V okviru EU projekta  - Aglomeracija je v območju ČS Sostro 

predvidena izgradnja kanalizacije v naseljih Dobrunje, Sostro 

in Žabja vas. 

 - električna kolesa 

 

MOL ne načrtuje uporabo električnih koles, saj je v uporabi 

sistem Bicikelj. Glede na ravninsko lego Ljubljane električna 

kolesa niso potrebna, niti ne beležimo povpraševanje po njih. 

 

 - v zadnjem letu oziroma dveh pojavlja vse več 

italijanskih turistov z avtodomi. In drugega, kot, bom 

rekel parkirišča na Ježici, na Rudniku in pa v Sostrem, 

nimamo.  

Vsa večja odprta postajališča P&R so opremljena s parkirišči 

za avtodome. V letu 2017 je v planu izgradnja P&R Stanežiče 

z novim postajališčem za avtodome. 

 

 - postavitev obcestnih tabel za prepoznavanje 

kolesarskih poti v širše ljubljanske regije 

 

V dogovoru z primestnimi občinami in državo bomo pristopili 

k postavitvi obvestilnih tabel. Trenutno  je po novem 

pravilniku označena kolesarska povezava Rateče – Ljubljana, 

ki je bila realizirana v sodelovanju z RS in EU 



5. Mirko Brnič Jager - kaj pomeni v konkretnem 4 tisoč 208 študija in tako 

dalje in tako dalje. Milijon 731, kontra, milijon 500 

 

V okviru posamezne postavke kot npr. postavka 052005 

Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo so vključeni 

vsi projekti, ki se nanašajo na izgradnjo kanalizacije in 

vključuje sredstva tako za izgradnjo, kot za izdelavo projektne 

dokumentacije, nadzora, … v okviru posameznih projektov, 

kar je možno razbrati tudi iz finančnega načrta. 

6. Janez Žagar - kje so sredstva za gozdne ceste, 

 

 

Sredstva za gozdne ceste so v okviru finančnega načrta  

proračunskega uporabnika 4.4. OGDP, na PP 042201 (23.000 

EUR)in 042202 (11.000 EUR). 

 

 - več manjših parkirišč v manj vidnih vpadnicah, kot je 

Litijska, Zaloška 

 

Ob vpadnicah se gradijo večja parkirišča  P&R (na Zaloški že 

obstaja P&R v sklopu trgovine Hofer). Manjših parkirišč na 

vpadnicah pa trenutno nimamo v načrtu. 

7. Mojca Škrinjar 

 

- nakup novih avtobusov – en milijon ali dva? 

 

Predvideno je sofinanciranje nepovratnih sredstev s starani 

EKO sklada v višini 1 mio EUR v  letu 2017 in 1 mio EUR v 

letu 2018.  

 - P+R Stanežiče, Črnuče – 2,3 mio premalo (potrebno 

povečati število avtobusov) 

 

P+R Stanežiče: V letu 2017 je predvideno 1.057.000 EUR, in 

sicer za odkup del zemljišč, za izdelavo projektne 

dokumentacije in začetek gradnje. V letu 2018 je predvideno 

510.000 EUR za dokončanje del. 

P+R Črnuče: V letu 2017 je predvideno 315.000 EUR za 

odkup zemljišč in za izdelavo projektne dokumentacije. V letu 

2018 pa je predvideno za izgradnjo 1.530.000 EUR. 

 - javna snaga – več potopnih smetnjakov (širitev na širši 

center in dlje) 

 

Ni predvidena širitev sistema potopnih zbiralnic za ločeno 

zbiranje komunalnih odpadkov izven določenega območja in 

sicer izven središča mesta Ljubljane. V sodelovanju z 

izvajalcem javne službe Snaga d.o.o. , OGDP, Inšpektoratom, 

ORN in OUP se bo preučila možnost ter pripravila sistemska 

rešitev na celotnem območju MOL in sicer po sistemu krogov 

iz centra proti obvoznici. 

 

 - kolesarsko infrastrukturo izboljšati V okviru cestnih projektov je povečini vključena tudi obnova 

oz. nova vzpostavitev kolesarskih stez. Poleg tega bo MOL 

kandidirala za pridobitev EU sredstev za izboljšanje kolesarske 

infrastrukture (Projekt CTN). 



 - avtotaksi vinjete – novo guljenje taksistov? Na podlagi 10. člena Odloka o avtotaksi prevozih (Uradni list 

RS, št. 33/08, 42/09, 77/10, 63/13 in 9/14) avtotaksi prevoznik 

dobi za plačano letno občinsko takso za uporabo avtotaksi 

postajališča za vsako vozilo nalepko z grbom MOL in oznako 

leta, ki potrjuje plačilo takse za posamezno leto. Poleg prej 

navedene nalepke dobi avtotaksi prevoznik ob prvi izdaji te 

nalepke še dve nalepki z napisom »TAKSI LJ –« in zaporedno 

številko nalepke za vozilo. 

 - Zaloška cesta – naj se zapre na delu skozi »bolniško 

naselje« 

 

Preusmeritev prometa žal ni možna, ker obodno cestno 

omrežje trenutno ni sposobno prevzeti dodatnega prometa. 

 - sklep Odbora za zdravstvo, naj se električne vode 

vkoplje v zemljo – koliko je realizirano? 

 

Ne gre za lokalno gospodarsko javno službo, temveč za 

državno, ki jo izvajajo javna elektrogospodarska podjetja in ni 

predmet proračuna MOL. V okviru pristojnosti pri izdaji 

soglasij in projektnih pogojev upravne službe MOL podajajo 

usmeritve glede obveznega kabliranja elektro vodov. 

8. Denis Striković - razbremenitev BTC – povezava na relaciji krožišča 

Bratislavske in Letališke proti Zaloški in zahodnemu 

robu Novih Fužin ali pa kot podaljšek Chengdujske 

 

Trenutno se izvaja širitev Letališke ceste iz dvo v 

štiripasovnico, kar bo pripomoglo k boljši pretočnosti prometa. 

Dolgoročno je v OPN predvidena tudi povezava med Letališko 

in Zaloško v višini Bratislavske. Del prometa bo lahko 

prevzela rekonstruirana Kajuhova cesta, ki bo štiripasovna.  

9. Mirko Brnič Jager 

 

- varovanje okolja – investicije v mestno kanalizacijo – 

postavka študija izvedljivosti, projektna dokumentacija, 

nadzor, investicijski inženiring milijon 731 je parkirana 

iracionalno 

 

V okviru posamezne postavke kot npr. postavk 052005 

Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo so vključeni 

vsi projekti, ki se nanašajo na izgradnjo kanalizacije in 

vključuje sredstva tako za izgradnjo, kot za izdelavo projektne 

dokumentacije, nadzora, … v okviru posameznih projektov, 

kar je možno razbrati tudi iz finančnega načrta. 

 - kanal C0 – kanalizacija, ki se navezuje na Brod, v 

Vodice in do mostu v Ježicah, je v nasprotju s 

slovensko zakonodajo, zato bi jo morali tudi po 

opozorilu izključiti 

 

Potrebna soglasja in GD so izdana skladno s slovensko 

zakonodajo. 

 - obnova vodovodnih in kanalizacijskih napeljav – če 

imamo tolikšno investicijo v asfaltiranja, bi morala biti 

v nekem sorazmerju tudi investicija v kanalizacijo 

Investicije v kanalizacijo so predvidene v okviru EU projekta 

(aglomeracije), sočasno pa se izvede obnova ostalih 

komunalnih vodov in prometna ureditev. 



  

10. Dr. Anže Logar 

 

- izdatki uporabnikov za gospodarske dejavnosti in 

promet – ponovno pretehtati koncesijsko pogodbo s 

KPL 

 

Sredstva v letu 2017 se povečajo kot posledica izvedbe 

poplačil obveznosti iz preteklega leta v naslednje leto.  

 - postavka najemnine, javna podjetja, izplačilo dobička 

– leta 2008 je v mestno blagajno prišlo 10 mio eurov, v 

letu 2017 se pričakuje 28 mio eurov? 

 

Povišanje sredstev najemnine se predvideva na račun novo 

zgrajene infrastrukture. 

11. Janez Moškrič 

 

- pripombe ČS Sostro – gradnja vodovodov – postavka 

je za 2017 in 2018, a se bojijo, da vsi vodovodi ne bodo 

zgrajeni 

 

V letu 2017 se prične z  izgradnjo 12 km vodovodnega sistema 

Zg. Besnica - Sp. Besnica z lastnim vodnim virom ( vrtina 

ZGB-1/05), ki bo zajel zaselke v celotni dolini Besnice. 

Nadaljuje se z izgradnjo povezovalnega voda Volavlje – Janče, 

iz novo zgrajenega vodovodnega sistema Trebeljevo. S tem 

bomo zagotovili ustrezne količine skladne pitne vode in 

požarno varnost na celotnem področju Janč. Hkrati se nadaljuje 

z izgradnjo sekundarnih vodov ( Malo Trebeljevo) do 

posameznih zaselkov na tem območju. 

 

 - cestna infrastruktura – asfaltiranje glavnih cest – 

Ravno Brdo, Dolgo Brdo 

 

Asfaltiranje cest Ravno brdo, Dolgo brdo ni v planu za leto 

2017/2018. 

 

 

- glavna cesta Besnica-Janče-Tuji grm, Besnica-

Volavlje – zagotovit potrebna sredstva za odkup 

zemljišč 

 

Po zagotovitvi zemljišč bomo pristopili k ureditvi glavnih cest. 

PRIPOMBE MEŠČANOV 

IN DRUGIH 

 

PRIPOMBA ODGOVORI 

1. Katja Bregar Mencingerjeva ulica – preureditev v ulico z 

dvosmernim prometom. 

 

Preureditev je možna samo ob ukinitvi parkiranja ali ob 

gradbeni razširitvi na južni strani. 

2. Marko Kerin Proračun 2017 – v proračunu opredeli investicijo v 

ureditev Nove ulice (od št. 9 – 19 in do konca kraka do 

ulice Ob Savi). 

Ni v planu za leto 2017/2018 



 

3. Katarina Juvanc Šinkovec Proračun 2017:  

- Postavitev kolesarske steze od ceste Od dolenjski 

železnici do Lorenzove ceste in od Lorenzove ceste do 

Cvetkove ulice (vključno do križišča Cvetkova-

Jurčkova-Dolenjska cesta; navezava na novo zgrajeno 

kolesarsko stezo proti Lavrici); 

 

Za ureditev peš in kolesarske povezave do Lorenzove ulice 

imamo pridobljeno idejno zasnovo. V letu 2017 je v plan 

vključena izdelava projektne dokumentacije (PZI 

 - ureditev pešpoti ob Galjevcu od Ižanske ceste do 

Peruzzijeve ceste in ureditev pešpoti ob Ljubljanici od 

gostilne Livada do Kajak kanu kluba Ljubljana; 

 

Pešpoti bomo uredili. 

 

 - ureditev avtobusnega postajališča na Rakovniku 

(postavitev nadstreška na št. postajališča 503022) v 

smeri proti Rudniku; 

 

 

Na pločniku ni prostora, naprej pa je zasebno zemljišče in 

bližina stanovanjskega objekta. Gre tudi za izstopno postajo, 

kjer večina potnikov izstopa, zato nadstrešnica ni nujno 

potrebna. 

 - ureditev ceste ob železniški postaji Rakovnik v delu 

od Dolenjske ceste do železniške postaje Galjevice 

(izvedba projektne dokumentacije); 

- ureditev opornega zidu in oboka na Dolenjski cesti od 

21 do 25; 

 

Ureditev ceste ob železniški postaji Rakovnik v delu od 

Dolenjske ceste do železniške postaje Galjevice in opornega 

zidu ni v planu 2017/2018,  

 

 - ureditev parkirnih mest za Melikovo ulico, Ulico 

borcev za severno mejo in naselje Stara Galjevica. 

Vzpostavitev zemljišč v prvotno stanje ob Ulici borcev 

za severno mejo in ob naselju Stara Galjevica; 

Pripravljene so bile tri rešitve, od katerih je ena posegala na 

zemljišče, ki ni v lasti MOL, druga na zemljišča v lasti MOL, 

katera so trenutno preurejena v vrtove in tretja s parkiranjem 

na cesti. ČS Rudnik je predlagala rešitev na tujem zemljišču, ki 

ga ne moremo realizirati zaradi nepridobljene lastninske ali 

druge ustrezne pravice. 

 

 - 052005 Investicije v mestno kanalizacijsko 

infrastrukturo – Naselje Vinterca je že urejeno. Projekt 

Vinterca naj se preimenuje v projekt Gornji Rudnik v 

celotni dokumentaciji; 

 

Naziv NRP vključuje naselje Vinterca, saj NRP vključuje 

trajanje projekta od leta 2010, ko se je začela urejati Vinterca. 

Naknadno je bilo v okviru projekta vključeno območje Gornji 

Rudnik I – IV, kar je razvidno iz obrazložitve. Naziv NRP 

bomo dopolnili z navedbo območja Gornji Rudnik 



 - 052011 Investicije v mestno kanalizacijsko 

infrastrukturo – lastna udeležba – V dograditev 

kanalizacije se vključi tudi Črna vas in Lipe 

 

 

Proračunska postavka 052011 je namenjena sofinanciranim 

projektom s strani EU, Črna vas pa je bila iz EU projekta 

izključena . Investicije se bodo izvajale iz sredstev proračuna s 

pričetkom v letu 2017 –proračunska postavka  052005. 

 - ureditev meteorne kanalizacije odprtega kanala od 

Dolenjske ceste do železnice ob objektih od Dolenjske 

ceste 186 do 188 B. 

 

Ureditev meteorne kanalizacije ni v planu za leto 2017/2018.  

 

 Proračun 2018: 

- Postavitev kolesarske steze od ceste Od dolenjski 

železnici do Lorenzove ceste in od Lorenzove ceste do 

Cvetkove ulice (vključno do križišča Cvetkova-

Jurčkova-Dolenjska cesta; navezava na novo zgrajeno 

kolesarsko stezo proti Lavrici); 

 

V letu 2018 je predvidena izvedba kolesarske povezave 

 - ureditev pešpoti ob Galjevcu od Ižanske ceste do 

Peruzzijeve ceste in ureditev pešpoti ob Ljubljanici od 

gostilne Livada do Kajak kanu kluba Ljubljana; 

 

Pešpoti bomo uredili. 

 

 - ureditev ceste ob železniški postaji Rakovnik v delu 

od Dolenjske ceste od železniške postaje do Galjevice 

(izvedba del); 

 

Ureditev ceste ob železniški postaji Rakovnik v delu od 

Dolenjske ceste do železniške postaje Galjevice ni v planu 

2017/2018. 

 

 - ureditev parkirnih mest za Melikovo ulico, Ulico 

borcev za severno mejo in naselje Stara Galjevica. 

Vzpostavitev zemljišč v prvotno stanje ob Ulici borcev 

za severno mejo in ob naselju Stara Galjevica; 

 

 

V dogovoru s ČS Rudnik bomo ponovno preverili možnosti. 

 

 - 052005 Investicije v mestno kanalizacijsko 

infrastrukturo – Naselje Vinterca je že urejeno. Projekt 

Vinterca naj se preimenuje v projekt Gornji Rudnik v 

celotni dokumentaciji; 

 

Naziv NRP vključuje naselje Vinterca, saj NRP vključuje 

trajanje projekta od leta 2010 , ko se je začela urejati Vinterca. 

Naknadno je bilo v okviru projekta vključeno območje Gornji 

Rudnik I – IV, kar je razvidno iz obrazložitve. Naziv NRP 

bomo dopolnili z navedbo območja Gornji Rudnik 



 

 - 052011 Investicije v mestno kanalizacijsko 

infrastrukturo – lastna udeležba – V dograditev 

kanalizacije se vključi tudi Črna vas in Lipe. 

 

Investicija je  planirana v letih 2018-2019. 

4. Martina in Tomaž Lipnik Kje in kako so planirana sredstva za izvedbo celotne 

komunalne investicije, s potrebno dokumentacijo vred 

(na zemljiščih parcelne številke 98/72, 98/79, 98/80, 

98/38, 98/42. 98/43 ter 98/35 in 98/67, vse k.o. 

Trnovsko predmestje). 

 

Investicija v letu 2017 /2018 ni planirana 

5. Krajani na območju Ceste 

Andreja Bitenca – Glinca 

- Ali je v osnutek proračuna 2017, 2018 umeščena tudi 

rekonstrukcija Ceste Andreja Bitenca v ČS Dravlje – 

III. faza od Dolnic do Glinc? 

 

V proračunu 2017, 2018 so predvidena sredstva za 

rekonstrukcijo navedenih cest.  

 - Bo v III. fazo vključena tudi rekonstrukcija dovoznih 

ulic: Galičeva, Zakrajškova, Zalaznikova, Jerajeva 

ulica? 

 

Rekonstrukcija bo izvedena v okviru sanacije vozne površine 

po gradnji kanalizacijskega sistema – aglomeracije. 

6. Dušan Omerčević V proračun za leti 2017 in 2018 naj se dodatno uvrsti 

še prenova Vošnjakove ulice. 

 

Stanje na Vošnjakovi ulici glede na stanje in prioritete drugih 

cest in ulic potrebnih sanacije, ne izkazuje potrebe po nujni oz. 

takojšnji sanaciji, zaradi česar je nismo uvrstili v plan sanacij v 

2017. Idejno rešitev že imamo realizacijo pa predvidevamo v 

2018. 

PRIPOMBE IN POBUDE 

SVETOV ČETRTNIH 

SKUPNOSTI 

 

PRIPOMBA ODGOVORI 

1. ČS Bežigrad  - Prioritetno naj se sanirajo: Linhartova cesta, Parmova 

ulica, ulica Bežigrad; 

  

Sanacija oz. obnova Linhartove je predvidena v proračunu 

2018. 

 

 - celovita prometna študija in ureditev ulice Bežigrad 

 

Ulica Bežigrad je predvidena za sanacijo in sicer v celoti v 

delu med Lidlom in Dunajsko. Naročen je projekt. Parmova 

ulica je prav tako predvidena za sanacijo oz. celotno ureditev 

in je zanjo naročen projekt in sicer na odseku med Janševo in 



Ulico Bežigrad. Nadaljevanje Parmove ulice do železnice se bo 

saniralo po preučitvi po potrebi in lokalno. 

 

  - ureditev parkiranja ob Majaronovi ulici; 

 

 

Ureditev parkiranja  ob Majaronovi ulici je predvidena v letu 

2017 

 - ureditev manjkajočega pločnika ob Tomačevski cesti. 

 

Ob Tomačevski cesti je predvidena izgradnja parkirišča in 

izgradnja pločnika v proračunskem obdobju 2017/2018. 

2. ČS Golovec - v proračunu za leti 2017 in 2018 naj se zagotovijo 

sredstva za ureditev projektne dokumentacije in 

ureditev dodatnih parkirnih mest na že obstoječem 

parkirišču ob Parmski cesti (parcelne številke 187/4, 

188/1-del in 200/1 in 199/1-del k.o. Štepanja vas) v 

skladu z že izdelano projektno dokumentacijo (PZI – U 

10/606/5-09, oktober 2009). 

 

V letu 2017 je v okviru JZP predvidena izgradnja manjšega 

parkirišča ob športni dvorani, ni pa predvidena izgradnja 

dodatnih parkirišč za stanovalce. Do ZK ureditve pripadajočih 

zemljišč večstanovanjskim objektom se ohranja zatečeno 

stanje. 

3. ČS Sostro - V proračunu za leto 2017 in 2018 naj se zagotovijo 

potrebna finančna sredstva za dokončno izgradnjo 

vodovodov in ureditev vodooskrbe prebivalcev Mestne 

občine Ljubljana (ČS Sostro), ki nimajo osnovne 

vodooskrbe; 

  

V letu 2017 se prične z  izgradnjo 12 km vodovodnega sistema 

Zg. Besnica-Sp. Besnica z lastnim vodnim virom ( vrtina ZGB-

1/05), ki bo zajel zaselke v celotni dolini Besnice. Nadaljuje se 

z izgradnjo povezovalnega voda Volavlje – Janče, iz novo 

zgrajenega vodovodnega sistema Trebeljevo. S tem bomo 

zagotovili ustrezne količine skladne pitne vode in požarno 

varnost na celotnem področju Janč. Hkrati se nadaljuje z 

izgradnjo sekundarnih vodov ( Malo Trebeljevo) do 

posameznih zaselkov na tem območju. 

 

 - zagotovi finančna sredstva za asfaltiranje cest v 

hribovitem delu ČS Sostro (Dolgo Brdo, Ravno Brdo – 

Javor, Ravno Brdo – Besnica. Javor vas, Javor 

Lanišče, Prežganje, Šentpavel, Podmolniška cesta do 

vodohrana, Vnajnarje – Gabrje, Gabrje – novo naselje, 

Gabrje – Lanišče, Gobarska pot…); 

 

V sklopu rednega vzdrževanja bomo pristopili tudi k 

asfaltiranju posameznih cest, upoštevaje sočasno gradnjo 

kanalizacije v okviru izgradnje EU projekta aglomeracije. 

 

 - zagotovi finančna sredstva za ureditev prehoda na 

Litijski cesti v križišču s Cesto 13. julija in možnostjo 

V sklopu projekta aglomeracij bo problematika urejena v 

okviru možnosti projekta, glede na to da je Litijska cesta 



izgradnje pločnika ob Litijski cesti; 

 

državna – regionalna cesta in kot taka v upravljanju DRSI. 

 

 - zagotovi finančna sredstva za ureditev krožnega 

prometa v križišču Sostrske in Litijske ceste. Predlog 

sveta ČS je, da se uredit »začasna rešitev«; 

 

 

V sklopu projekta aglomeracij bo problematika urejena v 

okviru možnosti projekta, glede na to da je Litijska cesta 

državna – regionalna cesta in kot taka v upravljanju DRSI. 

 

 - od križišča Sadinja Vas/V Karlovce do Podlipoglava 

uredi pločnik in javna razsvetljava; 

 

V sklopu projekta aglomeracij bo problematika urejena v 

okviru možnosti projekta. 

 - na Dobrunjski cesti uredi pločnik Ureditev pločnika je predvidena v sklopu izgradnja 

kanalizacije (aglomeracije, sočasna izvedba). 

 

PRIPOMBE IN POBUDE 

SVETNIŠKIH KLUBOV IN 

SAMOSTOJNIH 

SVETNIKOV 

 

PRIPOMBA ODGOVORI 

1. Svetniški klub SMC Proračun 2017 in 2018: 

- Potrebne so dodatne zagotovitve sredstev tekočega 

vzdrževanja javnih površin (košnja,…) 

 

Dodatnih sredstev za vzdrževanje javnih površin ni moč 

zagotoviti glede na celotni proračun OGDP in številne 

predvidene projekte. 

 

 - Predlagana sredstva za projekt OPPN Brdnikova 

časovno prerazporedijo v obdobje 2017 in 2018 iz 

kasnejših let 2019 in 2020, saj bi tako zmanjšali 

poplavno ogroženost na tem področju za dve leti. 

Potrebno je povečati sredstva in aktivneje pristopiti k 

realizaciji OPPN Brdnikova; 

 

Sredstva za ureditev območja zadrževalnika Brdnikova so 

planirana skladno s predvideno dinamiko urejanja območja, 

katera je že v OPPN predvidena v več zaporednih fazah. Tako 

so v letu 2017 sredstva predvidena za pričetek izvajanja 

gradnje za ureditev 1. faze ter za izdelavo projektne in druge 

dokumentacije za nadaljnje faze urejanja, ki zaporedno sledijo 

v letu 2018 in 2019. 

 

 - širitev sistema Bicikelj v smeri Fužine, ČS Moste in 

Golovec; 

 

V Fužinah je predvidena širitev sistema Bicikelj. 

 

 - nove kolesarke poti v MOL in njihovo označevanje 

varnih in zanimivih kolesarskih poti od centra 

MOL je v letošnjem letu odprla 3 tematske kolesarske poti 

(Plečnikova, Obvodna in Gozdna pot), ki povezujejo samo 



Ljubljane, ki je trenutno najbolj turistično obiskan, do 

izbranih točk na drugih koncih Ljubljane ali zunaj nje, 

ki so morda že zdaj za kolesarske izlete najbolj 

primerne; 

 

 

 

središče mesta s preostalim delom Ljubljane in omogoča 

ljudem ogled znamenitosti tudi izven centra mesta. Vse poti so 

tudi ustrezno označene. S tem projektom bomo nadaljevali tudi 

v prihodnjih letih, v prvi vrst s povezavo središča mesta z 

Ljubljanskim barjem, za kar pripravljamo projekt za prijavo na 

razpis Podonavje 2017. 

 

 - v proračunu naj se posebej opredeli investicijo v 

ureditev Nove ulice (od št. 9 – 19 in do konca kraka do 

ulice Ob Savi); 

 

Ni v planu za leto 2017/2018. 

 

 - investicije MOL in ostalih zasebnikov v nabavo 

električnih koles ter tudi njihovo morebitno izposojo. 

Predlagamo širitev izposojevalnice električnih koles ter 

tudi pametno aplikacijo za telefone; 

 

 

MOL nima v planu nabave električnih koles, saj je v uporabi 

sistem Bicikelj. 

 

 - v načrt bodočih aktivnosti naj se doda izdelava 

kolesarske steze od Šentjakobskega mosta čez Savo do 

obvoznice; 

 

 

V prijavi na projekt CTN bomo prijavili izgradnjo oziroma 

ureditev kolesarske steze na Dunajski cesti od središča mesta 

vse do konca Črnuč. 

 

 - sanacija degradiranih cest: Celovška cesta (od Stare 

cerkve naprej) in celotna Parmova ulica; 

 

 

V prijavi na projekt CTN bomo prijavili izgradnjo oziroma 

ureditev kolesarske steze na Dunajski cesti od središča mesta 

vse do konca Črnuč. 

 

 - dodatno označevanje parkirnih mest za invalide, 

taksiste; 

 

 

Parkirna mesta za invalide se označuje glede na izkazane 

potrebe in pobude.  

 

 - sanacija Trubarjeve ulice, kjer bi bilo smiselno 

razmisliti kako sanirati pročelja hiš, ki so zaradi 

grafitov neugledna. 

 

Prenova Trubarjeve ceste vključuje horizontalne javne 

površine in komunalno infrastrukturo. Sanacija stavbnih lupin 

poteka v okviri programa Ljubljana - moje mesto (OUP). 

 

 - Oživitev Mosteca v turistične namene, ki bi lahko Površina Mosteca, kjer je otroško igrišče in gostinska ponudba 



postala priljubljena točka za različna srečanja, 

spoznavanja, piknike in družabne plese. Samo 

posodobiti bi ga bilo treba in nabaviti manjše zadeve 

(klopi, igralno igrišče, gostinska ponudba, oder…); 

 

ni last MOL in v sklopu javnih zelenih površin OGDP tam nič 

ne ureja in ne vzdržuje. Po naših informacijah omenjene 

površine ureja TD Koseze oz. Rekreacijsko društvo Mostec. 

 

 - sanacija in prenova celotne Linhartove ceste; 

 

Sanacija in prenova Linhartove je predvidena  v letu 2018. 

 

 - širitev pitnikov za vodo na Golovcu in okrog PST. 

Hkrati predlagamo osvetlitev poti preko Golovca in 

poti. Osvetlitev je lahko tudi na sončne celice; 

 

OSVETLITEV GOLOVCA IN PST: Pot spominov in 

tovarištva je vključena v urbano in krajinsko celoto mesta 

Ljubljana in predstavlja rekreacijski objekt skupne rabe(Ur. list 

SRS, št. 3/88) v sistemu zelenih površin. Pot spominov in 

tovarištva (POT) je razglašena za kulturnozgodovinski 

spomenik (Ur. list SRS, št. 17/85). Celostna trasa POTi s 

spomeniki, spominskimi kamni in ostalinami je pod posebnim 

družbenim varstvom tako, da se varuje neokrnjene ali izvirne 

vse spomeniške lastnosti, kulturne, zgodovinske vrednosti pa 

tudi vso snov, ki je z njimi povezana. 

Prav tako nas Zakon o varstvu okolja (ZVO-1, Ur. List RS, št. 

39/06) zavezuje k zmanjševanju svetlobnega obremenjevanja 

okolja, Zakon o ohranjanju narave (ZON, Ur. List RS, št. 

96/04)pa nas zavezuje k ohranjanju biotske raznovrstnosti in 

varovanju naravnih vrednot z namenom prispevati k ohranjanju 

narave.  Iz navedenih razlogov je osvetlitev Golovca, kot 

gozdne površine, nedopustna. 

PITNIKI: V letu 2014 je bilo na PST postavljenih 8 pitnikov in 

sicer na vseh možnih lokacijah, kjer je v bližini dostop do 

vodovoda. S tem je zagotovljena tudi neoporečnost vode. 

 

 - Projekt oživitve Golovca Zaradi naraščanja rekreativne rabe na območju Golovca v 

okviru programa Podonavje pripravljamo prijavo na drugi 

razpis. Glavni izziv predstavlja urejanje poti, razgledišč, 

urbane opreme,  … ki bo pripomogla k čim bolj usklajeni rabi 

urbanega gozda ter preprečevala kolizijo interesa različnih 

uporabnikov. 
 






