






























Pobude/Predlogi na Osnutek proračuna za leto 2017 

II. Posebni del proračuna 
 

Proračunski izdatki razvrščeni po uporabnikih 
 

4. MESTNA UPRAVA 
 

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI 
 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 

16069002 Nakup zemljišč 

 

Predlog: 

 Ureditev in odkup zemljišč ob stavbi nekdanje Krajevne skupnosti Rudnik, Dolenjska cesta 

115. 

 

 

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET 
 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

1302 Cestni promet in infrastruktura 

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

 

Predlogi: 

 

 Postavitev kolesarske steze od ceste Ob 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). 

 Ureditev pešpoti ob Galjevcu od Ižanske ceste do Peruzzijeve ceste in ureditev pešpoti ob 

Ljubljanici od gostilne Livada do Kajak kanu kluba Ljubljana. 

 Ureditev avtobusnega postajališča na Rakovniku (postavitev nadstreška na št. postajališča 

503022) v smeri proti Rudniku. 

 Ureditev ceste ob železniški postaji Rakovnik v delu od Dolenjske ceste od železniške postaje  

do Galjevice (izvedba projektne dokumentacije) 

 Ureditev opornega zidu in oboka na Dolenjski cesti od 21 do 25   

 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. 

 

 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor 

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 

 

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 

 

 052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo                             

Sredstva se namenjajo za poplačilo obveznosti pri izvedbi meteorne in sanitarne kanalizacije 

na Zaloški cesti, pri gradnji kanalizacije ter ureditvi Izletniške ceste izvedene v letu 2016. 

Sredstva namenjamo za pričetek in nadaljevanje gradnje v Novem Polju, v naselju Podgorica, 



ob Večni poti za potrebe ZOO, komunalno ureditev območja v krajinskem parku Barje in 

območja Kašeljske ceste v Spodnjem Kašlju. Ravno tako sredstva predvidevamo za pripravo 

izvedbene dokumentacije za projekt Vinterca, nadaljevanje izgradnje komunalne 

infrastrukture v Rakovi jelši – jug ter za veliki EU projekt izgradnja povezovalnega kanala C0 

v MOL in dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah MOL, večjih od 2000 PE. 

 

  

Naselje Vinterca je že urejeno. Predlagam, da se projekt Vinterca preimenuje v projekt Gornji Rudnik 

v celotni dokumentaciji. 

 

 

 

 

052011 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo – lastna udeležba  

Sredstva na tej postavki se v letu 2017 namenjajo za velik EU projekt »Odvajanje in čiščenje 

odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja« za delež opravičenih stroškov, ki 

vključuje naslednje dele projekta: 

- Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter 

izgradnja povezovalnega kanala C0 v MOL, 

- Izgradnja III. Faze CČN Ljubljana; 

- Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah MOL, večjih od 2000 PE. 

 

V dograditev javne kanalizacije se vključi tudi Črna vas in Lipe. 

 

Predlog: 

 Ureditev meteorne kanalizacije odprtega kanala od Dolenjske ceste do železnice ob objektih 

od Dolenjske ceste 186 do 188 B, 

 





Pobude/Predlogi na Osnutek proračuna za leto 2018 

II. Posebni del proračuna 
 

Proračunski izdatki razvrščeni po uporabnikih 
 

4. MESTNA UPRAVA 
 

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET 
 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

1302 Cestni promet in infrastruktura 

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

 

Predlogi: 

 

 Postavitev kolesarske steze od ceste Ob 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). 

 Ureditev pešpoti ob Galjevcu od Ižanske ceste do Peruzzijeve ceste in ureditev pešpoti ob 

Ljubljanici od gostilne Livada do Kajak kanu kluba Ljubljana. 

 Ureditev ceste ob železniški postaji Rakovnik v delu od Dolenjske ceste od železniške postaje  

do Galjevice (izvedba del). 

 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. 

 

 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor 

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 

 

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 

 

 052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo                             

Sredstva se namenjajo za poplačilo obveznosti pri izvedbi meteorne in sanitarne kanalizacije 

na Zaloški cesti, pri gradnji kanalizacije ter ureditvi Izletniške ceste izvedene v letu 2016. 

Sredstva namenjamo za pričetek in nadaljevanje gradnje v Novem Polju, v naselju Podgorica, 

ob Večni poti za potrebe ZOO, komunalno ureditev območja v krajinskem parku Barje in 

območja Kašeljske ceste v Spodnjem Kašlju. Ravno tako sredstva predvidevamo za pripravo 

izvedbene dokumentacije za projekt Vinterca, nadaljevanje izgradnje komunalne 

infrastrukture v Rakovi jelši – jug ter za veliki EU projekt izgradnja povezovalnega kanala C0 

v MOL in dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah MOL, večjih od 2000 PE. 

 

  

Naselje Vinterca je že urejeno. Predlagam, da se projekt Vinterca preimenuje v projekt Gornji Rudnik 

v celotni dokumentaciji. 

 

 

 

 

 



052011 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo – lastna udeležba  

Sredstva na tej postavki se v letu 2017 namenjajo za velik EU projekt »Odvajanje in čiščenje 

odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja« za delež opravičenih stroškov, ki 

vključuje naslednje dele projekta: 

- Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter 

izgradnja povezovalnega kanala C0 v MOL, 

- Izgradnja III. Faze CČN Ljubljana; 

- Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah MOL, večjih od 2000 PE. 

 

V dograditev javne kanalizacije se vključi tudi Črna vas in Lipe. 

 

 














