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Zadeva: Amandmaja k Predlogu Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto
2018
Na podlagi 133. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana (Ur. list RS, št. 24/16 UPB) vlagam amandmaja k 6.a.) točki predlaganega dnevnega reda 37. seje Mestnega sveta MOL predlog Odloka o rebalnsu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2018, in sicer:
1. AMANDMA na predlog Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2018
Na postavki 13029002 se vsota 64.266.750,00 € ne zmanjša za predvidenih 5.758.710,00€, temveč
ostane ista, vsota za predvideno zmanjšanje pa se nameni vzpostavitvi pločnikov na Sostrski cesti,
Cesti 13. Julija in Dobrunjski cesti.
Za vsoto 5.758.710,00€ se zmanjša proračunski presežek.
OBRAZLOŽITEV:
Ceste v Sostrem
Učenci ne morejo peš v šolo, tudi tisti,.ki.imajo do šole manj kot 4 km. To povzroča neprijetne
učinke tako za učence kot za financeraja, MOL.
Učenci so prisiljeni čakati na šolski avtobus, šola OŠ Sostro pa nima kapacitet, da bi jim zagotovila
kakovostno izrabo časa, npr. opravljanje domačih nalog. Ob tem je treba povedati tudi to, da imajo
učenci manj priložnosti gibanja, ki bi ga imeli pri peš hoji.
Občina mora zaradi neobstoja pločnikov plačevati prevoz zaradi nevarne poti in tako brezplodno troši
denar.

2.AMANDMA
Na postavki 19039001 se vsota 105.904.158,00€ ne zmanjša za predvidenih 1.288.524,00€, temveč
ostane ista, vsota za predvideno zmanjšanje pa se nameni za obnovo kuhinje in jedilnice Osnovne
šole Zalog ter dozidavo knjižnice in ustrezno energetsko obnovo objekta šole razen telovadnice, ki je
delno energetsko že sanirana.
Za vsoto 1.288.524,00 €, se zmanjša proračunski presežek.

OBRAZLOŽITEV:
Kuhinja, jedilnica, knjižnica OŠ Zalog
Jedilnica in kuhinja sta povsem dotrajani, stari toliko kot je stara šola. Priprava jedi je močno otežena
in kapacitete ne omogočajo priprave raznolikih jedi, ki so optimalne po smrrnicah zdrave prehrane.
Jedilnica je povsem neprimerna, premajhna in stoli neudobni. Pohistvo je dotrajano, staro kot šola.
Jedilnica ne omogoča dostojnega uživanja prehrane učencem.
Knižnica ne zadošča za potrebe sodobnega dela z učenci, niti ne omogoča po svoji prostorski
kapaciteti nabave knjižnega gradiva, ki bi bilo potrebno za sodobne pedagoške pristope in standarde
znanj.

Mojca Škrinjar l.r
Svetnica MS MOL

