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g. Zoran Janković 
Župan Mestne občine Ljubljana 
 
 
Spoštovani g. Zoran Janković, 
 
glede na vaše obvestilo o objavi Osnutka predlogov o proračunih Mestne občine 
Ljubljana za leti 2020 in 2021, ter poziv za podajanje pobud in predlogov vam 
posredujemo naslednjo pripombo. 
 
V osnutkih predlogov proračunov Mestne občine Ljubljana (MOL) je nekajkrat omenjen 
projekt ILIRIJA - PARK ŠPORTA. Glede na navedene vsebine gre domnevno za novo 
poimenovanje projekta, ki je bil doslej znan pod drugimi imeni npr. Pokrito kopališče 
Ilirija ali Plavalni center Ilirija. 
 
Ker se "projekt" dogaja že več kot dve desetletji in je bil v tem času mnogokrat 
spremenjen in preimenovan, lahko sprejmemo tudi novo poimenovanje. Bi pa bilo lepo, 
če bi vsaj poimenovanje enkrat dorekli. 
 
Planirana sredstva za realizacijo tega projekta so relativno visoka, vendar v specifikaciji 
ne zasledimo odkupa lastninskega deleža Plavalnega kluba Ilirija (PKI). Glede na 
dogovore, ki sedaj potekajo, pričakovani odgovor MOL na Pismo o nameri PKI, in v 
dosedanjih pogovorih omenjena pričakovanja MOL glede odkupa lastninskega deleža 
PKI, povezana s predvidenim  rokom začetka realizacije projekta, pričakujemo vaše 
dodatno pojasnilo glede realizacije projekta ILIRIJA - PARK ŠPORTA, s tem 
povezanega prenosa lastniškega deleža in pogojev za delovanje PKI in ostalih plavalnih 
klubov iz Ljubljane v času izgradnje in po realizaciji projekta. 
 
Dodatno nas je k odzivu spodbudila objava v medijih (Dnevnik, 1. 10. 2019), da bo 
realizacija nekaterih projektov prestavljena za nekaj let, domnevno tudi navedeni projekt 
ILIRIJA - PARK ŠPORTA. 
 
Upam, da se boste osebno zavzeli za zagotavljanje ustreznih pogojev delovanja PKI, 
plavalnih klubov iz Ljubljane in plavalnega športa v slovenski prestolnici in ustrezno 
dopolnili oba osnutka odlokov.  
 
Za morebitna dodatna pojasnila in dogovor o sodelovanju smo seveda na voljo. 
 
Športni pozdrav! 
 
Gorazd Golob 
predsednik PK Ilirija 
 
V vednost: 
Dejan Crnek, podžupan MOL 
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Zadeva: Pripomba na Osnutek Odloka o proračunu MOL za leto 2021 

 

Podajam sledečo pripombo na Osnutek Odloka o proračunu MOL za leto 2021: 

 

Predlagam, da se sredstva s postavke 013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih 

zgradb, ki so   predlagana v Osnutku Odloka proračuna MOL za leto 2021, prenesejo v višini   

100.000,00  eur na postavko 091213 Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ za namen obnove  

kuhinje in jedilnice na Osnovni šoli Zalog. 

 

Obrazložitev: 

Kuhinja  in jedilnica v OŠ Zalog so nespremenjeni od  nastanka te šole. 

Šola je bila v osnovi zgrajena oz. odprta leta 1974 in dograjena desetletje kasneje. Praktično 

celotna stavba in vsa notranja oprema sta dotrajani: 

 absolutno premajhna knjižnica - nujno potrebna dozidava z dodatno učilnico, 

 izolacija vseh sten in prenova fasade, 

 grelna telesa (radiatorji) so večinoma prvotni, 

 svetila niso varčna, 

 električna napeljava je dotrajana in mestoma nevarna, 

 vodovodna inštalacija je prvotna, 

 notranja vrata so prvotna in dotrajana, 

 streha ni primerno izolirana, 

 nekaj oken je še prvotnih, 

 talne obloge so obrabljene in poškodovane. 

Večina zadev naj bi bila saniranih oz. urejenih do konca leta 2022, vendar sredstev v proračunu MOL 

ni predvidenih niti za leto 2020 niti  za leto 2021. V kolikor ne bi bila upoštevana pripomba na 

Osnutek Odloka o proračunu MOL za leto 2020, bi bilo potrebno sredstva predvideti v letu 2021. 

 

Najbolj kritična točka je kuhinja, saj ne zadošča niti za kuhanje obrokov za vse šolarje in morajo 

kuharji kuhati v dveh zagonih, da  zadostijo vsemu povpraševanju.  

Jedilnica je prastara od leta 1974. Sanitarna inšpekcija je izdala odločbo o prepovedi  priprave hrane 

v obstoječi kuhinji. Prejšnja šole obstaja že od  leta 2013.  

OŠ Zalog je najbolj pozabljena šola v Ljubljani, njeni otroci pa kruto prezrti. 

 

 

                                                                                            Mojca Škrinjar l.r. 

                                                                                           Svetnica MS MOL   

 

Prilogi: -popis del 

-popis izrabe aparatov 



 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

KUHINJSKI STROJI IN APARATI LETO NABAVE STANJE STROJA / APARATA 2019 
OPOMBA   

Univerzalni stroj 1979 dotrajan 
NI GA MOŽNO  SERVISIRATI,ker več ne obstajajo rezervni deli 

Hladilnik 1450 l 1988 dotrajan,2019 temeljit servis,polnjenje plina,.. 
PUŠČA PLIN,slabo hladi 

Hladilnik 280 l 1988 pokvarjen in odstranjen iz kuhinje 
NOV,IZPOSOJEN od Ljublajske mlekarne 2019 

Električni štedilnik 1988 dotrajan,vendar še uporaben 
PODNOŽJE zarjevelo  

Plinski štedilnik 1988 dotrajan, izklpoljen,ZAPLOMBIRAN 
ZAPLOMBIRAN (zaradi nevarnosti  puščanja plina) 

Prekucna ponev (elektrika-40L) 1988 dotrajana,premajhna 
PREMAJHNA kapaciteta 

Tehtnica maxima 1993 uporabna 
UPORABNA 

Pečica (konvekcijska) 2012 uporabna,premajhna 
POTREBOVALI BI vsaj še eno takšno 

Stroj za lupljenje krompirja 2014 uporaben 
PREMAJHEN 

Prekucna ponev (plin-100L) 2001 uporabna 
UPORABNA premajhna 

Sušilni stroj Gorenje 2019 nabavljen oktober 2019( gospodinjski) 
GOSPODINJSKI je premajhen za našo kapaciteto 

Pomivalni stroj  Hobart 2002 dotrajan 
POGOSTO SERVISIRAN 

Salamoreznica 2005 uporabna 
UPORABNA pogosto servisirana 

Električni kotel 2007 uporaben 
PREMAJHEN 

Pralni stroj   2012 UPORABEN (gospodinjski stroj ) 
GOSPODINJSKI je premajhen za našo kapaciteto 

 




