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ZADEVA: Aneks k Dogovoru med Vlado Republike Slovenije in Mestno občino Ljubljana po 

Zakonu o glavnem mestu Republike Slovenije za obdobje 2020 – 2023 – Predlog za 

obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:

Na podlagi 5. člena Zakona o glavnem mestu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 22/04, 110/09 in 

59/17) in 7. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno 

besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) je Vlada Republike 

Slovenije na …… seji dne ……. sprejela naslednji 

SKLEP

1. Vlada Republike Slovenije je potrdila besedilo Aneksa k Dogovoru med Vlado Republike Slovenije 

in Mestno občino Ljubljana o izvajanju programov in nalog po Zakonu o glavnem mestu Republike 

Slovenije za obdobje 2020 – 2023 s seznamom programov in nalog, ki so kot priloga njegov sestavni del.

2. Ministrstva vodijo vse potrebne aktivnosti za realizacijo programov in nalog s seznama iz prejšnje 

točke, s katerim se dopolnjuje Seznam programov in nalog, ki je sestavni del Dogovora o izvajanju 

programov in nalog po Zakonu o glavnem mestu Republike Slovenije, podpisan dne 6. 5. 2021 in 

Ministrstvu za javno upravo enkrat letno do 30. junija poročajo o izvajanju programov in nalog.

3.      Vlada Republike Slovenije je za podpis Aneksa k Dogovoru o izvajanju programov in nalog po 

Zakonu o glavnem mestu Republike Slovenije pooblastila ministra za javno upravo Boštjana Koritnika. 

mag. Janja Garvas Hočevar

                                              v. d. generalnega sekretarja

Sklep prejmejo:

- Ministrstvo za javno upravo

- Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

- Ministrstvu za infrastrukturo

- Ministrstvo za notranje zadeve

- Ministrstvo za zdravje

- Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije

- Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo

- Mestna Občina Ljubljana



2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem zboru 
z obrazložitvijo razlogov:
/
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:

‒ Boštjan Koritnik, minister

‒ Urška Ban, državna sekretarka, MJU

‒ mag. Saša Jazbec v. d. generalnega direktorja Direktorata za lokalno samoupravo, nevladne 

organizacije in politični sistem, MJU

‒ dr. Roman Lavtar, vodja Sektorja za lokalno samoupravo, DLSNOPS, MJU

‒ mag. Urška Remic, podsekretarka, Sektor za lokalno samoupravo, DLSNOPS, MJU
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
ne
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
/ 
5. Kratek povzetek gradiva:

V skladu z Zakonom o glavnem mestu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 22/04, 110/09 in 59/17) 

Vlada Republike Slovenije in Mestna občina Ljubljana kot glavno mesto Republike Slovenije podpišeta 

dogovor, v katerem so opredeljene naloge glavnega mesta in državnih organov pri izvajanju programov 

in nalog, pomembnih tako za razvoj glavnega mesta kot za razvoj državnih institucij v prihodnjih letih ter 

uredila druge medsebojne pravice in obveznosti. Drugi dogovor je bil podpisan dne 6. 5. 2021 za obdobje 

2020 – 2023 in vsebuje 29 programov in nalog. V skladu s V. točko dogovora lahko vsaka stran predlaga 

dopolnitev programov in nalog. Na podlagi dodatnih predlogov Mestne občine Ljubljana in več ministrstev 

Ministrstvo za javno upravo predlaga dopolnitev seznama programov in nalog z 21 programi in nalogami. 

V dopolnjeni seznam programov in nalog so uvrščeni le tisti programi in naloge, s katerimi soglašata obe 

strani. Finančna sredstva za izvedbo zagotavlja vsak stran v skladu s sprejetimi proračunskimi dokumenti. 

6. Presoja posledic za:
a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 

naslednjih treh letih
NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 
Evropske unije

NE

c) administrativne posledice NE
č) gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter 

konkurenčnost podjetij
NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE
e) socialno področje NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne 
klasifikacije programskega proračuna
razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih 
organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:  NE

I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3

Predvideno povečanje (+) 

ali zmanjšanje (–) 

prihodkov državnega 

proračuna 

Predvideno povečanje (+) 

ali zmanjšanje (–) 

prihodkov občinskih 

proračunov 



Predvideno povečanje (+) 

ali zmanjšanje (–) 

odhodkov državnega 

proračuna 

Predvideno povečanje (+) 

ali zmanjšanje (–) 

odhodkov občinskih 

proračunov

Predvideno povečanje (+) 

ali zmanjšanje (–) 

obveznosti za druga 

javnofinančna sredstva

II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Ime 

proračunskega 

uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 

projekta

Šifra in naziv 

proračunske 

postavke

Znesek za 

tekoče leto (t)
Znesek za t + 1

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime 

proračunskega 

uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 

projekta

Šifra in naziv 

proračunske 

postavke 

Znesek za 

tekoče leto (t)
Znesek za t + 1 

SKUPAJ

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče leto (t) Znesek za t + 1

SKUPAJ

OBRAZLOŽITEV:

I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, 

zmanjšanje):

 prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov,

 odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih sprejetih 

proračunov,

 obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih oziroma 

projektih sprejetih proračunov.

II. Finančne posledice za državni proračun

Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah 

načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov:

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:



Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s 

katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir 

financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna 

povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov se 

navedejo:

 proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep,

 projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in 

 proračunske postavke.

Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt 

oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče 

zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že 

sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi.

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski 

uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh 

projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za 

dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, 

navedenih v točki II.a.

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in 

II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje 

državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in 

prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja 

izvrševanje državnega proračuna.

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR: /

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:
Vsebina predloženega predpisa vpliva na:
- pristojnost Mestne občine Ljubljana DA
Predpis je bil poslan v mnenje:
Skupnosti občin Slovenije SOS: NE
Združenju občin Slovenije ZOS: NE
Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE
9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE

Gre za informacijo za Vlado Republike Slovenije in ni potrebno sodelovanje javnosti.
10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti:

/

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: /

Boštjan KORITNIK
M I N I S T E R

Priloge:

- Predlog Sklepa Vlade

- Aneks k Dogovoru o izvajanju programov in nalog po Zakonu o glavnem mestu Republike Slovenije za 

obdobje 2020 – 2023 s seznamom programov in nalog, ki so priloga k Dogovoru (ločena Excel tabela)



Na podlagi 5. člena Zakona o glavnem mestu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 22/04, 110/09 in 

59/17) in 7. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno 

besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) je Vlada Republike 

Slovenije na …… seji dne ……. sprejela naslednji 

SKLEP

1. Vlada Republike Slovenije je potrdila besedilo Aneksa k Dogovoru med Vlado Republike Slovenije 

in Mestno občino Ljubljana o izvajanju programov in nalog po Zakonu o glavnem mestu Republike 

Slovenije za obdobje 2020 – 2023 s seznamom programov in nalog, ki so kot priloga njegov sestavni 

del.

2. Ministrstva vodijo vse potrebne aktivnosti za realizacijo programov in nalog s seznama iz prejšnje 

točke, s katerim se dopolnjuje Seznam programov in nalog, ki je sestavni del Dogovora o izvajanju 

programov in nalog po Zakonu o glavnem mestu Republike Slovenije, podpisan dne 6. 5. 2021 in 

Ministrstvu za javno upravo enkrat letno do 30. junija poročajo o izvajanju programov in nalog.

3.      Vlada Republike Slovenije je za podpis Aneksa k Dogovoru o izvajanju programov in nalog po 

Zakonu o glavnem mestu Republike Slovenije pooblastila ministra za javno upravo Boštjana Koritnika. 

  mag. Janja Garvas Hočevar

                                              v. d. generalnega sekretarja

Sklep prejmejo:

- Ministrstvo za javno upravo

- Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

- Ministrstvu za infrastrukturo

- Ministrstvo za notranje zadeve

- Ministrstvo za zdravje

- Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije

- Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo

- Mestna Občina Ljubljana



PRILOGE: 

Predlog Aneksa k Dogovoru o izvajanju programov in nalog po Zakonu o glavnem mestu 
Republike Slovenije za obdobje 2020 – 2023

Po pooblastilu Vlade Republike Slovenije minister za javno upravo Boštjan Koritnik in župan Mestne 

občine Ljubljana Zoran Janković (v nadaljnjem besedilu: podpisnika dogovora) na podlagi drugega 

odstavka 5. člena Zakona o glavnem mestu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 22/04, 110/09 in 

59/17) skleneta naslednji

ANEKS K

DOGOVORU MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN MESTNO OBČINO LJUBLJANA

O IZVAJANJU PROGRAMOV IN NALOG PO ZAKONU O GLAVNEM MESTU REPUBLIKE 

SLOVENIJE ZA OBDOBJE 20202023

I

Podpisnika dogovora sklepata aneks k Dogovoru med Vlado Republike Slovenije in Mestno občino 

Ljubljana o izvajanju programov in nalog po Zakonu o glavnem mestu Republike Slovenije za obdobje 

20202023.

II

Dogovorjeni Seznam programov in nalog, ki je sestavni del dogovora, se dopolni s programi in nalogami, 

ki so v prilogi tega aneksa. 

III

Ta aneks začne veljati z dnem, ko ga podpišeta oba podpisnika. 

Vsak podpisnik prejme en izvod dogovora.

Ljubljana, dne __. __. 2021

Številka:_________________             Številka: __________________

       

        Boštjan Koritnik

           

            Mestna občina Ljubljana

                          Zoran Janković

  minister                      župan



Priloga:

Seznam  programov in nalog, ki so priloga k aneksu k Dogovoru o izvajanju programov in nalog 

po Zakonu o glavnem mestu Republike Slovenije za obdobje 2020 – 2023

(ločena priponka v Excel tabeli)

OBRAZLOŽITEV

V skladu z Zakonom o glavnem mestu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 22/04, 110/09 in 59/17; 

v nadaljnjem besedilu ZGMRS) sta Minister za javno upravo in župan Mestne občine Ljubljana (v 

nadaljnjem besedilu MOL) kot glavnega mesta Republike Slovenije dne 6. 5. 2021 podpisala dogovor, 

v katerem so opredeljene naloge glavnega mesta in državnih organov pri izvajanju programov in nalog, 

pomembnih tako za razvoj glavnega mesta kot za razvoj državnih institucij v prihodnjih letih ter uredila

druge medsebojne pravice in obveznosti. Prvič je bil takšen dogovor sklenjen maja 2016 za obdobje 

2016 – 2018. Tokratni veljavni dogovor je sklenjen za obdobje 2020 – 2023 in vsebuje 29 programov in 

nalog. Ministrstvo za javno upravo (v nadaljnjem besedilu MJU) je po podpisu dogovora prejelo pobudo 

MOL za dopolnitev veljavnega seznama programov in nalog, ki so priloga k Dogovoru o izvajanju 

programov in nalog po ZGMRS za obdobje 2020 – 2023. MJU je vsa resorna ministrstva konec maja 

2021 pozvalo, da predlagajo razširitev seznama programov in nalog, kot to določa V. točka Dogovora. 

V dopolnjeni seznam programov in nalog so uvrščeni le tisti programi in naloge, s katerimi soglašata 

obe strani.

Dopolnjen seznam programov in nalog obsega 21 programov in nalog s področja ministrstev za javno 

upravo, za izobraževanje, znanost in šport, za notranje zadeve, za zdravje, za infrastrukturo in 

Generalnega sekretariata Vlade Republike Slovenije. Z vsemi programi in nalogami soglaša tudi Mestna 

občina Ljubljana. Finančne obveznosti izvedbe programov in nalog nosi vsaka stran v skladu s svojimi 

pristojnostmi. V nadaljevanju je pregled programov in nalog iz aneksa:

Ministrstvo za javno upravo:

- MOL IN MJU uredita medsebojna premoženjsko-pravna razmerja glede zemljišča s parc. št. 136/5, 

k.o. 2679 Gradišče II, ki v naravi predstavlja cesto ob kompleksu stavb na naslovu Langusova cesta 

4 – Tržaška cesta 19 in Tržaška cesta 19a, Ljubljana. Izvede se parcelacija in sklene ustrezne 

pogodbe;

- MOL in MJU uredita razmerja glede lastništva 25 nepremičnin oziroma garaž v Ljubljani, ki so v 

upravljanju MJU, nahajajo pa se na sledečih lokacijah:

1. Lepi pot, Ljubljana: parc. št. 143/180, 143/181, 143/182, 143/183, 143/184, 143/185, 143/186, 

143/187, 143/188, 143/189, 143/190 in 143/191, vse k.o. 2679 Gradišče II,

2. Vrtača, Ljubljana: parc. št. *717 in *718, obe k.o. 1721 Gradišče I,

3. Valvasorjeva, Ljubljana: parc. št. 3020 k.o. 1725 Ajdovščina ter

4. Bičevje, Ljubljana: parc. št. 148/31, 148/32, 148/33, 148/34, 148/35, 148/36, 148/37, 148/38, 

148/39, 148/40, 148/18, 148/19, 148/20, 148/21, 148/22 in 148/23, vse k.o. 2679 Gradišče II.

MJU prične s sodnimi postopki vzpostavitve manjkajočih ZK listin, skladno z 234. členom ZZK-1.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport:

- NUK II; v primeru realizacije projekta NUK II se potrebne nepremičnine v lasti MOL odplačno 
prenesejo na MIZŠ na osnovi cenitve. Za parceli št. 300/2, 300/1, obe k.o. 1721 Gradišče I pa se 
ustanovi stavbna pravica z veljavnostjo do največ dvanajst mesecev po pridobitvi gradbenega 
dovoljenja za NUK II. 



- Center znanosti; MOL odplačno prenese lastninsko pravico v last RS na deležu 1/1 na 

nepremičninah parc. št. 224/7, 223/1, 1692/3, 1692/4, 223/2, 223/7, 1692/100, 1692/97, 223/12, 

223/11, 223/10, 1692/95, 197/5, 197/3, 1692/93, 193/12, 193/11, 225/74 in na nepremičnini parc. 

št. 223/3 v solastniškem deležu do 7/19), k.o. 1722 Trnovsko predmestje in sprejem Občinskega 

podrobnega prostorskega načrta 81: Center znanosti – del in projekt »Izgradnja Centra znanosti kot 

demonstracijskega objekta«;

- Konservatorij za glasbo in balet; Vegova 7; MOL ostane 100% lastnica nepremičnine parc. št. *224, 

k.o. 1728 Ljubljana mesto, na kateri stoji stavba št. 160 za namen izvajanja dejavnosti osnovnega 

glasbenega izobraževanja;

- Športna dvorana Zelena jama z igriščem; priznanje lastninske pravice RS na deležu 1/1 na 

nepremičnini stavbe št. 558, k.o. 1730 Moste, posameznih delov od 98 do 114 ter na nepremičnini 

parc. št. 389/1, k.o.1730 Moste; MOL s prenosom lastninske pravice ohrani v brezplačni uporabi 

telovadnico in igrišče za izvajanje Letnega programa športa v obstoječem obsegu;

- Križanke; Uredi  se etažna delitev objekta med MIZŠ (52%) in MOL (48%) ter sklene najemna 

pogodba za najem 32 % solastniškega dela MOL v skupni izmeri 795,60 m2, ki jih Srednja šola za 

oblikovanje in fotografijo Ljubljana uporablja za izvajanje srednješolske izobraževalne dejavnosti;

- Baragovo semenišče (Vilharjeva ulica 13); MOL ostane lastnica parc. št. 1847/2, k.o. 2636 Bežigrad. 

Stranki si bosta prizadevali za sklenitev najemne pogodbe najkasneje do 1. 10. 2022 za izvajanje 

študentskih bivalnih zmogljivosti v obstoječem obsegu;

- Mednarodni program na OŠ Danile Kumar (Gogalova ulica 15); MIZŠ pripravi predlog sprememb 

zakonodaje, ki bo omogočala, da se iz državnega proračuna javnim OŠ, v katerih se pod pogoji, kot 

jih določa zakon, ki ureja izvajanje mednarodnih programov s področja vzgoje in izobraževanja, 

izvaja IB program, zagotovijo ustrezna sredstva za kritje materialnih stroškov;

- Pri spremembah Občinskega podrobnega prostorskega načrta za dele območij urejanja CI7/21 

Roška kasarna, CS7/22 Spodnje Poljane, CV8 Gruberjev prekop, CR8/1 Gruberjev prekop in CT46 

Roška cesta - za potrebe izgradnje objektov ALUO, SŠOF in ŠDL bo MOL sledila potrebam MIZŠ.

Ministrstvo za notranje zadeve:

- Sprememba OPN Mestne občine Ljubljana za nepremičnine ob Letališki cesti v Ljubljani. Ministrstvo 
za notranje zadeve je dokončni upravljavec nepremičnin parc. št. 127/214, 127/234, 127/235, 
127/236, 127/237, 127/238, 127/239, 127/240, 127/241, 127/242 in 127/44, vse k. o. 1730 Moste, 
ki v naravi predstavljajo zemljišča ob Letališki cesti v Ljubljani v poslovno industrijskem območju 
BTC Moste. Ministrstvo za notranje zadeve ima namen na predmetnih nepremičninah graditi 
centralno skladišče za materialno tehnično opremo, orožje in strelivo, vozila ter avtomehanično 
delavnico s pralnico za potrebe MNZ in Policije. Za te namene je potrebno v OPN Mestne občine 
Ljubljana območje spremeniti tako, da bo dovoljena gradnja navedenih objektov;

-    Ureditev zemljiško knjižnega stanja nepremičnin, na katerih stojijo objekti, v katerih opravlja svojo 

dejavnost Postaja konjeniške policije v Stožicah. Kompleks obsega parcele št.: 2318/1, 2318/3, 

2318/4, 2318/5, 2325/2, 2325/6 in 2325/7, vse k.o. 1735 Stožice, katerih zemljiškoknjižna lastnica 

je še vedno Mestna občina Ljubljana. Iz dokumentov, s katerimi razpolaga MNZ, je razvidno, da je 

pravni prednik Ministrstva za notranje zadeve nepremičnine pridobil z odkupom oziroma izgradnjo. 

Mestna občina Ljubljana našemu predlogu za ureditev zemljiškoknjižnega stanja sicer ni 

nasprotovala, vendar je iz zadnjega obvestila g. Damjana Markovića iz Mestne uprave, Oddelka za 

ravnanje z nepremičninami razvidno, da je razlog za neureditev zadeve naslednji: "Na parceli 2324 

je 45 zemljiškoknjižnih lastnikov. Od tega je 6 pokojnih, za katere je izvajalec na sodišče poslal 

poizvedbe po dedičih in jih večino prejel. Ker se predlagatelji vpisani v ZK razlikujejo od dedičev, je 

izvajalec poslal pisno poizvedbo na pristojno okrajno sodišče na katero že vpisano osebo v ZK se 

predlog spremembe lastninske pravice navezuje. Po prejemu podatkov o vseh dedičih po pokojnih 

osebah bo geodetski izvajalec izvedel mejno obravnavo in uredil del meje v skladu z naročilom.«;

- Prioritetna obravnava postopkov v pristojnosti MOL glede investicije na nepremičninah na lokaciji 

»Litostroj jug« v Ljubljani oz. zemljiščih: ID znak: 1739 1991/225 in ID znak: 1739 1991/229 (v 

nadaljevanju: prostorska enota P1 ali P1), ID znak: 1739 1991/226 in ID znak: 1739 1991/230 (v 



nadaljevanju: prostorska enota P2 ali P2), in v kolikor bo potrebno, tudi ID znak: 1739 1991/227 (v 

nadaljevanju: prostorska enota P3 ali P3).

Ministrstvo za zdravje:

- Priprava plana širitve UKCL, OI, ZTM v okolici kampusa zdravstvenih objektov (OPPN 105,   

Rezervacija zemljišča sedanjih zaporov na Povšetovi za namen širitve OI in UKCL);

-     Poglobitev Zaloške ceste ob UKC Ljubljana;

-     Ureditev Japljeve ceste;

-     Reševanje nepremičninske problematike Živinozdravska 2, Ljubljana.

Ministrstvo za infrastrukturo:

- Ureditev Regionalne kolesarske povezave »Barjansko kolesarsko omrežje« na območju Občine 

Dobrova-Polhov Gradec odsek 1 Dobrova – Polhov Gradec, do naselja Gabrje in odsek 2 Dobrova 

– občinska meja MOL – Tržaška cesta, Ljubljana;

- Rekonstrukcija Celovške ceste v štiripasovnico z dodatnimi rumenimi pasovi za LPP, ureditev 

križišč, hodnikov za pešce ter kolesarske poti, cestne razsvetljave in komunalne infrastrukture, na 

odseku od križišča Jelen do uvoza P+R Stanežiče (križišča bivše Metalke).

Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije:

- Ureditev Gregorčičeve ulice z izgradnjo podzemnega podhoda (projekt MOL št. 8766-26 sofinancira 

GSV iz sredstev proračuna);

- Izvedba podzemnega prehoda pod Erjavčevo cesto (projekt financira GSV iz sredstev proračuna).
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