
 

MESTNA OBČINA LJUBLJANA  
MESTNI SVET 

SVETNIŠKI KLUB SDS 

Slovenska demokratska stranka-SDS 

Krekov trg 10, p.p.25, 1000 Ljubljana 
 306-45-41,   306–45-23 

majda.suhel@ljubljana.si 
                                                                                                                                

 
Številka: 03200-11/2010-12                                                                                                                    
Ljubljana: 8. 12. 2010 

                                                                                                                                      
MESTNA OBČINA LJUBLJANA                                                2. seje MS                                                                           

MESTNI SVET                                                                          k 2. točki 
- TU – 

 

ZADEVA: VPRAŠANJA IN POBUDE 
   
 V skladu z 97. členom Poslovnika MOL, v imenu svetniškega kluba SDS, zastavljam 

gospodu županu ter pristojnim službam naslednje svetniško pobudo: 

 
Predlagam, da MOL najde način, da oblikuje sistem javnih del,  v katerih bodo 

lahko  npr. brezposelni oz. Ljubljane očistili sneg s pločnikov pred samostojnimi 
hišami, katerih lastniki, ki živijo v teh hišah sami (edini stanovalci ali  starejši 

pari)  zaradi starosti in/ali bolezni ne morejo očistiti snega. To storitev, ki bi bila 
za te ljudi seveda brezplačna, pa lahko izvajalci javnih del, še vedno v svojstvu 

javnih del, izvedejo tudi za ostale lastnike hiš v isti ulici, ki ne izpolnjujejo 
pogoja, da so stari, bolni in hkrati osamljeni, vendar za njih proti plačilu. Z vsemi 
stanovalci , ki jim bodo izvajalci javnih del izvajali to storitev, se sklene pogodba. 

Za ostarele in osamljene je storitev brezplačna, za ostale plačljiva. 
Enaka storitev, ob enakih pogojih, bi se lahko izvajala poleti, s košnjo trave na 

zelenicah (pogostejšo, kot je redni komunalni odkos) ter čiščenjem listja, ki 
odpada z dreves, posajenih ob mejah s pločniki oziroma na zelenicah. 
 

Tako  bi reševali  problem brezposelnosti in probleme starejših občanov hkrati.  
 

Tako storitev pa bi lahko izvajali tudi prostovoljci, predvsem bi bili povabljeni 
mladi, v zameno za svojo pripravljenost in izvajanje prostovoljstva pa bi  lahko 
dobili brezplačne vstopnice za Mestno gledališče ter druge kulturne ustanove, 

katerih ustanovitelj je mesto. 
 

Storitev pa bi lahko izvajali tudi tisti meščani, ki bi si to sami izbrali namesto 
plačila kazni za napačno parkiranje ali prehitro vožnjo skozi mesto ali meščani, ki 
bi si to izbrali  namesto plačila   kazni zaradi vandalizma. 

 
 

 
                                                                                         Mojca Škrinjar, 
                                                                                        mestna svetnica 

 
 
 


