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ZADEVA: VPRAŠANJA IN POBUDE 

 

Iz poročila Nadzornega odbora MOL in iz Predloga Odloka o zaključnem računu proračuna  MOL za 

leto 2009, izhajajo sledeča dejstva, ki so tudi podlaga za svetniško vprašanje po 98. členu Poslovnika 

MOL. 

Župan še ni predstavil prepoznavanja in vrednotenj tveganj ter posledično načina obvladovanja le 

teh. V času finančne in gospodarske krize je obvladovanje finančnih tveganj in hkrati tveganja za 

prešibko vzpostavljanje podjetniškega okolja, ključnega pomena. Projektna dokumentacija za 

investicije posledično predstavlja  eno izmed najpomembnejših  finančnih tveganj. 

Cena projektiranja Mrtvaškega mostu izstopa tako po primerjavah s preteklimi projektiranji za 

Mestno občino, kakor tudi s splošno uveljavljenimi standardi o vrednosti projekta od celotne 

investicije . Predvidena vrednost projektiranja znaša 229.910,00 evrov neto.  

Za primerjavo, kaj ta vrednost predstavlja; 

 projektiranje Mesarskega mostu je znašalo 47 353,00 evrov, 

 v preventivni program zdravstvenega varstva je bilo za vse Ljubljančanke in Ljubljančane vloženih 

332273,00 evrov ozirom le 45% več kot je predviden strošek projekta Mrtvaškega mostu. 

 Za subvencije zasebnim podjetjem,ki se spoprijemajo s krizo, je bilo vsega skupaj namenjenih v letu 

2009 le 246311,00 evrov. 

 

 



 Projektiranje enega mostu nas bo torej stalo skoraj toliko kot namenjamo za celoletno preventivo v 

zdravstvu oziroma toliko, kot namenjamo za ohranitev podjetniškega potenciala na področju Mestne 

občine Ljubljana. Iz gradiva ni razvidno, ali je podjetje, ki je izbrano za projektanta, predložilo 

zavarovanje projektantske odgovornosti v primeru, da bo zaradi pomanjkljivosti v projektu prihajalo 

do aneksov pri sami izvedbi. 

Za nazaj ne moremo spreminjati stvari, pozorni pa moramo biti do finančnih tveganj sicer visoko 

zadolžene mestne občine Ljubljana. Vprašanje je: 

Zakaj je cena projektiranja Mrtvaškega mostu neprimerljivo visoka,  katera projektantska 

podjetja so konkurirala pri javnem razpisu in kakšna so bila merila za izbor? Kolikšna je 

načrtovana končna investicijska vrednost Mesarskega mostu ? Po kateri pogodbi in za 

kakšna dela je bilo v letu 2009 že porabljenih 476282,00 evrov za Mrtvaški most, ki ga še 

ni?Kakšne garancije daje podjetje, ki projektira, da ne bo prišlo do odstopanj v izvedbi, ki 

bi pomenila povečanje stroškov oziroma, do katere vrednosti ima zavarovanje 

projektantske odgovornosti? 
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