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Mestni svet MOL 

Mestni trg 1                                                                                                    

1000  Ljubljana 

 
 
Zadeva: Pripombe in predlogi Svetniškega kluba NSi na predlog Proračuna 2015 in 2016 

 

Spoštovani! 

 

V Svetniškem klubu NSi Ljubljana podajamo svoje pripombe in predloge k osnutkoma proračuna 

MOL za leti 2015 in 2016.  Prosimo, da omenjene pobude obravnavate in jih tudi vključite v 

Osnutka proračuna 2015 in 2016. 

V uvodu izpostavljamo, da naj do predloga Proračuna pristojne službe ponovno pregledajo 

postavke, ki so nerealne v predloženem osnutku Proračuna za leti 2015 in 2016, predvsem na 

postavki nerealno planirane prodaje nepremičnega premoženja MOL  

V Svetniškem klubu NSi, pričakujemo konkretnejše predloge v zvezi s protipoplavno varnostjo JZ 

dela Ljubljane. Glede na to, da bodo za ta namen v naslednje obdobju financiranja planirana tudi 

sredstva EU, pričakujemo natančen terminski plan opisanih projektov, ki so v pristojnosti občine. 

Glede na lego Ljubljane, pa se bo potrebno sistematično soočiti tudi s ukrepi protipotresne varnosti.  

Poudariti želimo, da naj MOL v Proračunu zagotovi zadostna sredstva za izgradnjo manjkajoče 

kanalizacijske in komunalne infrastrukture (Hrušici, Dobrunjah, Sostru, Nadgorici ....), sanacijo 

dotrajanih in poškodovanih cestišč, ustreznejše urejanje brežin in vodotokov ter boljše varovanje 

okolja. 

MOL naj zagotovi dovolj sredstev za rekonstrukcijo Litijske ceste (tudi od obvoznice proti Sostru!). 

MOL v osnutku Proračuna 2015 ne daje dovolj velikega poudarka podpori turistične dejavnosti in 

razvoju turizma v Ljubljani v sodelovanju s zasebnim sektorjem (samostojni podjetniki, mala in 

srednje velika podjetja). Novih projektov ni omenjenih, kljub temu, da zadnji podatki kažejo, da v 

povprečju turist v Ljubljani ostane manj kot dva dni.   

Podobno velja za področje kmetijstva. Kljub temu, da imamo dobro napisano Strategijo razvoja 

podeželja MOL za 2014 do 2020 in kmetijske površine zavzemajo kar 32% površine MOL, župan 

skupaj z občinsko upravo ni načrtoval posebnih spodbud za kmetijstvo v Ljubljani. 

V Svetniškem klubu NSi ocenjujemo, da je razširitev in nadgradnja Centralne čistilne naprave 

ocenjena nerealno. Pristojne službe pozivamo, da ponovno preučijo zneske in realno ocenijo stroške 

nadgradnje Čistilne naprave. Hkrati na naveden projekt opozarjamo Nadzorni odbor, ki naj se v 

projekt vključi že v fazi realizacije.  



V Svetniškem klubu NSi opozarjamo, da nekateri Ljubljančani še vedno nimajo pitne vode. Od 

mestnih služb pričakujemo, da se že v Proračunu 2015 zagotovijo sredstva za reševanje te pereče 

problematike. 

MOL naj zagotovi dovolj sredstev za izgradnjo mrliške vežice v Štepanjskem naselju in Bizoviku 

ter za razširitev pokopališča v četrteh, kjer že leta in leta čakajo na izpolnitev danih obljub. Tudi na 

drugih področjih od župana in pristojnih služb pričakujemo, da bodo upoštevali vse pripombe 

četrtnih skupnosti in jih implementirali v obravnavana osnutka Proračuna. Podpiramo tudi predloge 

četrtnih skupnosti za povečanje sredstev s katerimi lahko razpolagajo, saj izkušnje kažejo, da male 

investicije opravijo veliko bolj učinkovito.  
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Mojca Kucler Dolinar 

Vodja Svetniškega kluba NSi 

 

 
 


