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Zadeva: vprašanja in pobude 

 

V skladu s 97. členom Poslovnika Mestnega sveta MOL podajam svetniško pobudo oziroma 

vprašanje in prosim za pisni odgovor. 

Pobuda oziroma vprašanje se nanaša na vlogo in ukrepe Mestne občine Ljubljana pri 

blaženju in odpravljanju posledic krize, ki je nastala z epidemijo COVID-19. 

 

Mineva leto dni od razglasitve epidemije in sprejetja strogih ukrepov, ki so spremenili način 

življenja in so posegli v vse družbene sisteme. 

Od zaprtja šol in omejevanja šolskih ter obšolskih dejavnosti, do omejevanja športnega 

udejstvovanja, kulture in zabavnih vsebin; epidemija je skrčila ekonomijo, številne 

dejavnosti so bile (nekatere so še vedno) omejene ali celo zaustavljene. Življenje v mestu se 

je spremenilo. 

Menim, da so ukrepi posegli predvsem v to, čemur pravimo skupnost - lahko bi rekli tudi 

lokalna skupnost. Zato se mi zdi še posebej pomembno, da pri blaženju posledic epidemije in 

družbene ter ekonomske krize, ki z epidemijo nastaja, sodeluje tudi lokalna skupnost - 

občina. 

Morda se zdi, da vse posledice krize še niso tako jasno vidne. Dejstvo je, da so številni mladi 

prikrajšani za socializacijo, zabavo in ustvarjalnost v najpomembnejšem obdobju življenja. 

Še toliko bolj tisti, ki prihajajo iz socialno šibkejših okolij. Športu in športnikom so 

zmanjkali meseci treningov. Kultura in še posebej prireditvena dejavnost je zaustavljena. 

Celoten turistični sektor, ki je za Ljubljano še kako pomemben, je podvržen popolni 

negotovosti. V tem času smo lahko še toliko bolj spoznali, kako pomembne so nekatere 

dejavnosti, ki smo jih nekoč šteli za samoumevne - kot je šola, druženje, šport, kultura, 

zabava. 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana je januarja letos obravnaval osnutke proračunov za 

prihodnji dve leti. Podali smo komentarje in končna predloga sta zdaj v pripravi. 



 

 

V zvezi z vsem navedenim me zanima naslednje: 

- Na kakšen način MOL prepoznava vlogo lokalne skupnosti pri blaženju posledic epidemije 

na področjih vzgoje in izobraževanja, socialnega varstva, športa, kulture, turizma ter 

gospodarstva?  

- Ali ima MOL pripravljen načrt za blaženje posledic epidemije na področjih vzgoje in 

izobraževanja, socialnega varstva, športa, kulture, turizma ter gospodarstva?  

- S katerimi ukrepi bo MOL pristopila k blaženju posledic epidemije in na kakšen način se 

bo to odrazilo v proračunih za prihodnji dve leti? 

 

Menim, da bo obdobje, ki prihaja, terjalo izdatnejša vlaganja v ljudi, v skupnost. 

Predlagam in prosim, da Mestna občina Ljubljana po svojih najboljših zmožnostih 

pristopi k odpravljanju posledic epidemije. 

- Predlagam, da se okrepijo programi namenjeni otrokom in mladini ter dodatnim 

aktivnostim na področju vzgoje in izobraževanja. 

- Predlagam, da se okrepijo programi namenjeni športu ter vlaganja v športno infrastrukturo.  

- Predlagam, da se okrepijo programi socialnega varstva, dolgotrajne oskrbe, varstva na 

domu, pomoči pri preprečevanju vseh oblik odvisnosti, pomoči žrtvam nasilja v družini. 

 

Morda lahko v prihodnjih dveh letih saniramo kakšen kilometer cest manj. 

 

Hvala in lep pozdrav! 

 

  mag. Marko Koprivc, 

vodja Svetniškega kluba SD 


