
 
Številka: 90000-11/2021-10 

Datum:   3. 11. 2021 

 

k 6. a) točki 

 

 

Mestni svet 

Mestne občine Ljubljana 

Mestni trg 1 

1000 Ljubljana 

 

Zadeva: Amandmaji k predlogu Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2022 

 

K predlogu Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2022, uvrščenemu na dnevni red 27. 

seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, sklicane za dne 15. 11. 2021, v imenu Svetniškega 

kluba Levica vlagam naslednje amandmaje: 

 

1. AMANDMA 

V posebnem delu proračuna pri proračunskem uporabniku 4. 11. Služba za razvojne projekte in 

investicije, 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje, PP 061004 Povečanje namenskega premoženja v 

JSS MOL (NRP 7560-14-0538) zagotovijo dodatna sredstva v višini 23.735.293 EUR. 

 

Sredstva se zagotovijo iz finančnih načrtov proračunskih uporabnikov: 

- 4. 4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, 1302 Cestni promet in infrastruktura, PP 

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL, konto 4204 v 

višini 10.000.000 EUR;  

- 4. 11. Služba za razvojne projekte in investicije, PP 013383 Obnova Ciril Metodovega trga 

21 in Mestnega trga 27 (NRP 7560-21-1007), v višini 1.797.400 EUR.  

- 4. 11. Služba za razvojne projekte in investicije, PP 082096, Tovarna Rog – Center Rog 

(NRP 7560-10-0297) v višini 11.937.893 EUR.  

 

Skladno s tem amandmajem se uskladijo omenjeni načrti razvojnih programov, drugi deli proračuna 

in obrazložitve.  

 

Obrazložitev: 

Za leto 2022 se načrtuje povečanje namenskega premoženja v JSS MOL v denarju v višini 4.463.247 

EUR. Menimo, da so prizadevanja občine in obseg finančnih sredstev za spodbujanje stanovanjske 

gradnje prešibka, predlagana dokapitalizacija stanovanjskega sklada je za hitrejše reševanje 

primanjkljaja najemniških stanovanj prenizka. Predlagamo višjo subvencijo za izvedbo takojšnih 

ukrepov, in sicer za nakup stanovanj na trgu za neprofitni najem in pripravo novih projektov 

stanovanjske gradnje.  

 

Sredstva za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije cest na območju MOL se v primerjavi s 

preteklimi leti nesorazmerno povišujejo. Načrtovanje sredstev ni v skladu s trajnostno mobilnostjo, ki 

omejuje osebni motorni promet in daje večji pomen hoji, kolesarjenju in uporabi javnega potniškega 

prometa. Predlagamo znižanje sredstev na raven leta 2021. 

 

Predlagane nove investicije v obnovo mestne infrastrukture so v primerjavi z zagotavljanjem 

najemniških stanovanj manj prioritetne in lahko počakajo. Vsebinsko sicer podpiramo Center Rog, 

kreativno tovarno Rog za razvoj inovativnih projektov, vendar je pravica do stanovanja temeljna 

človekova pravica in ima pri zagotavljanju sredstev za stanovanjsko politiko prednost.   

V Levici ne podpiramo izselitve Zgodovinskega arhiva Ljubljana iz obstoječe lokacije (Ciril 

Metodov trg 21 in Mestni trg 27).  

 



 

 

2. AMANDMA 

 

V posebnem delu proračuna pri proračunskem uporabniku 4. 8. Oddelek za zdravje in socialno 

varstvo, Socialno varstvo, PP 109007 Programi nepridobitnih organizacij – socialno varstvo, se 

zagotovijo dodatna sredstva v višini 851.600 EUR. 

 

Sredstva se zagotovijo iz finančnih načrtov proračunskih uporabnikov: 

- 4. 11. Služba za razvojne projekte in investicije, 1803 Programi v kulturi, PP 082103 

Dozidava Hostla Celica v višini 125.000 EUR;  

- 4. 11. Služba za razvojne projekte in investicije, PP 045191 Gradnja parkirnih hiš  na 

območju MOL v višini 726.600 EUR – sredstva za projekt parkirna hiša Tržnice in prizidek k 

Mahrovi hiši, Krekov trg (NRP 7560-10-0262). 

Skladno s tem amandmajem se uskladijo načrti razvojnih programov, ostali deli proračuna in 

obrazložitve.  

 

Obrazložitev: 

Predlagamo povišanje sredstev za socialnovarstveno naravnane programe in projekte, ki jih izvajajo 

nevladne organizacije. Z dodatnimi sredstvi bi zagotovili izvajanje socialnih programov za ranljive 

skupine občanov in programe, ki bodo blažili posledice epidemije covida-19. 

 

Dozidava Hostla Celica je investicija, ki še ni potrjena v Občinskem prostorskem načrtu – izvedbeni 

del. Zagotovitev dodatnih turističnih nastanitev ni prioritetna naloga občine. Ne strinjamo se, da 

občina na območju Avtonomnega kulturnega centra Metelkova, natančneje na območju 

metelkovskega športnega igrišča, širi prostore hostla Celice. Z namenom še večje turistifikacije in 

gentrifikacije mesta pa bi se rušila še zadnja avtonomna cona v Ljubljani. Ker gre za začetek 

projekta, predlagamo, da se sredstva, predvidena za izvedbo arhitekturnega natečaja in izdelavo 

projektne dokumentacije, prerazporedijo.  

 

Izgradnje garažne hiše pod tržnico na Vodnikovem trgu ne podpiramo. Predvidena investicija v letu 

2024 v višini 30 milijonov EUR se prestavlja iz leta v leto, zato prelagamo ustavitev in ukinitev 

projekta ter prerazporeditev sredstev. Menimo, da je projekt za mesto prezahteven finančni zalogaj, 

ni razvojno in trajnostno zasnovan, izgradnja podzemnih parkirnih mest je načrtovana tudi pri 

izgradnji Kopališča Ilirija, zato predlagamo, da se projekt ukine.   

 

 

3. AMANDMA 

 

V posebnem delu proračuna pri proračunskem uporabniku 4. 4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in 

promet se v okviru proračunske postavke 045119 Mestni javni promet, konto 4100 Subvencije 

javnim podjetjem, zagotovijo dodatna sredstva v višini 5.000.000 EUR.  

 

Sredstva se zagotovijo iz finančnega načrta proračunskega uporabnika: 

- 4. 4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, 1302 Cestni promet in infrastruktura, PP 

045199 Cestni projekti v višini 5.000.000 EUR.   

 

Obrazložitev: 

LPP postopno posodablja mestni javni promet z nakupom novih avtobusov. Dodatna sredstva se 

javnemu podjetju z amandmajem zagotovijo za posodobitev javnega prometa in tehnološkega 

razvoja, večjo frekvenco voženj, privlačnejše vozne rede, večje udobje, intermodalnost, zaposlitev 

dodatnih voznikov avtobusov, njihovo izobraževanje in nagrajevanje.  

Sredstva za vzdrževanje prometne infrastrukture lahko ostanejo na ravni letošnjega leta.    

 

Tovariški pozdrav, 

Milan Jakopovič,  

vodja Svetniškega kluba Levica 


