
 

Številka: 90000-7/2018-6  

Datum:  11. 4. 2018 

                                                                                                                      k dnevnemu redu 

Mestna občina Ljubljana                                                                          

Mestni svet 

 

Zadeva:  Predlog za umik 7. točke predlaganega dnevnega reda 33. seje Mestnega sveta   

              Mestne občine Ljubljana  

 

Skladno z določili 94. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana ( Ur. list RS št. 

66/07 – uradno prečiščeno besedilo) predlagam Mestnemu svetu Mestne občine Ljubljana, da ob 

obravnavi dnevnega reda 33. seje mestnega sveta sklicane za dne 16. 4. 2018 sprejme naslednji  

predlog sklepa:    

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog za umik 7. točke dnevnega reda z 

naslovom  »Osutek Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2019« uvrščeni na 33. 

sejo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana sklicane za dne 16. 4. 2018.      

                   

Ostale točke dnevnega reda se ustrezno preštevilčijo. 

 

Obrazložitev:  

Osnutek Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana (MOL) za leto 2019, ki je predlagan MS MOL 

v obravnavo in sprejem, ni razvojno naravnan, v številnih proračunskih postavkah je nestrokoven in 

nezakonit.  Argumentirana javna opozorila, da ogrožanje naravnih resursov in materialnih dobrin, ki 

jih vsebuje ta Osnutek Odloka o proračunu MOL za leto 2019, ogroža zdravje, varnost in življenja 

prebivalcev MOL, niso upoštevana.  

Ob tem pa številnih perečih problemov razvoja MOL, Osnutek Odloka o proračunu MOL za leto 

2019,  ne obravnava, kot npr., potresno varnost številnih javnih in stanovanjskih objektov, kulturnih 

spomenikov....  

 

Projekt » izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana«, ki ga Ljubljana absolutno 

ne potrebuje, bo območje vodonosnika med Brodom in Ježico, ki je življenjskega pomena za oskrbo 

300.000 prebivalcev Ljubljane s pitno vodo, v eni potezi spremenil v območje odpadnih odplak, po 

katerem se bo vsako sekundo pretakalo tisoče ton nevarnih odpadnih odplak kanalizacije iz sosednjih 

občin in zaselkov. Trasa kanala C0 med Brodom in Ježico je projekt katastrofalno uničujočih 

razsežnosti zato ga je potrebno izločiti iz Osnutku Odloka o proračunu MOL za leto 2019. 

 

Navedeno zadostuje za umik 7. točke iz dnevnega reda 33. seje MS MOL in terja spremembo 

Osnutka Odloka o proračunu MOL za leto 2019, ki se preloži na kasnejši datum do katerega bodo 

odpravljene pomanjkljivosti pravne, strokovne, kulturne in etične narave. 

 

 

 

 

                                                                           Mirko Brnič Jager 

                                                                           Vodja  

 


