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Spoštovani gospod župan!
V skladu s 97. členom Poslovnika MS MOL, podajamo pobudo županu ter pristojnim službam.
Prosimo za pisen odgovor.
Županu Mestne občine Ljubljana Zoranu Jankoviću in administraciji MOL predlagamo, da pripravi
paket ukrepov za blažitev posledic pandemije na območju Mestne občine Ljubljana.
Člani svetniške skupine Socialo-liberalni smo mnenja, da bi morala - poleg države, ki ima največjo
odgovornost pri blaženju posledic pandemije - pomembno vlogo prevzeti tudi Mestna občina
Ljubljana. Dosedanje posamezne poteze MOL v tej smeri (v glavnem znižanje najemnin in oprostitev
plačevanja taks najemnikom prostorov v lasti MOL, zastonjsko parkiranje na parkirinih mestih,
zastonjsko parkiranje za zdravstvene delavce itd.) so hvalevredne in jih pozdravljamo. Smo pa
mnenja, da je možnosti za pomoč prizadetim še bistveno več in bi vprašanje dodatnih ukrepov MOL
za lajšanje posledic pandemije na območju MOL morali obravnavati sistemsko in v okviru sprememb
oz. sprejemanja proračuna MOL.
V tem smislu predlagamo, da na vseh oddelkih mestne uprave MOL pripravijo pregled izdatkov za
vse projekte, prireditve ali dogodke, ki so bili letos predvideni pa zaradi epidemije niso bili realizirani
vse od marca pa do danes (npr. Ljubljanski maraton), oz. za vse izdatke, ki so po naravi zadeve zaradi
izrednih razmer izostali ali pa so se zmanjšali (npr. stroški potovanj, reprezentance ali protokolarnih
daril).
Na ta način opredeljena vsota zaradi epidemije neporabljenih sredstev naj bo osnova za sredstva, ki bi
bila namenjena za ukrepe, za blaženje posledice pandemije. Tem sredstvom bi bilo gotovo
upravičeno dodati tudi tista sredstva, ki jih je MOL prejela od države v obliki zvišane povprečnine v
namen odprave posledic pandemije.
Predlagani ukrepi s strani posameznih oddelkov mestne uprave naj se obravnavajo na sejah pristojnih
delovnih teles Mestnega sveta MOL in kasneje potrdijo na posebni točki ene od prihodnjih sej
Mestnega sveta MOL ter se po sprejetju upoštevajo pri predlogu oz. spremembah proračuna. Pogoji
za uveljavljanje pravic do tozadevnih olajšav naj se posledično precizirajo v razpisih oz. ustreznih
aktih.
Kot primer enega od možnih ukrepov izpostavljamo občino Kočevje, ki na podlagi javnega razpisa
dodeljuje nepovratna sredstva za mala, mikro in srednje velika podjetja, ki so utrpela poslovno
izgubo kot posledico razglašene pandemije Covid-19 in sicer za subvencioniranje najemnin poslovnih
prostorov in nujnih obratovalnih stroškov. Tovrsten ukrep, bi se lahko apliciral tudi v MOL in
nadgradil oz. podaljšal za določeno obdobje tudi po prenehanju pandemije, saj je zagon ponovnega
poslovanja po nekaj mesečnem izpadu in s tem povezanih izgubah zelo zahteven.

MOL bi lahko posegla tudi po ukrepu popolnega ali delnega odpisa Nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča selektivno tj. vsem, ki bi izkazali da so zaradi epidemije utrpeli poslovno škodo
ali pa linearno – vsem občanom in pravnim osebam. Prav tako bi veljalo razmisliti o začasni
zamrznitvi pobiranja turistične takse, saj je turistična dejavnost ena od trenutno najbolj prizadetih.
Predlagamo tudi:
 da MOL ne terja zamujenih oz .neplačanih komunalnih obveznosti, ki jih zaračunava MOL
ali njeni (voda, smeti, najemnine,....), za fizične in pravne osebe - npr. vse zapadle obveznosti
se lahko brez dodatnih obresti ali stroškov poravnajo v dveh letih po vrnitvi v normalno oz.
odprtju lokalov;
 da se najemno razmerje poslovnemu najemniku ali najemniku - fizični osebi ne sme
odpovedati zaradi zamud pri plačilu najemnin.
Verjamemo, da je mogočih ukrepov na različnih področjih še mnogo, zato pričakujemo, da bo paket
ukrepov za blažitev posledic pandemije, ki ga bo pripravila MOL, bistveno presegal primere, ki smo
jih navedli in da bo ta problematika uvrščena na dnevni red ene od naslednjih sej mestnega sveta.
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