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Svetniki MOL v primez u lobijev

VODOVNIK Dejan, 26.02.2006

Sicer pa letosnji najpomembnejs i dokument na prihodkovni strani predvideva 56 milijard tolarjev prihodkov v
blagajno mestne obcine Ljubljana (pet odstotkov vec, kot lani) in za skoraj 63 milijard tolarjev odhodkov iz mestne
blagajne, kar je za tretjino vec kot lani. Vecina (ce ze ne vsi) mestnih svetnikov je prepricana, da se bodo
« proracunska kopjaö  lomila zlasti zaradi predvidene prodaje obcinskih nepremicnin.
V najvecji opozicijski SDS menijo, da predvidena prodaja obcinskih nepremicnin tik pred koncem mandata pomeni
poskus popolne razprodaje mestnega premozenja, in ze zato je skoraj povsem jasno, da SDS (pa tudi do njih
prijazne stranke, kot sta NSi in SLS) proracuna ne bo podprl. Oglasili so se tudi samostojni svetniki in svetnice
frakcije LDS v mestnem svetu, ki jih vodi koordinator Jani Moderndorfer, in zupanji napisali pismo, s katerim so ji
dali vedeti, da tudi na njih na more prevec racunati pri sprejemanju predloga. Vsaj taksnega, kot ga predlaga.
« Ugotovili smo, da vecji del predvidenih proracunskih prihodkov temelji na prodaji stvarnega premozenja Mestne
obcine Ljubljana. S to prodajo bi bila precej poravnana odhodkovna stran proracuna. V tej zvezi je nasa bistvena
ugotovitev, da za prodajo predvidenega premozenja se ni dolocena njegova koncna namenskost. Ta nedorecenost
omogoca tudi malverzacije pri prodaji oziroma nakupih mestnega premozenja in milijardne 'posle' na racun mescank
in mescanov nasega mesta. Samostojne svetnice in svetniki frakcije LDS v Mestnem svetu MOL vztrajamo, da ni
mogoce prodati stvarnega premozenja nasega mesta po nacelu, kot se proda 'njiva' ali 'travnik', ob tem pa se
zupanstvo celo zaveze, in to brez soglasja Mestnega sveta MOL, da bo s spremembo prostorskih aktov spremenjena
namenskost prodane nepremicnine in to brez sprejetega prostorskega nacrta. Tako pocetje je mogoce brez zadrzkov
oznaciti za legaliziran rop premozenja mestne obcine in neposredno oskodovanje mescank in mescanov nasega
mesta. Zato sodimo, da predlog proracuna MO Ljubljana za leto 2006 ni sprejemljiv,ö  pise v pismu, ki pa bo, kot
smo izvedeli, le izhodisce za povsem konkretno razpravo.
Opazovalci dogajanja v mestni obcini so si enotni, da bo letosnja proracunska seja pravzaprav bitka med gradbenimi
lobiji. S e zlasti tistimi, ki jih nekateri ocenjujejo za svojevrstne koncesionarje (ki so vladajoci oblasti LDS stali ob
strani pri uresnicevanju projekta Evropa zdaj in takoj!), zdaj pa so dobili za nagrado, da smejo podrejati lokalne
skupnosti svojim interesom. Tak intervencionizem pa se v Ljubljani in za Ljubljano kaze predvsem pri trgovanju z
mestnimi gradbenimi zemljisci. Mestna politika, ki bi naj gojila in varovala interese mescanov, mu je bila v zadnjih
letih cedalje manj kos. In prav zdajsnja proracunska razprava utegne biti tista, ki bo pokazala ali dokazala, ali sta od
nujnih in domnevno razvojnih ciljev res ostali samo kulisa in nemoc.
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