
6 Delo – Ve.
sreda, 1. marca 2006
e-pošta ljubljanska@delo.si LJUBLJANA

Pogrebi
Žale: Na ljubljanskih Žalah bodo v sredo, 1. marca, pokopali 94-letnega
upokojenca Karla Makuca (ob 11. uri) in 73-letno upokojenko Doro Roz-
man (ob 16. uri).
Sostro: Na pokopališču v Sostrem se bodo poslovili od 69-letne upoko-
jenke Julijane Prepeluh (ob 15. uri). J. S.

Jedrska varnost ni ravno tema
vsakodnevnih pogovorov, skoraj
vsi pa vemo, da se bo življenjska
doba JEK iztekla leta 2023, če ne bo
umetno podaljšana. Torej bo treba
razmisliti o novem ali drugačnem
pridobivanju energije. Kaj menite,
je bolje izkoristiti veter, vodo, uran
...?

Vsaka država mora imeti različne
vire energije, saj nam lahko denimo

prekinejo dobavo plina. Pri hidroe-
nergiji nimamo veliko izbire, če bi
želeli izkoriščati veter, bi morali v
več kot pol Slovenije postaviti vetr-
nice, da bi jo pridobil toliko kot iz
Krškega. Uporaba sončne energije
bi zahtevala prekrivanje tretjine dr-
žave s kolektorji. Kaj nam ostane?
Mislim, da nimamo veliko izbire.

Kaj pa je večje tveganje za okolje
in človeka, vetrna ali jedrska ener-
gija?

Pri borilnih veščinah velja, da je
najboljši tisti nasprotnik, ki ga po-
znaš, ne glede na to, kako dober je.
Tehnologijo JE dobro poznamo in
vemo kako deluje. Pri soncu ali ve-

tru ne vemo natančno, kaj se bo
zgodilo. Tudi pri pesticidih (DDT)
smo menili, da so idealni, 30 let po-
zneje pa ugotovili, da so škodljivi.

So v jedrskih objektih pri nas že
kdaj zaznali potencialno nevar-
nost, pa mediji o tem niso bili obve-
ščeni?

Ne da bi vedel. JE je po organizi-
ranosti, varnostni kulturi delovanja
kakšno stoletje pred drugo klasično

industrijo. Tveganje in vse spre-
membe so načrtovani. Pomagamo
si tudi s simulatorji. Med vajo nam
podtaknejo potencialno nevarnost,
da se pripravijo na vse možne sce-
narije.

Je najstrašnejši scenarij pri simu-
lacijah podoben nesreči v Černobi-
lu?

Najhuje je, ko zmanjka toka in se
kaj zlomi, recimo glavni cevovodi,
tako da se elektrarna ne more hladi-
ti. Če ena od štirih meritev odpove,
elektrarna lahko deluje s tremi ne-
kaj ur, sicer mora zmanjšati moč ali
se ustaviti.

Pred nekaj meseci so energetiki
omenili gradnjo nove JE ob že ob-
stoječi.

Pred 30 leti so načrtovali skupen
projekt s Hrvati na Hrvaškem. Ta
rešitev ni verjetna. Ocenjujem, da
jo je najbolje postaviti v Krškem,
ker jo tam že poznajo.

Odločitev je verjetno odvisna od
geoloških značilnosti lokacije?

Predvsem od potresne varnosti,
čeprav …

... je tudi JEK na prelomnici. Naj-
brž je v Posočju ne bodo gradili?

Najbrž res ne.
Je ljubljanska kotlina zanimiva?
Ne vem, meni bi bilo zanimivo

območje v bližini Italije. Večino
elektrike bi lahko prodali čez mejo.
Ampak zdaj špekulirava, storili ni-
smo še nič.

Poklicno se ukvarjate z jedrsko
varnostjo. Kako to usklajujete z de-
javnostjo Meduze? Kdo pravzaprav
je Meduza?

Nekoč smo bili na pripravah na
morju, kjer je bilo ogromno meduz.
Mene ni ožgala nobena in tako se
me je prijelo ime Meduza. Obstaja
še druga razlaga. Med borbo je bil
moj pogled običajno tako oster in
zastrašujoč, da so kot pod vplivom
mitološke Meduze vsi okameneli.

Bi lahko vašemu strašnemu po-
gledu podlegla tudi Uma Thurman
(po naključju ravno poslušava pe-
sem iz filma Kill Bill, v katerem je
precej zgledno izvajala borilne ve-
ščine, op. p.)?

Osnovno pravilo karateja je, da se
nasprotniku izogneš, če se le da.
Ampak ne pozabimo, Uma je igral-
ka. Posnetki njenih udarcev pa so,
priznam, zelo prepričljivi.

Pred skoraj 30 leti ste se odločili,
da boste karate trenirali tudi na
Okinavi, pa ste prehodili še vso Azi-
jo po dolgem in počez. Nimate rav-
no povprečnega življenja.

Takrat nas je bilo takšnih res ma-
lo. Na Japonsko sem se vrnil pred 15
leti, bila je povsem spremenjena,
Tokia niti nisem prepoznal. Tudi
New Yorka ne. Ljubljana pa je ena-
ka že trideset let.

Očitno smo precej navezani na
stare stavbe, ne rušimo jih prav po-
gosto.

V Tokiu so namesto starih stavb
postavili nebotičnike, v Ljubljani pa
so kategorično rekli ne že, ko so se
pojavili načrti novega Kolizeja.
Spremenil se je morda le BTC. Ker
stoji na vodnih virih, bi se nadaljnji
gradnji izogibal. Če se kaj zgodi, gre
lahko vse v podtalnico.

Tudi New Orleans, ki ste ga ne-
davno obiskali, se je precej spreme-
nil, ampak ne načrtno.

Obiskal sem ga slab mesec pred
poplavami. Odločil sem se, da bom
spal v parku pred mestom, pa so se
domačini smejali. Pozabil sem na
krokodile. Zanimivo, da med popla-
vami mediji niso obveščali o aliga-
torjih. Ti so morali biti vsepovsod.

Bi ga z znanjem borilnih veščin
lahko obvladali?

Če bi se dalo, bi raje zlezel kar
na drevo.
Maja Čakarić

Vprašalnik Ljubljanapolisa: Davor Lovinčič

Vetrnice kot pesticidi:
idealni nato škodljivi?
Ljubljana – Sobotni treking po obali Pašmana je bil za Davorja Lovinčiča ena bolj nenavadnih izkušenj: 40 kilo-
metrov dolga pot se je za večino udeležencev in tudi zanj končala predčasno. S plezanja po škrapljah so jih po-
brali v čolne in pripeljali nazaj, vse z okrvavljenimi rokami. Pa ne metaforično! Če se ne bi oprijemali skal, ki jih
je tisočletja ostrila morska voda, bi končali v valovih zdaj zelo hladnega morja. Ko se Lovinčič ne »gre škrapin-
ga«, trenira borilne veščine, se udeleži kakšnega maratona, zadnjih 30 let je še popotnik in obenem fotograf. Pa
tudi strokovnjak za jedrsko varnost, »ampak na tem področju sem najbolj slab, z njim se ukvarjam samo za-
dnjih deset let,« skromno pripomni.

Tudi »naj« vozilo kitajskega notranjega ministra je kolo – Davor Lo-
vinčič, ki se poklicno ukvarja z jedrsko varnostjo, se v službo vsak dan od-
pelje s kolesom ali odpravi peš. Večere namesto pred televizorjem naj-
večkrat preživi v domači telovadnici. Žena je menda zadovoljna, »pravi,
da sem vsak dan doma, jaz pa, da sem na vikendu«.
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Na kratko
Jutri začetek študentske kulturomanije
Ljubljana – Mesec študentske kulture, ki ga marca tradicionalno pripra-
vljajo v študentski organizaciji Univerze v Ljubljani (ŠOU) in je imela lani
približno tisoč obiskovalcev, bo letos potekal pod skupnim naslovom Kul-
turomanija. Začel se bo jutri ob ob 20. uri v hostlu Celica s predstavitvijo
programa in nastopoma vokalne skupine Studia Bonaldi oziroma kvarte-
tov klarinetov Akademije za glasbo, do konca meseca pa se bo na pribli-
žno desetih prizoriščih – KUD France Prešeren, Cankarjev dom, AGRFT in
Emonska klet – zvrstilo 30 večinoma brezplačnih dogodkov. Novosti Kul-
turomanije so študentska impro liga in tako imenovani ŠOU Tabori, ki bo-
do potekali ob koncih tedna. Za organizacijo dogodkov in njihovo promo-
cijo bo ŠOU v Ljubljani namenil poldrugi milijon tolarjev. Zaradi omejene-
ga prostora na večini prizorišč v ŠOU svetujejo predhodno prijavo na kul-
turomanija@kiss.si. M. Hi.

Predstavitev knjige Matjaževa vojska 1945–1950
Ljubljana – V viteški dvorani muzeja novejše zgodovine Slovenije bosta v
četrtek ob 11. uri Martin Premk in Damjan Guštin predstavila svojo knjigo
Matjaževa vojska 1945–1950. Monografija, ki je nastala po magistrskem
delu, obravnava problematiko obdobja po drugi svetovni vojni na naših
tleh. M. Hi.

Kaže, da bodo razmere v ZOD
mestno koalicijo in novi delno spre-
menjeni svet zavoda še zaposlovale.
Prvič po odstopu petih članov (z
nekdanjo predsednico Angelo Mur-
ko Pleš vred) se je svet zavoda sestal
pred nedavnim. Za predsednika so
izvolili Antona Colariča, poleg nje-
ga so novi člani sveta še Tamara Ha-
inz, Irena Koželj Levičnik, Stanislav
Pejovnik in Milena Skubic. Čeprav
so imeli na dnevnem redu obravna-
vo poročil o poslovnem izidu in de-
lu zavoda v lanskem letu, ju niso
obravnavali, ker z gradivom niso bi-
li povsem zadovoljni. Dogovorili so
se, da ga bo ZOD v naslednjih dese-
tih dneh dopolnil, je povedal Anton
Colarič.

Mateja Kožuh Novak se z dejav-
nostjo ZOD še seznanja, vendar ji
skrb za starejše ni tuja – z njo je po-
vezana prek projekta modernizaci-
ja patronažne dejavnosti v Ljublja-
ni. Na vprašanji, kakšne so dejanske
potrebe po oskrbi na domu v Lju-
bljani in ali so v ZOD potrebne nove
zaposlitve, je odgovorila, da tega še
ne more povedati.

»Naša dejavnost je pač taka, da je
seznam čakajočih in oskrbovancev
vsak dan drugačen. Po podatkih za
januar je bilo oskrbovancev skupaj
s socialnim servisom, ki je nekoliko
širša dejavnost, 729, čakajočih pa
25,« je povedala.

»Kaže, da bi za zdajšnji obseg dela
morda potrebovali še eno dodatno
zaposlitev, kajti ZOD je brez soglas-
ja ustanovitelja pred koncem lan-
skega leta že zaposlil pet oskrbo-
valk. Zaposlenim je težko omogoči-
ti dovolj prostih dni, težavne so tudi
konice zjutraj in zvečer, ko je treba
ljudem pomagati iz oziroma v po-
steljo,« ugotavlja Kožuhova. Pomoč
na domu jih zdaj opravlja 87, vseh
zaposlenih v ZOD je sicer 107 in
eden s polovičnim delovnim ča-
som.
Nevenka Žolnir

Razrešeni direktorici ponujajo mesto svetovalke
Razrešena direktorica ZOD Vesna Venišnik Babić je napovedala, da se
bo zoper sklep o razrešitvi pritožila. Ko smo jo vprašali, ali je to res
storila, smo izvedeli, da uradnega akta, ki bi bil pravna podlaga za
pritožbo, še nima. Je pa dobila ponudbo, naj se v upravi ZOD zaposli
kot svetovalka, kar jo zelo preseneča glede na očitke, da je
nekooperativna in da je uprava prevelika. Časa za odločitev ima 30
dni, sicer ji bo delovno razmerje prenehalo iz poslovnih razlogov.
Mateja Kožuh Novak pravi, da je nekdanji direktorici mesto
svetovalke ponudila po dogovoru z ustanovitelji. Prepričana je, da ima
dovolj izkušenj, da bi ji lahko pomagala voditi zavod do upokojitve.

Novi veter v Zavod za oskrbo na domu

Seznam čakajočih
je različno dolg
Svet zavoda ni obravnaval poslovnega poročila
Glede nujnosti novih zaposlitev še ni jasno
Ljubljana – »Mestna občina Ljubljana želi ohraniti dejavnost Zavoda za
oskrbo na domu (ZOD), zaposleni delajo dobro, čakalnih vrst praktično
ni. Moja glavna naloga je vzpostaviti ustrezen odnos med ustanoviteljem
in zavodom, kar pomeni uskladiti želje in možnosti,« po treh tednih na
novem delovnem mestu ugotavlja v. d. direktorice ZOD Mateja Kožuh
Novak. Upokojena ginekologinja in epidemiologinja je zavod prevzela po
politično odmevni razrešitvi direktorice Vesne Venišnik Babić, ki vztrajno
zatrjuje, da razlogov za to ni. Je tik pred upokojitvijo, v ZOD pa ji zdaj po-
nujajo mesto svetovalke.

Mateja Kožuh Novak
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Meščani v zadnjem desetletju
umirajo bolj pogosto zaradi bolezni,
povezanimi z uživanjem alkohola,
pri čemer izstopa prezgodnja umr-
ljivost zaradi ciroze jeter, je ob pred-
stavitvi rezultatov programov in
načrtov MOL včeraj povedala Tilka
Klančar. Lani se je v preventivne
programe zasvojenosti z alkoholom
vključilo okoli 5500 posameznikov,
predvsem maturantov, okoli 600
uporabnikov pa je iskalo pomoč za-
radi težav z uživanjem alkohola.
Klančarjeva je prepričana, da je
družba do alkohola preveč strpna.

Na javnem razpisu za programe s
področja socialnega varstva, varo-
vanja zdravja in promocije zdrave-
ga načina življenja pod skupnih na-
slovom Ljubljana - zdravo mesto,

bodo več denarja kot doslej zagoto-
vili tudi programom, ki se ukvarjajo
z motnjami hranjenja in v katere je
bilo lani vključenih 1600 oseb,
predvsem mladih.

Na mestnem uradu za prepreče-
vanje zasvojenosti so pohvalili de-
lovanje mreže šol za starše, v kateri
sodelujejo vsi ljubljanski vrtci, 27
osnovnih (polovica) in devet (četr-
tina) srednjih šol. Po besedah vodje
urada Nade Glušič šola za starše za-
gotavlja potrebna znanja za sooča-
nje s starševsko vlogo. Za preven-
tivne programe imajo letos na voljo
47 milijonov tolarjev, mlade pa bo-
do v njih seznanjali s posledicami
različnih vrst zasvojenosti in jih
učili sprejemanja življenjskih odlo-
čitev.
Janja Soroszy

MOL je lani največ denarja – 50 milijonov tolarjev – namenila
programom za preprečevanje zasvojenosti in odpravo škodljivih
posledic nedovoljenih drog, v katere je bilo vključenih 10 tisoč
občanov, preprečevanju zlorabe alkohola in motnjam hranjenja pa
22 milijonov tolarjev.

Financiranje preprečevanja zasvojenosti

Zloraba alkohola
v MOL precejšnja
Ljubljana  – Med programi za preprečevanje zasvojenosti bo mesto letos
največ denarja namenilo preventivi in zdravljenju posledic zlorabe alko-
hola. Načelnica oddelka za zdravstvo in socialno varstvo Tilka Klančar je
opozorila, da je zloraba alkohola v občini precejšna in da so razsežnosti
problema podcenjene. Letos bodo za vse programe preprečevanja zasvo-
jenosti, ki jih izvaja prek sto nevladnih organizacij, namenili okoli 150 mi-
lijonov tolarjev, od tega tretjino za osveščanje.

»Po trenutnem predlogu prora-
čuna bo ponudba zemljišč preveli-
ka in jih bodo kupci lahko dobili za
nizko ceno,« je prepričan mestni
svetnik Miha Jazbinšek, ki ne na-
sprotuje sami prodaji, ampak se
zavzema, da jo mesto izvede
usmerjeno kot del aktivne zemlji-
ške politike. Svetnik frakcije LDS
Janko Möderndofer je predlagal
večino amandmajev zaradi neja-
snih načrtov z denarjem, ki ga bo
mesto dobilo iz kupnin. »Premo-
ženje lahko tako prodajamo še pet
let, nato pa naenkrat ne bomo imel
ničesar,« je dejal Möderndofer.

Zaradi nedoločene odgovorno-
sti za prodajo premoženja je več
svetniških skupin predlagalo tudi
omejitev prodaje brez soglasja me-
stnega sveta. Peter Sušnik iz SDS
predlaga, da bi moral mestni svet
potrjevati vse prodaje nad 80 mili-
jonov tolarjev, kar je podprl tudi
mestni odbor za finance. »S takšno
vsoto lahko brez soglasja nadzor-
nega sveta samostojno razpolagajo
direktorji v večjih gospodarskih
družbah,« pojasnjuje svojo omeji-
tev Sušnik. V frakciji LDS so še bolj

strogi in za mejo predlagajo 20 mi-
lijonov tolarjev. Svetniki zahteva-
jo tudi natančen seznam zemljišč,
ki jih mestna uprava navaja v pro-
računu kot »funkcionalne zaokro-
žitve« in pri katerih MOL predvi-
deva 250 milijonov tolarjev pri-
hodkov. Na oddelku za gospodar-
jenje z zemljišči pojasnjujejo, da
dnevno dobijo do deset vlog, s ka-
terimi stranke prosijo za funkcio-
nalno zaokrožitev svojih zemljišč
z zemljišči, ki so v lasti MOL, in je
zato je nemogoče vnaprej predvi-
deti, za katera zemljišča bodo pre-
jeli vloge.

Miha Jazbinšek je z amandma-
jem predlagal prodajo občinskega
deleža v podjetju Casino Ljubljana.
Podjetje je po selitvi v hotel Domi-
na Grand Media za Bežigradom za-
radi visoke najemnine za nove
prostore in investicij v precejšnih
težavah, grozi mu prisilna porav-
nava. S prodajo deleža bi se mesto
znebilo slabe naložbe, je prepričan
Jazbinšek. Njegov predlog so člani
statutarnopravne komisije zaradi
formalnih razlogov zavrnili, je po-
jasnil podžupan Miloš Pavlica, ki
je tudi predsednik komisije.
Jure Brankovič

Pomembnejši amandmaji k proračunu
- Mestni svet mora dati soglasje k odprodaji občinskega
premoženja, ki je ocenjeno na več kot 80 milijonov tolarjev
(predlagatelj Peter Sušnik, SDS) oziroma več kot 20 milijonov
tolarjev (predlagajo samostojni svetniki LDS).
- S seznama prodaje se umakne vse upravne stavbe mestne uprave
(predlagatelj Miha Jazbinšek in samostojni svetniki LDS).
- S seznama prodaje se umakne približno trideset zemljišč v skupni
izmeri 105 tisoč kvadratnih metrov (predlagatelj samostojni
svetniki LDS).
- Spremembo vrednosti posameznega projekta za več kot petino
mora potrditi mestni svet (predlagatelj Slavko Slak LDS).

Dopolnila k proračunu mestne občine Ljubljana

Ostro proti (raz)prodaji
občinskih nepremičnin
S prodajnega seznama bi izločili 10 hektarov zemljišč, kar je več kot polovica
predvidenih za prodajo – Jazbinšek za prodajo deleža v Casinoju Ljubljana
Ljubljana – Dve tretjini dopolnil svetnikov k proračunu mestne občine Ljubljana se nanašata na program naku-
pa in prodaje mestnih nepremičnin. Statutarnopravna komisija je v ponedeljek po seji mestnega sveta 23 od
skupaj 113 predlaganih dopolnil zavrnila, ker niso bila vložena v skladu s poslovnikom, vendar večina zavrnje-
nih ni povezana s prodajo občinskega premoženja. Številnih dopolnil podžupan Miloš Pavlica ne šteje za neza-
upnico pripravljalcem proračuna in napoveduje, da jih bodo nekaj umaknili sami predlagatelji, nekatera pa se
podvajajo. Vložene ostajajo zahteve, da mora mestni svet potrditi vsako prodajo premoženja posebej, in do-
polnila, s katerimi bi iz prodaje izločili večino nepremičnin.

Kot je pojasnila, je območje to-
varne premajhno za umestitev
programov akademij, poleg tega
pa je vprašljiva tudi možnost kori-
ščenja sredstev Evropskih struk-
turnih skladov, na katero je Prelo-
všek opozoril v svojem predlogu.

Damjan Prelovšek je prepri-
čan, da je gradnja na območju to-
varne Rog »edina realna možnost
za čimprejšnjo rešitev problema
akademij«. Poleg tega bi po njego-
vih besedah za obnovo spomeni-
ško zaščitenega objekta Rog lahko
črpali sredstva iz evropskih struk-
turnih skladov. Koliko denarja
oziroma kolikšen delež naložbe bi
lahko pokrili z evropskimi sred-
stvi, včeraj na kulturnem ministr-
stvu niso odgovorili, saj je bil Pre-
lovšek odsoten.

Goran Tomšič iz službe za stike
z javnostmi Univerze v Ljubljani
pravi, da bi nova zamenjava loka-
cije za gradnjo treh akademij po-

vzročila dodatne stroške, saj bi
morali natečajni postopek za izbi-
ro najustreznejše arhitekturne re-
šitve ponoviti, kar bi uresničeva-
nje projekta odložilo vsaj za dve le-
ti. Predlog kulturnega ministrstva
je neprimeren tudi zato, ker je na
celotnem območju tovarne Rog v
najboljšem primeru mogoče zago-
toviti največ 21 tisoč kvadratnih
metrov bruto etažnih površnih,
medtem ko jih programi akademij
za glasbo, likovno umetnost in za
gledališče, radio, film in televizijo
potrebujejo najmanj 34 tisoč, po-
jasnjuje Tomšič.

Na vprašanje, kako daleč so pri-
prave na 7,5 milijarde tolarjev vre-

dno gradnjo na Roški cesti, je
Tomšič odgovoril, da prav te dni
zaključujejo javni natečaj za arhi-
tekturno rešitev treh umetniških
akademij. Avtorji projektov, ki so
dobili drugo oziroma tretjo nagra-
do, so morali do 14. februarja od-
dati dopolnjene rešitve, saj v pr-
vem krogu nobena ni ustrezala
razpisnim pogojem in zahtevam
žirije. »V treh mesecih bo razpisna
komisija izbrala zmagovalca, če-
mur bo sledil razpis za izvajalca
gradbenih del,« pravi Tomšič. Po
njegovih besedah bi se gradnja ob
ustreznem dotoku sredstev lahko
začela prihodnje leto, akademije
pa bi bile končane leta 2009.
Rok Šonc

Sklep o prenosu lastništva občinskega zemljišča za gradnjo
akademij ob Grubarjevem prekopu v bližini Roške ceste na
ministrstvo za šolstvo je ljubljanski mestni svet sprejel maja leta
2004, vrednost omenjenega zemljišča pa je bila takrat ocenjena na
166 milijonov tolarjev.

Na ministrstvu za kulturo znova oživili že zavrnjen predlog

Univerza: Rog ne more biti
rešitev za akademije
Rektorica Andreja Kocijančič zavrnila predlog Damjana Prelovška
za gradnjo akademij v tovarni Rog, Danica Simšič temu ne bi nasprotovala
Ljubljana – »Mestni svet je že pred dvema letoma podprl gradnjo treh umetniških akademij na Roški cesti, a če
bosta država oziroma Univerza v Ljubljani ocenili, da je bolj smiselno projekt uresničiti na območju nekdanje
tovarne Rog, temu na občini ne bomo nasprotovali,« je županja MOL Danica Simšič komentirala pobudo kul-
turnega ministrstva. Vodja direktorata za kulturno dediščino dr. Damjan Prelovšek je ljubljanski univerzi na-
mreč predlagal, naj znova pretehta možnosti za gradnjo akademij na območju tovarne Rog, ki je v lasti MOL,
vendar je rektorica ljubljanske univerze dr. Andreja Kocijančič predlog zavrnila.

Rog bo še naprej propadal – Čeprav je bilo za opuščeno tovarno Rog že pred časom ugotovljeno, da ni primer-
na za gradnjo treh umetniških akademij, je vodja direktorata za kulturno dediščino na ministrstvu za kulturo
dr. Damjan Prelovšek univerzi predlagal, naj prouči možnosti za takšno rešitev. Kot je navedel, je to edina »re-
alna možnost za rešitev problema akademij«, vendar je rektorica Univerze v Ljubljani dr. Andreja Kocijančič nje-
gov predlog zavrnila kot neprimeren, ker je območje Roga za akademije premajhno.
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»Junija 2003 je mestna občina
prejela vlogo stranke Ljubljana,
moje mesto, v kateri je Janez Sodr-
žnik navedel, da so kot politična
stranka upravičeni do sredstev iz
občinskega proračuna. Takrat je
Bregar zaradi kopice dela in neizku-
šenosti, saj je vodenje službe pre-
vzel štiri mesece pred tem, na osno-
vi dopisa pomotoma odredil izpla-
čevanje omenjeni stranki,« izplači-
lo pojasnjuje Danica Simšič. V po-
ročilu, ki ga je na zahtevo županje
pripravil Bregar, je poleg tega še za-
pisano, da je Sodržnik konec avgu-
sta 2003 občini poslal še en dopis, v

katerem je zahteval izplačilo prora-
čunskega denar še za dva meseca –
april, ko je ustanovil svojo stranko,
in maj. Bregar je po prejemu dopisa
proučil zakon o političnih strankah,
in ugotovil, da financiranje stranke
(liste) Ljubljana, moje mesto ni
skladno z zakonom, in o tem obve-
stil tedanjo direktorico uprave Ana-
malijo Šiftar. Takrat so sicer v me-
stni upravi ustavili neupravičeno
financiranje, vendar denarja, ki so
ga pred tem izplačali stranki, niso
zahtevali, kar med drugim proučuje
tudi Kosova komisija za prepreče-
vanje korupcije.

Nosilec liste in predsednik stran-
ke Ljubljana, moje mesto Janez So-
držnik je v ponedeljek povedal, da
bo davkoplačevalski denar vrnil le,
če ga bodo v mestni upravi izrecno
zahtevali, in dodal, da je na nezako-
nito izplačevanje opozoril tudi te-
danjo direktorico mestne uprave
Anamalijo Šiftar. Sodržnikove na-
vedbe se ne ujemajo s tistim, kar je
svojem poročilu županji zapisal
Bregar, ki pravi, da je sam odkril ne-
pravilnosti pri izplačevanju in o
tem opozoril direktorico uprave.
Rok Šonc

Financiranje stranke Ljubljana, moje mesto je bilo nezakonito

Sodržnik mora vrniti denar
Ljubljana – Včeraj je ljubljanska županja podpisala povračilni zahtevek s 15-dnevnim plačilnim rokom za pol-
drugi milijon tolarjev neupravičeno izplačanega proračunskega denarja, ki je bil leta 2003 nakazan stranki Lju-
bljana, moje mesto. Hkrati je sprožila tudi disciplinski postopek proti Matjažu Bregarju, ki je bil kot vodja službe
za organiziranje dela v mestnem svetu odgovoren za financiranje političnih strank.

Mesto se že več let izogiba popravilu ograje
Ljubljana – Ograja pred vhodom v Slovenski šolski muzej na Plečnikovem trgu je polomljena že tri leta, in če-
prav direktor muzeja Branko Šuštar službo za pobude meščanov MOL, inšpektorat in druge občinske službe ob-
čino že vse od takrat opozarja na nevarnost, da bo kdo od mimoidočih padel tri metre globoko v podhod, je do-
slej še niso popravili. Muzej letno obišče okoli 10 tisoč obiskovalce, predvsem otrok, ki se pred vstopom pogo-
sto naslanjajo na ograjo. Predlani so luknjo sicer zavarovali z lesenimi deskami, obnove pa niso začeli, ker so na
MOL trdili, da zemlja ni občinska. Očitno gre za še en primer, ko mesto ne ve, katera zemljišča so v njegovi lasti,
saj je iz zemljiške knjige razvidno, da je MOL večinska lastnica. Njenih je namreč 951 tisočin zemljišča, preosta-
nek pa pripada IZTR. Na vprašanje, zakaj do sedaj niso ukrepali in ograje ustrezno prenovili, z mestnega oddel-
ka za gospodarske javne službe in promet (OGJSP) niso odgovorili. Sporočili so le, da jo bodo popravili, kdaj bo-
do z deli začeli, pa niso povedali. Ograja je sestavljena iz masivnih marmornatih plošč in medeninastih vsadkov,
zaradi arhitekturne vrednosti pa je vpisana v register zavoda za varstvo kulturne dediščine. J. So.
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