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Gospa
mag. Ksenija Horvat Petroviiio odgovorna urednica UPE Informativni program

SpoStovani,

po5iljamo odgovor na prispevek novinarke Nata3e Markovid o potencialnih kandidatih za Lupana
Mestne obdine Ljubljana, ki je bil objavljen dne 16. avgusta 2014 v informativni oddaji Dnevnik na
1 . programu Televizije Slovenija. Skladno z Zakonom o medijih prosimo za objavo.
S spo5tovanjem,

Sania Huski6 Hodevar,

Odsek za odnose z iavnostmi MU MOL

>V informativni oddaji Dnevnik na 1. programu Televizije Slovenija je bil dne 16. avgusta 2014
objavljen prispevek o potencialnih kandidatih za Lupana Mestne obdine Ljubljana, v katerem
novinarka Nata5a Markovid navaja napadne informacije in s tem zavaja javnost.

V zakljudku izjavi:'Se bo pa naslednji Lupan glavnega mesta ukvarjal predvsem z 200 milijoni dolga
ter nasedlimi ali zastalimi projekti.' Ce bi se novinarka predhodno informirala, bi lahko izvedela, da
ie zadolLenost MOL na dan 3I. 12.2013 zna(ala 123 milijonov evrov, na dan 30.6.2014 pa 116
milijonov. Lahko bi tudi imedela, da MOL posojilo redno odpladuje in dolg tudi zmanjSuje, saj je ta
konec leta 2012 znalal 133 mio evrov. Celo ved, de bi v tem trenutku ustavili vseh 171
projektov, ki jih v dobro naSih prebivalcev izvajamo, bi dolg lahko odpladali v enem letu.
Vendar se nam zdi pomembno vlagati v razvoj mesta in tako me5dankam in mesdanom
zagotavljati vi5j o kakovo st bivanj a.

V

osmih letih smo izvedli dez 1000 projektov in nekorektno je, da novinarka kar tako govori o

nasedlih in zastalih projektih, ne da bi ob tem kakSnega tudi na5tela. Prihodnjemu Zupanu se tako ne
bo potrebno ukvarjati z Le izvedenimi projekti, lahko pa se bo pohvalil s kopico domadih in tujih
priznanj, ki jih je na5e mesto prejelo, kar je zasluga velike mestne druZine na delu z aktualnim
Zupanom. Pa de je to komu v5ed ali ne.

Hodevar,
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