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Zadeva: Svetnisko vprasanje mestnega svetnika Dimitrija Kovacica 

Spostovani, 

Mestni svetnikje v imenu Svetniskega kluba SDS na 39. Seji Mestnega sveta dne 31. 5.2010, v
 
skladu z 97. Clenom poslovnika MOL zastavil zupanu in pristojnim sluzbam naslednje vprasanje:
 

MOL se pripravlja na vstop v javno - zasebno partnerstvo v projektu Rog. Kako je ovrednoten vlozek
 
(nepremicnina) MOL-a, kaksna je vrednost nepremicnine - kdo jo je dolocil in kaksen bo delez
 
MOL-a v skupnem projektu?
 

Odgovor:
 
Vrednost nepremicnine je ocenjena v visini 11.656.420,00 EUR na osnovi cenitvenega porocila
 
sodnega cenilca in pooblascenega inzenirja Inzenirske zbomice Siovenije, Srecka Veselica, univ.
 
dipI.ing.gradb. , z dne 16.6.2009.
 
Ocenjene vrednosti celotnega projektajavno - zasebnega partnerstva za Center sodobnih umetnosti 

Rog so pripravljene na osnovi projektantske ocene (Boris Bezan MX-SI studio), cenitvenega porocila
 
(junij 2009 Srecko Veselic) ter investicijskega programa (IKONS, julij 2009).
 

Financni vlozek javnega partnerjaje ocenjen na 17.992.580,00 Eur.
 
Financni vlozek zasebnega partnerjaje ocenjen na 33.250.000,00 Eur.
 
Skupna vrednost projekta je ocenjena na 51.242.580,00 Eur.
 

Delez MOL-a je dolocen v 3. clenu Aktu 0 javno-zasebnem partnerstvu, ki je bil sprejet na 34. seji 
Mestnega sveta in doloca, da bo MOL za realizacijo projekta zagotovila: 

zazidljivo zernljisce na obmocju nekdanje tovame RaG; 
izdelavo obcinskega podrobnega prostorskega nacrta; 
ekolosko sanacijo celotnega obmocja skupaj z rusitvijo objektov; 
izdelavo geotehnicne in hidroloske raziskave in porocila za celotno obmocje; 
preiskavo materialno tehnicnega stanja in staticno analizo objekta nekdanje tovame Rog; 
izdelavo IP, PGD, PZI dokumentacije za kompleks Centra sodobnih umetnosti - Rog skupaj z 
delom garaz pod centrom; 
studijo celotne garaze glede mobilnosti, prezracevanja ter pozarne vamosti. 

Lep pozdrav. 
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