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MOL, 

MESTNI SVET, - tu - 

 

 

ZADEVA: 

Predlog umika 11. točke s predlaganega dnevnega reda 5. SEJE MS MOL 

 

 

Skladno 94. členu Poslovnika MS MOL (Ur. list RS, št. 66/07 – UPB) dajemo predlog umika 11. točke (z 

naslovom: »Predlog Akta o spremembah Akta o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta izgra-

dnje Plavalno gimnastičnega centra Ilirija«) s predlaganega dnevnega reda 5. SEJE MS MOL. 

 

 

Obrazložitev: 

 

Spremembe »Akta o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta izgradnje PGC Ilirija« presegajo določni-

ce osnovnega Akta, ki ga je MS MOL sprejel na 30. seji dne 6. 7. 2009, v taki meri, da je smotrna dobro prip-

ravljena in premišljena investicijska odločitev iz naslova javnega interesa v MOL. Predloženo gradivo, ki 

vsebuje le Predlog Akta o spremembah z obrazložitvijo s strani Mestne uprave, ne dosega za tako odločitev pot-

rebnega in zakonsko predpisanega minimalnega standarda. Vprašanje zakonitosti sprejemanja takšne investicij-

ske odločitve brez resnega investicijskega programa (podpisanega in z garancijo od odgovorne inštitucije) in v 

nasprotju z drugimi z zakonom predpisanimi elementi, gradivi, pooblastili in postopki, bo predmet naknadne 

preverke. 

 

Seveda ni res tudi, da so izpolnjeni zakonski pogoji, da se lahko dejansko nova odločitev o javno-zasebnem par-

tnerstvu in dejansko nov akt o javno-zasebnem partnerstvu lahko sprejmeta v skupnem aktu, še posebej, če 

osnovni Akt ni dal v dveh letih nobenega rezultata, ta čas pa so se razbile tudi vse iluzije o nujni in uspešni 

medsebojni povezanosti komercialnih in vsebin v javnem interesu, povezanosti plavalnega in gimnastičnega 

centra, shoppinga in garažne hiše. 

 

Namen Akta o spremembah ni urediti zemljiško knjižna razmerja, saj soinvestitorji-lastniki v Aktu še omen-

jeni niso, dejansko so celo v lastninskem sporu, kaj šele, da bi bili dogovorjeni solastniški deleži, kot prvi pred-

pogoj tudi za »promotorje«. 

 

Zamolčana je utemeljitev, zakaj je opuščen projekt shoppinga, ki je bil po nam znanih projektih lociran 

severno od Latermanovega drevoreda. Sedaj se tja locira objekt neznanega namena in arhitektonske določnosti. 

V OPN MOL – ID ni zaslediti tudi prometno-infrastrukturnega konteksta (uvoz-izvoz), razen s strani Tivolske-

ga parkirišča, kar je daleč stran od garaže.    
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Pač pa je bil še sredi leta 2010 v igri OPPN, ki bi moral vse prostorske pogoje razrešiti profesionalno in javno. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Svetniški klub   

 

 

 
Miha JAZBINŠEK, vodja,         Tomaž OGRIN, svetnik 
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