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ZADEVA: Zahteva k 11. točki dnevnega reda 5. seje MS 

 

 

V skladu  z  50. členom Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, Svetniški kljub SDS 

zahteva,  da se nadaljevanje prekinjene 11. točke 5. seje ne nadaljuje 30.5.2011, ker  svetnikom ni 

bilo dostavljeno tako gradivo,  ki bi omogočalo odločanje.  

 

Obrazložitev: 

 

Svetniški klub SDS zahteva, da se kot pogoj za nadaljevanje 11. točke prekinjene 5. redne seje MS 

MOL dostavijo gradiva: investicijski projekti izdelani vsaj na stopnji idejnega načrta, za izvedbo: 

 

- zimskega bazena kopališča Ilirija,  

- telovadnice Narodni dom,  

- vseh spremljajočih programov,  

- podzemne garaže s prometnimi rešitvami dostopov v garažo in izstopom iz garaže na javne 

prometne površine, in 

- pred-investicijski program izdelan vsaj na stopnji pred-investicijske zasnove za celoten 

kompleks 

 

V priloženem opisu k predlogu spremembe Odloka za obravnavano lokacijo je razvidno, da je 

nekakšen projekt že pripravljen, kar dokazuje opis sestavin gradbeno arhitekturnih rešitev in soglasje 

ZVKDS z dne 6.4.2010. V ta namen prosimo župana MOL, da odgovori na vprašanja: 

 

- kdo izvaja načrte? 

- kdo je naročnik novih projektov in na osnovi česa je bila sklenjena pogodba z  

  izvajalci načrtov? 

 

Glede na dejstvo, da je priložen program presežen in tehnološko (pre)obremenjen za obravnavano 

lokacijo, je zahteva za predajo projektnih rešitev temeljni pogoj, ki ga svetniki SDS MS MOL 

zahtevamo, da se lahko pravočasno seznanimo s predlaganimi rešitvami in šele na tej osnovi 

odgovorno odločamo o tej izjemno pomembne lokacije za Ljubljano in park Tivoli.  

Za razpravo in odločanje je tudi izjemno pomembno, da so na stopnji idejnega načrta priloženi popisi 

del s tekočimi cenami za  vsak del projekta posebej, da bomo vedeli, kaj so stvarna finančna razmerja 

v napovedovanem javno zasebnem partnerstvu. Brez teh podatkov svetniki SDS MS MOL ne 

moremo suvereno zastopati interesov v uveljavljanju predstavniške demokracije in prevzemati 

osebne odgovornosti.  

 

 

 

 



 

 

MS MOL ne bi smel v nobenem primeru odločati na pamet, brez zadostno oblikovanih podatkov, 

ustrezno pripravljenih načrtov, razvojnih planov ali drugih grafičnih podlog (kataster, zemljiška 

knjiga itd).  

 

Odgovornost MS MOL, kot kolektivnega telesa, se v primeru, ko niso izpolnjeni osnovni pogoji za 

odločanje prenaša na individualno odgovornost vsakega svetnika posebej. Če bo župan MOL, kot 

predsedujoči seji MS MOL vključno s podžupani protipravno vztrajal na izvajanju 11. točke brez 

ustreznih dokumentov, ki omogočajo razpravo in odločanje, zahtevamo, da se pred obravnavo izvede 

javno glasovanje. Z javnim glasovanjem bo vsak svetnik javno potrdil ali sprejema ali zavrača osebno 

odgovornost v odločanju brez ustreznih podatkov in dokumentov. 

 

 

                                                                                                        Mirko Brnič Jager l.r. 

                                                                                                         mestni svetnik SDS 

 

 

 


