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Zadeva:  Amandmaji k predlogu sklepov 5. točke »Predlog Akta o javno – zasebnem partnerstvu za  

               izvedbo projekta Podzemna parkirna hiša Tržnica, prizidek k Mahrovi hiši, ureditev  

               Vodnikovega trga in podzemna parkirna hiša Krekov trg z ureditvijo Krekovega trga«. 

 
 

K sklepom 5. točke predlagamo naslednje amandmaje, in sicer: 

 

 

Amandma k prvemu sklepu: 

 

V celoti se črta besedilo prvega predloga Sklepa in se nadomesti z novim besedilom: 

 

Projekt podzemna parkirna hiša Tržnica, prizidek k Mahrovi hiši, ureditev Vodnikovega trga 

in podzemna parkirna hiša Krekov trg z ureditvijo Krekovega trga, se izvede skladno z 

Zakonom o javnih naročilih (ZJN), na osnovi izdelanega in s strani MS MOL potrjenega 

Investicijskega programa in z zaprto finančno konstrukcijo v kateri mora biti nedvoumno 

zapisano, kakšna bodo finančna bremena MOL v tej investiciji. 

Obrazložitev: 

 

Projekt športni center Stožice, ki je bil izvajan s pogodbo o JZP se je izkazal kot slaba praksa. Pod 

vprašajem je predvsem raba in poraba javnih financ o kateri ne Mestni svet MOL ne javnost v nobeni 

fazi izvedbe ni dobila odgovora na vprašanje: koliko bo ta projekt obremenil finance MOL. Odgovora 

tudi ni bilo mogoče podati. Ker ni bil pripravljen Investicijski program (IP) izdelan po Uredbi o 

enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ 

(Ur.l.RS,št.60/2006) (v nadaljevanju Uredba). Na osnovi izdelanega IP javnost v vsakem trenutku 

dobi jasen vpogled tako v javno finančne tokove na projektu v kateri koli fazi izvedbe, kakor tudi o 

mnogih drugih stvareh, ki jih je potrebno v javni investiciji pojasniti.To pomanjkljivost želimo pri 

tem projektu odpraviti, zato je predlog zamenjave sklepa po tem vprašanju upravičen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Amandma k drugemu sklepu: 

 

v celoti se črta besedilo drugega predloga Sklepa in se nadomesti z novim besedilom: 

 

MS MOL zahteva, da župan, v skladu z Zakonom o javnih financah (ZJF, Uradni list RS, 

št.79/1999, 22. čl., 2. odst. točka 2 in 23. čl., 2. odst. točka 2 in 3. odst. v sklicu na 3. točko 2. 

člena) in Uredbo  o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije 

na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006), prične postopek za izvedbo Investicijski 

program (IP) za projekt Podzemna parkirna hiša Tržnica, prizidek k Mahrovi hiši, ureditev 

Vodnikovega trga in podzemna parkirna hiša Krekov trg z ureditvijo Krekovega trga. 

 

Obrazložitev: 

 

Zahteva, da se pripravi IP je zakonsko določena in zadeva tako posrednega kot neposrednega 

porabnika javnih financ.  Člani mestnega sveta, ki moramo odločati o projektih, ki se financirajo z 

javnimi financami, želimo odločati odgovorno. To odgovornost pa zagotavlja samo IP izdelan v 

skladu z Uredbo.  

 

Amandma k tretjemu sklepu: 

 

v celoti se črta besedilo tretjega predloga Sklepa in se nadomesti z novim besedilom: 

 

MS MOL na predlog župana potrdi strokovno komisijo za spremljanje izdelave sestavin IP. V  

komisiji je osem oseb od teh dva člana MS MOL. Naloga komisije je, da pripravi poročilo za 

vse tri faze izvedbe IP. Identifikacijo IP in predinvesticijsko zasnovo potrdi župan MOL, 

potrditev IP pa se uvrsti na dnevni red redne seje MS MOL.   

 

Obrazložitev: 

 

Strokovna komisija, ki bo spremljala izdelavo IP bo sproti ugotavljala kvaliteto posameznih sestavin 

IP,  o delu izvajalcev IP sproti poročala tako županu kot Mestnemu svetu MOL, ob zaključku 

posameznih faz IP pa podala poročilo o opravljenem delu. Komisija bo delovala tudi v drugi smeri. 

Izvajalcem IP bo nudila potrebne povratne informacije in s tem pospešila delo na izdelavi IP. 
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