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ZADEVA: Predlog umika 17. točke s predlaganega dnevnega reda 9. SEJE MS MOL 

 

 

 

Skladno 94. členu Poslovnika MS MOL (Ur. list RS, št. 66/07 – UPB) dajemo predlog umika 17. točke z naslovom: 

Predlog Akta o javno-zasebnem partnerstvu za projekt »Nacionalni gimnastični center« (v nadaljevanju Akt o JZP) 

s predlaganega dnevnega reda 9. SEJE MS MOL, ker Akt o JZP ne dosega zakonsko predpisanega standarda ozi-

roma se utemeljeno sumi, da je Akt o JZP nezakonit. 

 

 

 

Obrazložitev: 

 

1. javni interes: 

Mestna občina Ljubljana z Aktom o JZP sprejema odločitev, da obstaja javni interes za izvedbo projekta gimnastični center 

skladno z določilom 2. člena in drugega odstavka 3. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 - ZSDP, 110/02 

- ZGO-1 in 15/03 - ZOPA), v nasprotju s citiranimi členi samimi - odgovorni uradni osebi predlagatelj Akta o JZP župan 

Zoran Janković in podpisnik obrazložitve načelnik Marko Kolenc -, saj:  

 ta javni interes ni opredeljen v Nacionalnem programu športa in država ne zagotavlja javnih sredstev iz proračuna; 

 MOL ne zagotavlja javnih sredstev iz proračuna za realizacijo dela nacionalnega programa, ki se nanaša na 

MOL (Strategija športa Ljubljana za nacionalne športne zveze določa dajanje pobud in sodelovanje pri investicijah); 

 MOL ne zagotavlja javnih sredstev iz svojega proračuna tudi za primer, da bi se javni interes določil za izvedbo 

lokalnega programa športa (Strategija športa Ljubljana je obnovitev športnega parka Svoboda z gimnastičnim 

centrom uvrstila med »ambicije«).  

Na lokaciji se v javnem interesu že izvaja dejavnost Teniškega kluba Svoboda. Uničenje infrastrukture TS Svoboda 

zato, da bi se na tem mestu gradil »gimnastični center« ne vzdrži resne presoje z vidika soočanje dveh javnih interesov, 

enega zatečenega in enega predvidenega. Neodgovorno je potrgati sadeže z najnižjih vej, tačas ko je na območju dovolj 

drugih zemljišč. V priponki je cenitev, sicer iz leta 1998, ki je še vedno uporabna, gre za cca 350.000 €! Izpad športne 

dejavnosti ima daleko večjo »ceno«.  

 

2. predmet JZP: 

Neresnična je določba 3. člena Akta o JZP - odgovorni uradni osebi predlagatelj Akta o JZP župan Zoran Janković in 

podpisnik obrazložitve načelnik Marko Kolenc -, da je predmet javno-zasebnega partnerstva samo »vzpostavitev in izgra-

dnja športne dvorane primerne za vadbo gimnastičnih športnih panog«, ker je iz naslova in drugih določb akta ter izvle-

čka iz investicijskega dokumenta Gimnastične zveze Slovenije, ki je sestavina obrazložitve akta, razvidno, da je pre-

dmet »Nacionalni gimnastični center« v sestavi objekta »1. Osrednji vadbeni del objekta« in »2. Rekreacijski in spalno-

poslovno-gostinski del objekta« z nerazdelno skupno neto površino objekta 5.130,86 m2 na bruto površini zemljišča 13.655 

m2 in v nerazdelni skupni ocenjeni vrednosti investicije v tekočih cenah 10.188.286,61 EUR (gimnastični center je kvanti-

tativno in kvalitativno daleko več kot ena sama »športna dvorana«, nacionalni pa še sploh). 

Napačna je ocena strokovne komisije javnega partnerja – odgovorne uradne osebe Marko Kolenc, Tanja Dornik, Urška 

Otoničar, Tadeja Möderndorfer in Roman Jakič -, da je predlagani projekt  skladen veljavnim predpisom lokalne skup-

nosti, ker projekt »Nacionalni gimnastični center« kot tak ni določen s Sklepom o določitvi športnih objektov občinskega 

pomena v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 22/99, 24/00, 106/00, 3/01, 14/01, 31/0, 40/01, 50/01, 63/01 in 

11/06), temveč je določen kot »33. Športni park Svoboda«, Lokacija: Gerbičeva 61, Ljubljana, K.o. Trnovsko predmestje 

tudi za parcele št. 426/1, 423/1, 422, 420, 418/1, 416 in 415/1. 

 

3. zemljišče: 

Napačna je določba 5. člena Akta o JZP - odgovorni uradni osebi predlagatelj Akta o JZP župan Zoran Janković in podpi-

snik obrazložitve načelnik Marko Kolenc -, da so »zemljišča, in sicer celotno parcelo št. 426/1, 423/1, 422, 420/2, 418/1, 
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416/1 in 415/5, vse k.o. Trnovsko predmestje v skupni površini 13.655 m2«, ker njihova celotna površina znaša 26.090 

m2. 

Lažna je ugotovitev Strokovne komisije javnega partnerja (Poročilo 31.8.2011) – odgovorne uradne osebe Marko Kolenc, 

Tanja Dornik, Urška Otoničar, Tadeja Möderndorfer in Roman Jakič -, »da je so predlagana zemljišča, deli parcel št. 

426/1, 423/1, 422, 420/2, 418/1, 416/1 in 415/5, vse k.o. Trnovsko predmestje, po zadnjih ZK podatkih last MOL in bre-

men prosta«, ker je od v 5. členu citiranih parcel v skupni izmeri 26.090 m2 po zadnjih ZK podatkih (glej priložene 

ZK-izpiske in glej skico spodaj): 

- MOL lastnica 19.907m2 
(16.8.2002 s pravnim poslom 

pridobila 5.253m2, 23.6.2009 na 

podlagi zakona o športu pa 

14.654m2), ki več kot polovico 

posegajo na jug od območja Akta o 

JZP (13.655 m2) in tudi izven 

območja OPPN v pripravi; 

- Zveza športnih društev 

Svoboda lastnica 4.253m2 od 

1.1.1849, ki so skoraj v celoti v 

območju Akta o JZP; 

- 1.930 m2 zaznamovano s 

prepovedjo odtujitve in obreme-

nitve do pravnomočnosti kon-

čanega postopka (MOL pridobila 

11.9.2006 na podlagi zakona o 

športu), ki so skoraj v celoti v 

območju Akta o JZP. 

Zavajanje, neuresničljiva in nedopustna je določba 4. člena Akta o JZP - odgovorni uradni osebi predlagatelj Akta o JZP 

župan Zoran Janković in podpisnik obrazložitve načelnik Marko Kolenc -, da »bo javni partner prenesel na zasebnega 

partnerja za čas gradnje stavbno pravico« (za vseh 13.655 m2 kako pak), enako nezakonito pa bi bilo »obseg stavbne 

pravice in obdobje njenega trajanja« prepuščati naknadnemu dogovoru v postopku izbora zasebnega partnerja (glej 

zadnje zemljiške zadrege v Komendi). 

Območje TR-327 za razliko od območij TR-328 (park) in TR-329 (športne in rekreacijske površine) v OPN MOL-ID ni 

opredeljeno kot javna površina, kar pomeni, da je na tem območju možen tudi običajni promet z zemljišči in da javni 

interes na strani Mestne občine Ljubljana iz naslova statusa zemljišča ni izkazan. 

 

4. urbanistični pogoji projektiranja in pridobitve dovoljenj: 

Nedopustna in popolnoma preuranjena je določba 6. člena Akta o JZP - odgovorni uradni osebi predlagatelj Akta o JZP 

župan Zoran Janković in podpisnik obrazložitve načelnik Marko Kolenc -, da »zasebni partner prevzema obveznost izve-

dbe projektiranja … ter obveznost pridobitve gradbenega dovoljenja«, ki sta začetni predpogoj vseh bodočih tveganj (ruše-

nja, gradnje, financiranja, rentabilnosti, upravljanja …), tačas, ko ne za projektiranje ne za pridobitev gradbenega dovo-

ljenja niso dani nikakršni urbanistični pogoji, saj je župan MOL šele izdal dva sklepa, ki se eksplicitno nanašata na ožje 

območje TR-327, sta pa predpogoj tveganja projektiranja in pridobitve gradbenega dovoljenja: 

 Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana – izvedbeni 

del, Uradni list RS, št. 29/11, ki predstavlja popravke šele eno leto starega veljavnega OPN MOL – ID in sprejetje 

katerega se časovno odmika več kot leto in pol, med nosilci urejanja prostora pa je Ministrstvo za šolstvo in šport celo 

izpuščeno, tako da je Vladi RS onemogočeno zagotoviti nacionalni interes investicije gimnastičnega centra po 

redni poti; 

 Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 360 Športni park Svoboda – del, Uradni list RS, 

št. 42/11 (tudi samo za severni del TR-327 ne pa tudi skupaj na preostali del območja TR-327, TR-328 in TR-329 v 

okviru OPPN 360 – ŠPORTNI PARK SVOBODA, kakor je sicer predpisano), sprejetje katerega se ravnotako časovno 

odmika, celo v tem primeru ozko namenskega akta pa je med nosilci urejanja prostora Ministrstvo za šolstvo in šport 

izpuščeno, tako da je Vladi RS tudi po tej poti onemogočeno zagotoviti nacionalni interes investicije 

gimnastičnega centra. 

Napačna je, namreč, ocena strokovne komisije javnega partnerja – odgovorne uradne osebe Marko Kolenc, Tanja Dor-

nik, Urška Otoničar, Tadeja Möderndorfer in Roman Jakič -, da je predlagani projekt  skladen veljavnim predpisom 

lokalne skupnosti, ker vlogi promotorja, Gimnastična zveza Slovenije, Tržaška cesta 393, 1000 Ljubljana ni predložen pro-

jekt »Nacionalni gimnastični center«, da bi bilo možno oceniti njegovo skladnost z veljavnim Občinskim prostorskim načr-

tom MOL - izvedbeni del (Ur.l. RS, Št. 78/2010 in spremembe). Projekt tudi sicer ni dosegljiv Mestnemu svetu MOL 

niti na vpogled, kaj šele za odgovorno odločanje, saj je bila izbrana arhitekturna zamisel predstavljena en sam dan v 

kavarni Sputnik 7. junija 2011, natečajni elaborati pa bodo ponovno predstavljeni v Mariboru od 23. do 25. septembra 2011 

(ljubljanski svetniki bi si torej lahko neformalno in neodgovorno ogledali »projekt« v Mariboru čez vikend tik pred sejo). 

Pojasnilo direktorja Gimnastične zveze Slovenije v medijih "Izbrali smo arhitekturno rešitev družbe Slovenija projekt, ker 

je bila najbolj primerna ter najbolj prilagojena urbanističnim smernicam in pa, kar je še bolj pomembno, tudi programskim 

TR-327, TR-328, TR-329 
360 - ŠPORTNI PARK SVOBODA 

TR-327 
TR-328 

TR-329 

http://ppmol.org/Odloki/Cistopisi/odlok.asp?PA_v_pripravi.29-11-1387.txt
http://ppmol.org/Odloki/Cistopisi/odlok.asp?PA_v_pripravi.2011-42-2023.txt
http://ppmol.org/Odloki/Cistopisi/odlok.asp?PA_v_pripravi.2011-42-2023.txt
http://ppmol.org/Odloki/Cistopisi/teksti/OPN/2010-78-4264.htm#Cl079
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usmeritvam, ki smo jih podali ob začetku natečaja.« daje misliti, da rešitev urbanističnim smernicam ni bila prilagojena v 

celoti, zaradi česar se na tej lokaciji ob pripravi OPPN spreminja tudi veljavni OPN MOL-ID. 

Po dosegljivih javnih podatkih so nejasnosti in neskladnosti z veljavnim OPN MOL-ID sledeče: 

 za izdelavo predvidenega OPPN 360 ŠPORTNI PARK SVOBODA (TR-327, TR-328, TR-329) je predpisana 

obveznost izvedbe variantnih rešitev, ki se za celoto ne izvaja oz. se izvaja le za severni del TR-327; 

 okoli celotnega območja Športnega parka Svoboda (ZS, ZP, BC) je treba urediti krožno pot namenjeno rekreaciji (steza 

za rolanje in tek), ob Koprski cesti pa je treba urediti še zelenico z drevoredom, kolesarsko stezo, in hodnikom za pešce 

(obvezno je treba ohraniti tudi drevored na severnem delu parcele št. 426/1), kar sklepamo, da zaradi zazidanosti 

zemljišče v izmeri 13.655 m2 težko omogoča; 

 ker se načrtuje le en objekt od štirih predpisanih (40/60/16 metrov) območje ni oblikovano enovito; 

 ni znano, katere objekte, ki so zgrajeni brez ustreznih dovoljenj po letu 1967, je treba odstraniti, še posebej, ker 

tveganje rušenja prevzema zasebni partner; 

 ne razrešuje se vprašanje eventualnega nadomestnega kompleksa za dejavnost Teniškega kluba Svoboda. 

 

5. stvarni namen Akta o JZP: 

Zavedenost akterjev v športu in »izsiljevalski« namen nedomišljenega Akta o JZP sta razvidna iz pojasnil člana komisije 

in dolgoletnega podpornika gimnastike gospoda Mermala na omenjeni prireditvi: "Po dolgem času smo le prišli do pravih 

realnih osnov, do svojega zemljišča, ki je urbanistično zasnovan in urejen, poleg tega pa bo tudi Mestna občina Ljubljana, 

kot ste danes slišali, na mestnem svetu potrdila vse akte o javno-zasebnem partnerstvu do jeseni. To pa bo osnova za 

nadaljnje razgovore tako z ministrstvom za šolstvo in šport ter potencialnim poslovnim partnerjem iz zasebne sfere." 

Glede siceršnjih nezakonitosti Akta o JZP glej priloženo gradivo Ministrstva za finance (analogno primeru PGC Ilirija). 

 

Svetniški klub   

 

 

Miha JAZBINŠEK, vodja,         Tomaž OGRIN, svetnik 

 

 





























 

 

 



 

 

 



 

 

 



 


