
Mestna obdina
Ljubljana

Mestna uprava

Sluiba za lokalno
samoupravo

AmbroZev trg 7
1000 Ljubljana
telefon: 01 306 48 30
faks: 0/ 306 48 07
g lav na. pi sarn a@ lj u blj an a. si
www,ljubljana.si

Stevilka: 03200-21 120 1 1 -3
Datum: 3.1.2012

MESTNA OBdINA LJUBLJANA
MESTNI SVET

Zadeva: Odgovor na vpra5anje Svetni5kega kluba socialnih demokratov (k 1. toiki , 12. seje MS)

Na vpra5anje Svetni5kega kluba Socialnih demokratov o tem, kdaj se nadrtuje izgradnja (obnova)
doma v Za\ogu, kdaj bodo predstavljeni nadrti prenove in kak5ne aktivnosti strokovnih sluZb MOL so
bile do sedaj realizirane, podajamo naslednji

odgovor:

V skladu z dolodili Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za
obmodji urejanja MS 7/6 in MS lll StanZalog (Uradni list RS, 5t. 81/2010), se nadrtujeizgradnja
poslovno upravnega centra Zalog kot projekt javno - zasebnega partnerstva z znanim partne{em,
druZbo SPAR SLOVENIJA d.o.o..

Meseca julija 2010 nam je zasebni partner predloZil novo idejno resitev in naknadno 5e finandno
kalkulacijo investicije. Usklajevanja obeh dokumentov so potekala eno leto. V tem dasu je bila idejna
re5itev usklajena, pri finandni kalkulaciji pa soglasja nismo uspeli dosedi, saj je zasebni partner
vztrajal, da Mestna obdina Ljubljana, kot javni partner, poleg zemlji5d v projekt vloZi tudi finandna
sredstva v vi5ini 2.400.000 EUR, kar zanas ni bilo sprejemljivo.

Na sestanku najvi5jega vodstva obeh partnerjev oktobra leta 2011 so bila dogovorjena nova izhodiSda
za rzvedbo projekta, po katerih se bo projekt realiziral tako, da bo finandna sredstva za rzgradnjo
objekta v celoti zagotovrl zasebni partner (MOL bo vloZil v projekt zemlji5da). Dogovorjena je bila
tudi vi5ina investicije in povr5ine, ki bodo v objektu pripadale obema partnerjema.

Na tej podlagi je pridel zasebni partner pripravljati novo idejno reSitev in finandno kalkulacijo
projekta. Ocenjujemo, da bo usklajevanje obeh dokumentov zakljudeno do spomladi z vloZitvijo
formalne vloge promotorja za rzvedbo projekta tzgradnje poslormo upravnega r.trtru Zalogna podlagi
javno-zasebnega partnerstva. Po izdelavi pravne Studije in predinvesticijske dokumenLcrje, ki bo
pokazala, ali je nadrtovana investicija ekonomsko upravidena, bo sledila obravnava in sprejan akta o
javno-zasebnem partnerstvu na seji mestnega sveta. Ocenjujemo, da bo pogodb i z zasebnim
partnerjem podpisana najkasneje do zadetkajeseni letosnjega leta.

Poudariti je potrebno, da gre za okvirne ocene terminov nadrtovanih aktivnosti, saj gre za aktivnosti
dveh partnerjev, pri demer na aktivnosti zasebnega partnerja (do oddaje vloge promotorja) ne moremo
veliko vplivati.



Dobili pa smo pisno zagotovilo druZbe SPAR
vkljudena v poslovni nadrt druZbe zaleto 2012.
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Poslano/vroditi:
- naslovu
- zbtrka dokumentarnega gradiva

SLOVENIJA d.o.o., da je nadrtovana investicija
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