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ZADEVA: Odgovor na pobudo Svetni5kega kluba SMC (todka B)

V dopisu Stev.: 03200-212015-31 z dne 23.3.2015 rnestna svetnica ga. Simona Pirnat SkeledZija,
Svetni5ki klub SMC, pod todko B in Ba navaja:

Tqdka B:

>Stevilrra dru3tva nimajo svojih prostorov, zadruLni dornovi, kjer bi se krajani lahko sredevali so v
katastrofalnem stanju, ali pa celo zaprti. Izgradnja PUC Zalog je bila s strani MOL izredno
nepremiSliena odloditev, dom je Ze 5 let zapr1, sedaj pa lahko beremo ie o sodnih sporih, ki bi niorali
biti re5eni 5e pred podpisom javno-zasebnega paftnerstva med MOL in Spar Slovenija<

Na todko B podajarno naslednji odgovor:

Na obrnodju ietrtne skr,rpnosti Polje so zaizvalanjeprogramov detrtne skupnosti (dejavr-rosti lokalnih
dru5tev) na voljo objekti in poslovni prostori na naslednjih lokacijah: Polje i2, Zadobrov5ka 88,
KaSeljska 95, Podgrad 6e irr Agrokombinatska 2(do,izpraznitve). Navedeni prostori v celoti zado5dajo
za izvedbo vseh programov. r,lcliudenih v program CS eotle. DruStvom. ki so Lrporabljala prostore ira
Agrokombirratski 2, smo zagotovili zadasne nadomestne prostore.
Obiekte in poslovne prostore obnavljamo v skladu s sprejetim planom investicijskega in tekodega
vzdrLevan-ia in na podlagi zagotovljenih finandnih sredstev.
Proces javtro-zasebuega paftnerstva je dolgotrajen proces, ki terja Stevilna usklajevania rled
partnerjerna in ki rezultira s podpisom pogodbe o javno-zasebnem paftnerstvu. Soclni spori pred
sl<lenitviio pogodbe o.iavno-zasebnem paftenrstvll niso mogli biti reseni, saj so bili sproZeni po
pridobitvi gradbenega dovoljen ja. Z etaLnini lashiki sosednjega objekta na naslovu Agrokombinatsta
2alZ'aloika 269 se skupaj z zasebnim partnerjern dogovarjarno za izpolnitev zajavnega in zasebnega
partnerja sprejemljivih pogojev. ki bodo rezultirali z urnikom obeh zaclev s sodiid (toZba proti
izdanemu gradbenemu dovoljenju in predlog za doloditev pripadajodega zemljiSia k objektu).

Todka Ba:

>>ZadrtLni dom v Zadobrovi propada, v njem obdina naseljuie ljudi iz socialno iibkih druZiu, krajani
pa tako nimajo prostora. l<ier bi se lahko sredevali.<

Na todko Ba podajamo nsledn ji (delni) odgovor:

Za potrebe izvalanja lokalne samollprave in dejavnosti in programa CS Rolle je v upravljanju SluZbe
za lokalno salnoupravo v objektu Zadobrov5ha 88 cca 200 rn2 poslovnih piostorov. Del prostorov
zaseda Gasilska zvez.a Llrbljana, del prostorov pa je namenjen izvajanju programa iS'1di.uit'a,



posamezniki). Za
tako od iS foge

Prijazen pozdrav.

izv aj anje ev iden itranih
nismo prejeli zahteve za

aktivnosti (terminski nadrl uporabe) prostori zaclo5daio. prav
povedanje prostorskih kapacitet v objektLr.

Pripravila:
Zlata Gavrilovit,
vodja odseka

Poslano/vroditi:
- naslovu
- zbikadokurnentarnega gradiva

Vodja sluZbe
Vojko Griinfeld
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