
 

Številka:90000-20/2019-13                                                             K 9.  točki 

Datum: 15.  11. 2019        9. seje MS MOL 

 

MOL 

Mestni svet  

Mestni trg 1 

1000  Ljubljana 

 

Zadeva: Predlog za umik 9. točke dnevnega reda z naslovom »Predlog Sklepa o soglasju 

k osnutku besedila pravnega posla – kupoprodajne pogodbe za nezazidana stavbna 

zemljišča s parc. št. 1324, 1347/5, 1332/2, 1333/2, 1333/6, 1348/3, 2240/86 in 1348/2, vse k. 

o. 2636 Bežigrad« 

 

Spoštovani, 

na podlagi 94. člena Poslovnika MS MOL predlagamo umik 9. točke s predlaganega 

dnevnega reda 9. seje MS MOL z naslovom: »Predlog Sklepa o soglasju k osnutku besedila 

pravnega posla – kupoprodajne pogodbe za nezazidana stavbna zemljišča s parc. št. 

1324, 1347/5, 1332/2, 1333/2, 1333/6, 1348/3, 2240/86 in 1348/2, vse k. o. 2636 Bežigrad«. 

Obrazložitev: Umik točke predlagamo zaradi številnih nejasnosti in nekoliko slabo 

pripravljenega gradiva pri nameri prodaje dveh parcel (1348/2 in 1348/3, obe KO Bežigrad), 

na katerih sta objekt in zgrajena parkirišča, ki služijo za dovoz pacientov v Univerzitetni 

rehabilitacijski inštitut Soča (URI Soča). Na obeh parcelah so zgrajena parkirišča ter gradbeni 

objekt, ki služi za dovoz pacientov  v URI Soča. Iz gradiva ni razvidno, ali je bilo za objekt  

izdano gradbeno dovoljenje, prav tako tudi ne, ali je objekt na parceli, ki je v lasti MOL, črna 

gradnja. Ocenjujemo, da bi v gradivu morali zapisati, ali bo občina dala parkirišča, ki so 

zgrajena in delno asfaltirana, URI Soči v najem. Mestni svetniki bi morali biti obveščeni, 

zakaj MOL za ti dve parceli ni želela izvesti prodaje s pogajanji  z URI Soča, ki bi lahko te 

objekte legalizirala. Mestna svetnika NSi, želita, da se občina opredeli do problematike, ki bo 

nastala, če bo parceli kupila tretja oseba, ki bo lahko blokirala dostop do objektov ali celo 

zahtevala porušitev dela objekta. Vsekakor je na mestu tudi vprašanje, kako bo v takem 

primeru poskrbljeno za dostop pacientov in njihovih svojcev.  

Lep pozdrav. 

 

                                                                                                            
Mojca Sojar l.r. 

     Vodja Svetniškega kluba NSi 


