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Zadeva: predlog za umik 15. a) točke z dnevnega reda 12. seje Mestnega sveta MOL  

 

Skladno z določili 94. člena Poslovnika Mestnega sveta MOL vlagamo predlog za umik 15 a). točke 

predlaganega dnevnega reda 12. seje MS MOL z naslovom: Predlog Sklepa o soglasju k osnutku 

besedila pravnega posla - Prodajne pogodbe za počitniški dom v Poreču, Republika Hrvaška. 

 

Obrazložitev: 

Mestnemu svetu MOL predlagamo umik točke o prodaji z namenom ohranitve počitniških nastanitev 

za otroke. V Levici nasprotujemo prodaji počitniškega doma Hostel Šiška in pripadajočih zemljišč v 

Poreču. Hostel Šiška je več kot 50 let star počitniški dom, ki ga je za letovanje otrok zgradila nekdanja 

občina Ljubljana Šiška. Ves ta čas je počitniški dom ohranil svoj namen, v poletnih mesecih pa gosti 

predvsem otroke iz socialno ogroženih družin in otroke z zdravstvenimi težavami. Po podatkih Zavoda 

za letovanje in rekreacijo otrok, ki upravlja z domom, je v lanskem letu tam počitnikovalo več kot 1800 

otrok. Po besedah direktorja se zanimanje otrok za letovanje v času počitnic zadnja leta povečuje. Za 

poletje 2020 so tako vse njihove kapacitete že rezervirane. Gospodarjenje MOL s počitniškimi domovi 

za otroke se nam zdi zaskrbljujoče in nezadostno, investicijska vlaganja v proračunih preteklih let so 

bila minimalna, prav tako so v letu 2020-21 v ta namen zagotovljena sredstva le za najnujnejše 

investicije. MOL je v letu 2018 že prodala Počitniški dom Srednji vrh nad Gozd Martuljkom, kapacitet 

pa ni povečala.  

 

Gradivo za odločanje na seji je nepopolno, pomanjkljivo in ne vsebuje razlogov in ciljev, zaradi katerih 

je prodaja potrebna. Obrazložitev gradiva je zapisana le v štirih stavkih. Pričakovali bi pojasnilo, zaradi 

katerih razlogov se MOL odloča za prodajo, kakšni ukrepi so bili že sprejeti in kakšno je stanje na 

področju upravljanja s počitniškimi domovi za otroke in mlade. Pričakovali smo podatke o bivalnem 

standardu, kakovosti storitve, izkoriščenosti oz. zasedenosti doma. Kateri ukrepi so bili sprejeti za 

boljši izkoristek kapacitet, več oskrbnih dni in boljše gospodarjenje z domom? Zakaj se dom prodaja, 

namesto da bi se investiralo v njegovo prenovo, iz gradiva za sejo mestnega sveta ni razvidno.  

 

Leta 2018 je bil sprejet prostorski akt, ki na območju počitniškega doma dopušča gradnjo hotelskega 

kompleksa z do 140 sobami. Pobudnik za izdelavo prostorskega načrta je ista družba, ki je v zadnjih 

letih intenzivno pozidala širše območje. Upravičeno lahko torej domnevamo, da se je MOL za prodajo 

odločila iz ekonomskih razlogov.  

 



 

 

Glede na to, da v Sloveniji živi približno 20.000 otrok s posebnimi potrebami, pod pragom revščine pa 

kar 45.000 otrok, je vsakršno zmanjševanje počitniških kapacitet zanje neprimerno. Kot so zapisali v 

Zvezi prijateljev mladine Slovenije, je strokovno »utemeljeno, da je prosti čas (počitnice) za otrokov 

razvoj izjemno pomemben. Še posebej to velja za otroke, ki živijo v družinah v socialni stiski. Prav ti 

otroci imajo na organiziranih počitnicah ne samo ustrezno oskrbo, ampak tudi mnogo spodbud za 

aktivnost, ustvarjalnost in gradnjo pozitivne samopodobe.« 

 

V Svetniškem klubu Levica podpiramo Poziv ljubljanskim mestnim svetnikom: Ne odvzemite otrokom 

dragocenih počitnic, v katerem Zveza prijateljev mladine Slovenije mestne svetnike poziva, »da pred 

ekonomsko koristjo od prodaje postavijo pravice naših otrok«. 

 

Odločitev je v nasprotju s sprejeto Strategijo razvoja vzgoje in izobraževanja v MOL, kjer je v poglavju 

»Kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih« med dolgoročnimi cilji zapisano ohranjanje 

zmogljivosti in namenske ponudbe zmogljivosti za predšolske otroke: »Za upravljanje počitniških 

domov za otroke bomo zaradi uskladitve z zakonodajo, ki ureja upravljanje nepremičnin v lasti države 

in lokalnih skupnosti, oblikovali javni zavod oziroma primerno statusno obliko delovanja. Analizirali 

bomo tudi možnost, da se v javni zavod uvrsti tudi programski del za otroke ter četrtni mladinski centri, 

na podoben način kot je urejeno na področju turizma v MOL.« Desetletna strategija se je iztekla, 

začrtani cilji pa niso bili uresničeni … 

 

Vodstvo MOL pozivamo, da namero o prodaji ustavi in počitniški dom ustrezno prenovi, da bo 

primeren za bivanje tudi v hladnejših mesecih. Hkrati naj ohrani njegov namen za letovanje otrok v 

socialni stiski, z zdravstvenimi težavami ali s posebnimi potrebami, ne glede na njihovo stalno 

prebivališče. 

 

 

 

Tovariški pozdrav,  

Milan Jakopovič,  

vodja Svetniškega kluba Levica 


