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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 Mestnega sveta MOL, ki se glasi: Predlog 

Sklepa o soglasju k osnutku besedila pravnega posla - Prodajne pogodbe za počitniški dom v 

Poreču, Republika Hrvaška. 

Socialni demokrati predlagamo umik točke o prodaji počitniškega doma v Poreču z 

dnevnega reda 12. seje Mestnega sveta MOL. 

Mestna občina Ljubljana ima v lasti štiri počitniške domove v hrvaški Istri. Za številne 

otroke te predstavljajo edino možnost letovanja med preživljanjem dragocenih počitnic. 

Kljub nekoliko slabšemu bivalnemu standardu je ravno dom v Poreču med najbolj 

priljubljenimi. 

V Hostlu Šiška, ki leži tik ob morju v Špadičih, letujejo izključno otroci in njihovi 

spremljevalci ter osebe s posebnimi potrebami. Maja in junija so to otroci iz ljubljanskih 

vrtcev, septembra pa osnovnošolci v šoli v naravi. Julija in avgusta Zavod za letovanje in 

rekreacijo otrok tam organizira počitnice za osnovnošolce z vodenim programom in 

zdravstveno oskrbo. 

Večina otrok se zdravstvenega letovanja udeležuje na podlagi zdravniških priporočil, kar je z 

javnim razpisom 80-odstotno subvencionirano s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje 

Slovenije. Letovanja otrok s stalnim bivališčem v Ljubljani sofinancira tudi Mestna občina 

Ljubljana. Zbirajo pa se tudi sredstva za brezplačno letovanje otrok. 

Znano je, da v Sloveniji več deset tisoč otrok živi pod pragom revščine, kar pomeni, da 

njihove družine nimajo dovolj sredstev niti za osnovno preživetje. Preživljanje počitnic na 

morju je zato za številne otroke nedosegljivo. Počitniški domovi ter dodatne spodbude 

države in občin, ki otrokom iz socialno šibkejših družin omogočajo organizirano in 

kvalitetno preživljanje počitnic, so izjemno dragocene. 

Prodaja počitniškega doma se nam zato ne zdi primerna. 



 

 

Poleg tega, da se ne strinjamo z zmanjševanjem kapacitet, ki so namenjene letovanju otrok, 

smo mnenja, da je tudi pripravljeno gradivo pomanjkljivo. Razlogov za prodajo ni mogoče 

razbrati in tudi ocena stanja ter posledice, ki bi jih imela prodaja na zagotavljanje kapacitet 

za letovanje otrok, niso opredeljene. 

Zaradi vsega navedenega predlagamo umik točke z dnevnega reda. 

 

Lep pozdrav! 

 

mag. Marko Koprivc, 

vodja Svetniškega kluba SD 

 


