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Zadeva: Predlog Svetniškega kluba samostojnih svetnikov za umik 15.a. točke z dnevnega reda 

12. seje Mestnega sveta MOL  

 

 

Spoštovani gospod župan! 

 

V skladu z 94. členom Poslovnika Mestnega sveta MOL predlagamo umik 15 a. točke dnevnega reda 

12. seje Mestnega sveta MO -  Predlog Sklepa o soglasju k osnutku besedila pravnega posla - Prodajne 

pogodbe za počitniški dom v Poreču, Republika Hrvaška. 

 

Opis problema:  

 

Mestni svetniki mag. Katja Damij (LMŠ), Maša Kociper (SAB) in dr. Dragan Matić (SMC) 

predlagamo umik 15.a točke z dnevnega reda 12. seje Mestnega sveta MOL, saj nasprotujemo prodaji 

počitniških kapacitet, ki so namenjene depriviligiranim otrokom in ki so v preteklosti uspešno izvajale 

svoje socialno poslanstvo. Ker so njegovi obiskovalci vedno bili otroci iz socialno ogroženih družin 

ter otroci z zdravstvenimi problemi, bi prodaja tega počitniškega doma zmanjšala njihovo možnost, da 

počitnice preživijo na zdrav in ekonomsko sprejemljiv način. Tudi zanimanje za obisk otrok je 

izjemno veliko in po zadnjih podatkih za letošnje poletje so kapacitete že polno zasedene. 

 

Zavedamo se, da je dom potreben celovite obnove, a to, da se zadnja leta vanj ni vlagalo pravzaprav 

ničesar, ne more biti razlog za odprodajo, ampak razlog da se skrbno pripravi program in finančni 

načrt sanacije in obnove ter razvoja te počitniške kapacitete. 

 

V gradivu razen nekaj skopih formalnih stavkov namreč nikjer ni omenjen vzrok in namen prodaje, 

prav tako ni nikjer podrobneje pojasnjeno stanje objekta in načrt, kako s pošitniškimi kapacitetami za 

socialno šibkejše otroke in otroke z zdravstvenimi težavami ter posebnimi potrebami v okviru MOL 

naprej. 

 

V naši svetniški skupini se strinjamo s pobudo Zveze prijateljev mladine Slovenije o prekinitvi prodaje 

in tudi s tem, da je med mnogimi razlogi proti prodaji ključni dejavnik – zaščita in varstvo otrokovih 

pravic, kar veleva tudi Konvencija o otrokovih pravicah v svojem 31. členu. 

 

Od odgovornih na MOL pričakujemo, da točko umaknejo, prodajo ustavijo in do ene izmed naslednjih 

sej Mestnega sveta ustrezno pripravijo načrt sanacije doma in razvoja njegovih vsebin, na način, da bo 

ohranil svoje poslanstvo in socialno – zdravstveni namen. 

 



 

 

Mag. Katja Damij, mestna svetnica, 

Maša Kociper, mestna svetnica, 

Dr. Dragan Matić, mestni svetnik 

  


