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Zadeva: vprašanja in pobude
V skladu s 97. členom Poslovnika Mestnega sveta MOL, posredujem sledeče svetniško vprašanje
oziroma pobudo, vezano na:
Zadružni dom v Bizoviku
V hitro rastočem naselju Bizovik si večina prebivalcev želi izgradnje novega Zadružnega doma.
Trenutno lastništvo propadajočega Zadružnega doma je 74% v lasti MOL in 26% v lasti POSLOVNI
SISTEMI MERCATOR d.d.. Zadružni dom je v tako slabem stanju, da se ga po moji oceni ne izplača
več prenavljati, temveč bi bilo bolje, da bi zgradili novega. Tukaj dajem pobudo, da se MOL in
Mercator dogovorita kako bosta izpeljali novogradnjo tega objekta tako, da bosta na koncu obe strani
iz tega projekta odšli kot zmagovalki. V novo zgrajenem domu bi lahko imeli športno rekreacijske
prostore (npr. športno dvorano), v kateri bi se prebivalci Bizovika rekreirali, otroci imeli dogodke,
priredile bi se različne kulturne predstavitve, nastopi, druženja, lokalna knjižnica, itd. Veliko druženja
in dogodkov bi se lahko odvijalo v novem Zadružnem domu, ki bi povezoval skupnost Bizovika.
MOL kot večinski lastnik objekta bi s temi argumenti lahko pristopil k Mercatorju po principu quid
pro quo, saj bi obe strani pridobili. Namreč, zaradi izredno slabega stanja Zadružnega doma
prebivalci Bizovika raje nakupujejo drugje (Spar, Hofer, Lidl). V primeru ureditve novega
Zadružnega doma ter boljše vizualne privlačnosti objekta ter glede na to, da se je prebivalstvo
Bizovika v zadnjih 15 letih po moji oceni potrojilo, je možno, da bi pristopila tudi katera izmed bank
in ponudila svojo storitev v okviru bankomata. Trenutno prebivalci Bizovika nimajo bankomata, saj
ga nobena banka ne bo postavila zraven propadajočega doma.
Po obrazložitvi problema ZD Bizovik in predstavitvi idejne zasnove je moja pobuda, da se MOL in
Mercator kot solastnika dogovorita in uskladita rešitev, kako bosta v najkrajšem roku pričela z
novogradnjo Zadružnega doma. V primeru pa da Mercator ne želi pristopiti k projektu pa predlagam,
da se njegov delež objekta preprosto odkupi, saj ocenjujem, da to ne bi smel biti za MOL prevelik
zalogaj.
Moje svetniško vprašanje pa je, kdaj bodo lahko prebivalci Bizovika videli in doživeli nov Zadružni
dom z moderno trgovino, dvorano za dogodke in bankomatom?
V pričakovanju vašega pisnega odgovora vas lepo pozdravljam,

Gregor Slabe l.r.
Svetnik MS MOL

