
 

Številka: 03200-7/2016-21 

Datum: 18. 4. 2016 

 

MESTNA OBČINA LJUBLJANA                                                               k 2. tč., 15. seje MS MOL 

MESTNI SVET                                                                                         

 

ZADEVA: VPRAŠANJA IN POBUDE  

 

V skladu s 97. členom Poslovnika MS MOL postavljam županu in pristojnim službam MOL 

svetniško vprašanje oz. pobudo, na katero v SK SMC pričakujemo pisni odgovor.  

Vprašanje, ki ga naslavljam županu, mestni upravi MOL ter pristojnemu Oddelku je vezano na center 

Barsos d.o.o. 

 

Februarja 2016 so se stanovalci Gregorčičeve 9-13 na vas obrnili s pisno prošnjo za ukrepanje proti 

samovolji in neupoštevanju predpisov s strani medicinskega centra Barsos d. o. o. Odgovorov na 

zastavljena vprašanja še vedno niso prejeli in zato zastavljamo vprašanja ponovno in pristojne 

sprašujemo zakaj niso odgovorili stanovalcem? Navkljub  njihovemu dvomesečnem prizadevanju, 

iskanju pomoči in pošiljanju zahtev za pristojno ukrepanje na številne državne organe - Zdravstveni 

inšpektorat Republike Slovenije, Inšpektorat RS za okolje in prostor, MOL, Varuh človekovih pravic 

Republike Slovenije, Tržni inšpektorat Republike Slovenije ter Inšpektorat Republike Slovenije za 

delo, inšpekcijske službe in sodišče, le- ti do danes ne ukrepajo ustrezno in učinkovito.  Zato Barsos 

d. o. o.  nadaljuje s sporno gradnjo in širitvijo dejavnosti v smeri vgradnje sevajočih preiskovalnih 

naprav. Hkrati pa, brez veljavnega gradbenega dovoljenja in soglasja etažnih lastnikov, samovoljno 

podira nosilne stene, ruši nosilno konstrukcijo in posega v skupno lastnino etažnih lastnikov. Najbolj 

jih skrbi, da so dne 8.4.2016 v stanovanjsko hišo pripeljali diagnostično CT napravo, za vgradnjo 

katere niso imeli in nimajo dovoljenja pristojnih inšpekcij, kar so na Inšpektoratu za zdravstveno 

varstvo tudi potrdili sosednim prebivalcem.  

 

Prebivalce Gregorčičeve ulice, širšo javnost in nas zanima: 

1. Ali ste z dogajanji oz. sporno dejavnostjo Barsosa d. o. o. povsem seznanjeni in ali ste jim izdali 

kakršnokoli soglasje, saj kljub ostrim nasprotovanjem etažnih lastnikov na Gregorčičevi 9-13,  

nemoteno nadaljujejo z  gradnjo in širitvijo dejavnosti? 

2. Ali prostorski akti MOL in IPN MOL ter OPPN  v tem stanovanjskem objektu predvidevajo in 

dovoljujejo širitev in gradnjo ter uvajanje nove dejavnosti z namestitvijo naprav, ki sevajo, kot je 

npr. CT naprava? Tovrstnim dejavnostim so namenjeni posebni objekti v bolnišnicah ali drugih 

ustreznih prostorih, ki so prirejeni in za ta namen primerno zaščiteni.  



 

 

3. Prosim da pristojne inšpekcije preverijo navedbe o  poseganju v  temeljne konstrukcije stavbe 

brez veljavnega gradbenega dovoljenja in soglasja etažnih lastnikov. 

 

Pričakujemo, da se na naše zahteve nemudoma odzovete, da stanovalcem Gregorčičeve 9-13 

odgovorite na njihov dopis in primerno ukrepate v smeri takojšnje preveritve zakonitosti delovanja 

medicinskega centra Barsos d.o.o. 

 

 

Lep pozdrav, 

 Ana Žličar 

Svetnica SMC 

 


