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Ljubljana: 21. 11. 2011 

  

   

                                                                                                                                 

MESTNA OBČINA LJUBLJANA                                                                            11. seja MS                                                                           

MESTNI SVET                                                                                                             k 2. točki 

- TU – 

 

 

ZADEVA: VPRAŠANJA IN POBUDE 

 

 

 

V skladu z 97. členom Poslovnika MOL, v imenu svetniškega kluba SDS, zastavljam županu ter 

pristojnim službam sledeče svetniško vprašanje: 

   

V časniku Ţurnal24 (sobota, 19. novembra 2011, str. 14, http://www.zurnal24.si/mol-ponuja-drobiz-

clanek-140840) je bil objavljen prispevek »MOL za igrišče ponuja drobiţ«. Gre za otroško igrišče ob 

Cesti na Brdo na koncu Roţne doline v Ljubljani.  

Predvsem je  v članku zanimiva informacija, da je MOL lastnikom zemljišča ponudilo odkup po ceni 

60 EUR/m2. Seveda nihče  verjetno ne bi  zazidljive parcele sredi Ljubljane prodal za takšen smešen 

denar. Gre za zemljišče, na katerem se otroci naselja in bliţnjega vrtca igrajo ţe  40 let in je v 

zemljiški knjigi kot "igrišče" knjiţeno na Mestno občino Ljubljana. Občina pa ga je po mojih 

informacijah  v teku poletja 2010 prekvalificirala v zazidljivo parcelo in ga v denacionalizacijskem 

postopku vrnila potomcem nekdanjih lastnikov. Sedaj ga, kot pišejo, ne more odkupiti nazaj, kot je 

obljubila, ker nima denarja.  

V oči bode nerazumna razlika med to ceno in ceno parcel ob juţni ljubljanski obvoznici. Vsa dejstva 

navajajo na to, da MOL nikoli ni mislil resno pri nameri odkupa zemljišč !  

Očitno je, da se utegne uresničiti napoved, da bo v Ljubljani še eno otroško igrišče postalo ţrtev 

grabeţljivih povzpetneţev. Spodbujano s sprevrţenimi vrednotami, ki jih je nekdo ţe pred leti 

izrekel: "Morda je etično sporno, je pa skladno s predpisi".  

V interesu otrok, ki se sedaj lahko igrajo na igrišču, in otrok naslednje generacije na tovrstno 

ustvarjanje "najlepše države na svetu" ter v skladu s komentarjem enega izmed predlagateljev 

za županovo kandidaturo za poslanca  v DZ, da  ima  župan velik socialni čut, sprašujem, kako 

bo MOL ohranil na tej površini otroško igrišče. 

 

                                                                                                           Mojca Škrinjar l.r.,  

                                                                                                              mestna svetnica 
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