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Mestna občina Ljubljana 

Mestni svet 

 

 

 Vprašanja in pobude za 17. sejo MS, točka 2 

 

V skladu z 97.členom Poslovnika MOL zastavljam g. županu naslednja 

svetniška vprašanja in dajem svetniško pobudo ter prosim za pisni odgovor. 

 

Zadeva: Nujno zaprtje Papir servisa, Pod Ježami, Ljubljana  

 

V prilogi je odgovor podžupana g. Janija Möderndorferja iz maja 2010 mejašu 

g. Koprivcu o nujni selitvi Papir servisa.  

 

Papir servis je treba zapreti na tej lokaciji, je mnenje še mnogih drugih 

občanov že dolgo vrsto let, ki se mu pridružujeva tudi svetnika Zelenih 

Slovenije.  

 

Prepričan sem, da nas je vseh 45 svetnikov za to, da se Papir servis čimprej 

zapre na tej lokaciji. Ne vem, kdo od nas 45 si upa temu nasprotovati in obenem 

pogledati v oči občanom tega predela Ljubljane. 

 

Od tega odgovora leta 2010 je preteklo že več kot dve leti in Papir servis še ni 

zaprt na tej lokaciji.  

Znano je, da je Papir servis že večkrat odklonil ponujene lokacije za selitev.  

 

Podžupan Möderndorfer odgovarja tudi s sledečim: 

»Žal pa Mestna občina Ljubljana nima nobenih vzvodov prisile, saj ni niti 

soglasjedajalec pri izdaji dovoljenj za obratovanje, niti nima vpliva na 

delovanje državnih inšpekcijskih služb. Zato MOL preostane le prepričevanje in 

iskanje rešitev, ki bi bile za Papir servis sprejemljive.« V odgovoru tudi navaja, 

da je Papir servis pač »zasebna gospodarska družba, ki varuje predvsem svoj 

poslovni interes«. 

Odgovor je popolnoma napačen in neaktiven. 

 

Vprašanja:  

Kako je mogoče, da MOL ne varuje predvsem javnega interesa, ki je zaprtje 

Papir servisa, temveč omogoča Papir servisu, da varuje svoj privatni interes, ki 

ga časovno razteguje leta in leta?   

 

Zakaj MOL, oziroma Snaga v lasti MOL, posluje s Papir servisom, saj videvajo 

Snagine tovornjake v Papir servisu in na ta način MOL neposredno podpira 

zasebni poslovni interes Papir servisa proti javnemu interesu občanov? 
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Ali se je MOL vključeval v postopke pridobivanja soglasij ARSA, saj ima do 

tega pravico in dolžnost?  Če se je, prosim, navedite kako. 

 

Zakaj MOL dovoljuje težak tovorni promet v tem predelu Ljubljane, namenjen 

Papir servisu, namesto, da bi ga upravičeno prepovedal, saj je pristojen za to? 

 

Zakaj MOL ne izkoristi drugih podjetij kot sta Surovina in Dinos, za 

sodelovanje, namesto Papir servisa? 

 

Pobudi: 

Predlagam, da se poveri svetniškemu klubu Zelenih Slovenije, skupaj z 

opolnomočji in ob sodelavi mestne uprave, da uveljavi javni interes zaprtja 

Papir servisa.  

 

Predlagam, da Snaga takoj prekine vse poslovanje s Papir servisom (četudi 

preko Slopaka, ki ima samo pisarne).  

 

 

 






