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ZADEVA: VPRAŠANJA IN POBUDE  

 

 

V skladu s 97. členom Poslovnika MS MOL postavljam v imenu Svetniškega kluba Socialnih 

demokratov županu in pristojnim službam MOL vprašanje glede (ne)dodelitve vrtičkov na območju 

ČS Posavje. Gre za pisno vprašanje oz. pobudo in nanj pričakujem pisni odgovor.  

 

Nesporno dejstvo je, da se ekonomske razmere zaostrujejo tudi v mestu Ljubljana. Vse več je 

nezaposlenih ljudi, raste število prosilcev za subvencioniranje neprofitnih stanarin in stroškov. 

Občanke in občani MOL vse več varčujejo tudi pri hrani, ki postaja v košarici stroškov vse večje 

breme. Še posebej je pomemben strošek za zelenjavo in sadje, hkrati pa raste interes za samooskrbo, 

kjer je možnost, tudi preko lastnega vrtička.  

 

Na Svetniško skupino SD so se obrnili prebivalci ČS Posavje, ki si želijo urediti vrt na lokaciji 

bivšega vojaškega odpada v Savljah in na ta način privarčevati pri stroških za zelenjavo, vendar od 

decembra 2013, ko so bili vrtički zgrajeni in vse do danes ni bilo odločitve o razdelitvi le teh na 

območju ČS Posavje. Zainteresirani čakajo na javni razpis MU MOL že od novembra 2013, ko je bil 

sprejet predlog odloka o urejanju in oddaji zemljišč Mestne občine Ljubljana za potrebe vrtičkarstva, 

kjer je MOL definirala tudi oddajanje vrtičkov. Od sprejema omenjenega odloka je minilo več kot 4 

mesece in občanke in občani se bojijo, da bo prej prišla zima, kot pa bi rasla prva solata na njihovih 

vrtičkih. Zanima nas, kdaj se bo zadeva realizirala in koliko časa potrebuje Komisija za oddajanje 

vrtičkov za izvedbo potrebnih nalog.  

 

Prebivalci ČS Posavja so ogorčeni in mi z njimi nad neodzivnostjo s strani MOL in počasnim 

vodenjem projekta oddaje vrtičkov v najem,zato prosim za pojasnilo in pospešeno delo na tem 

področju. Hvala. 

 

 

 

 Breda Brezovar Papež 

Vodja SK SD V MOL 

 

 


