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Ustno vprašanje za 35. sejo MS: Vprašanja in pobude svetnikov 

 

V skladu z 98.čl. Poslovnika MOL zastavljam  g. županu  naslednje ustno  svetniško 

vprašanje  ter prosim za ustni odgovor neposredno od gospoda župana, ker se tiče njegove 

odločitve. 

 

Napoved teme vprašanja: Sprememba nekaterih travnikov v Kosezah v zazidalne 

parcele v OPN, katere posledica je degradacija zelenih površin Ljubljane in izguba 

kvalitetnega vizualnega zelenega prostora meščanov in obiskovalcev 

  

Spoštovani gospod župan, 

moje tokratno svetniško ustno vprašanje se nanaša neposredno na vas, saj ste vi omogočili 

spremembo namembnosti nekaterih travnikov v Kosezah na lokaciji med Podutiško in Drago.  

Tako ste v praksi ravnali proti zeleni Ljubljani, s hudo degradacijo zelenega in kulturnega 

prostora. Žal je ta sprememba postala ljubljanska sramota. 

 

Po predstavitvah v javnih medijih (npr. reportaža v Reporterju s slikovnim materialom, v 

katerem ste fotografirani pri ogledu teh parcel) ste vztrajali, da se v OPN mesta vnese 

sprememba namembnosti teh parcel v zazidalne, kljub temu, da je takratni predsednik 

(prejšnjega mandata)  na javni predstavitvi podal nasprotovanje Četrtne skupnosti Šiška. 

 

Tudi navedbe, da je eden od lastnikov parcel, ki ste jim spremenili namembnost (mestni svet 

pa z vašo večino sprejel) gospod Pešut – Magnifico, ki je bil na vaši volilni listi, so bile 

objavljene javno in jim niste ugovarjali. Udeležba tega lastnika na vaši volilni listi pa je hudo 

povečala vaše korupcijsko tveganje.  

 

Spremembe v prvotno stanje očitno doslej niste hoteli predlagati, kljub temu, da je Svet 

Četrtne skupnosti v tem mandatu tudi nasprotoval tej spremembi in pozidavi v vseh fazah 

postopka sprejemanja zadevnega OPPN in da ste bili pozvani k tej spremembi OPN v korist 

zelene Ljubljane. 

 

Sprašujem, zakaj niste predlagali spremembe OPN v tej zadevi, da bi parcele spet postale 

nezazidljive, zasebnikom pa bi omogočili nadomestne parcele. 

Zakaj ste šli v to hudo korupcijsko tveganje ter s spremembo namembnosti nagradili člana 

vaše volilne liste, je moje podvprašanje? 

Menda je vsem Ljubljančanom jasno, da, če bi vi nasprotovali tej spremembi v zazidalne 

parcele, bi danes ti travniki ne bili hudo ogroženi, vi pa bi postali zagovornik zelene Ljubljane 

tudi v praksi. Kajti na takih primerih se pokaže pravi namen ohranjevanja zelenih površin in 

zelenega prostora ter kulturne dediščine in ne tam, kjer je že od nekdaj zeleno ali z zasajanjem 

množice malih drevesc. 

 

Vprašanje bom v predstavitvi ilustriral tudi s slikovnim materialom.  


