Številka: 03200-5/2015-6
Datum: 13. 4. 2015

Mestna občina Ljubljana
Mestni svet

k 1. tč., 5. seje ms mol

Zadeva: Vprašanja in pobude

V skladu s 97. členom Poslovnika MS MOL postavljam županu in pristojnim službam MOL
svetniško pobudo in vprašanje v zvezi otroškim igriščem na Nanoški ulici in javno cesto – Nanoška
ulica. Gre za pisno vprašanje oz. pobudo in nanj pričakujem pisni odgovor.
1. OTROŠKO IGRIŠČE NANOŠKA ULICA – ULICA IGA GRUDNA
Parcelna št. 1014/53 k.o. 1723 VIČ v naravi predstavlja otroško igrišče in park med ulicama Nanoška
ulica in Ulica Iga Grudna v Ljubljani. Parcela je v lasti podjetja A-NEP naložbe in nepremičninski
projekti d.d. - v stečaju, Leskoškova cesta 9e, 1000 Ljubljana, matična številka: 2179474.
Ker gre v naravi za park in otroško igrišče, ki ga že od nastanka uporabljajo bližnji stanovalci in tudi
vrtec Vrhovci (enota Iga Grudna), bi bilo prav, da bi zemljišče v stečaju odkupila MOL oz. na drug
ustrezen način pridobila MOL, ki bi ga tudi ustrezno vzdrževala (varnost igral, košnja, itd.). Zdajšnji
lastnik namreč za park in otroško igrišče ne skrbi.

2. JAVNA CESTA - NANOŠKA ULICA
Parcelna št. 1014/41 k.o. 1723 VIČ v naravi predstavlja cesto – Nanoško ulico v Ljubljani. Uvoz v
ulico je s Ceste na Brdo. Ulica je slepa. Gre za edini dostop do številnih stanovanjskih blokov, kot so
npr. Nanoška 3-5, Nanoška 17-19-21 in drugi. Ker je parcela v zasebni lasti so problemi z njenim
vzdrževanjem, pluženjem, urejen tudi ni pločnik. Parcela je v lasti podjetja A-NEP naložbe in
nepremičninski projekti d.d. - v stečaju, Leskoškova cesta 9e, 1000 Ljubljana, matična številka:
2179474.
Ker gre v naravi za javno cesto, ki bi morala biti javno dobro, bi bilo prav, da bi zemljišče v stečaju
odkupila oz. na drug ustrezen način pridobila MOL, ki bi cesto tudi ustrezno vzdrževala (popravilo
lukenj, ureditev pločnika, pluženje, parkirišča). Zdajšnji lastnik namreč za cesto ne skrbi in je ne
vzdržuje.

Lep pozdrav.
Simona Pirnat Skeledžija
Mestna svetnica SK SMC

