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Mestni svet MOL 

Mestni trg 1                                                                                                    

1000  Ljubljana 

 

Zadeva: Svetniško vprašanje 

Spoštovani! 

Na podlagi 97. člena Poslovnika Mestne občine Ljubljana v imenu Svetniškega kluba NSi postavljam 

županu in pristojnim službam naslednje svetniško vprašanje: 

Ob vpogledu v zemljiško knjigo izhaja, da na nobeni od parcel, na kateri so zgrajene šolske zgradbe 

za potrebe Waldorfske šole, ni več imetnica stavbne pravice družba Paritas, d.o.o.. Ta je vpisana je le 

kot imetnica stavbne pravice pri parc. št. 250/3, k.o. Poljansko predmestje, vendar iz opisa te pravice 

izhaja, da ji je pravica prenehala z dnem, 10. 10. 2010 (prvi in drugi ZK izpisek). Lastnik parcele je 

HETA Asset Resolution d.o.o.. Ob tem se nam  postavlja vprašanje, ali je bil odgovor Mestne uprave 

MOL popoln (Odgovor na svetniško vprašanje Svetniškega kluba NSi, št. 03200-10/2013-13 z dne 
25.4.2013  in odgovor na svetniško vprašanje Svetniškega kluba NSi št. 03200-18/2013-11 z dne 17. 

1. 2014) 

Lastnica parcel 251, 250/1 in 253, k.o Poljansko predmestje, je MOL. Tudi pri teh parcelah gre za 

nepremičnine, ki so v uporabi Waldorfske šole.  Na njih ima stavbno pravico HETA Asset Resolution 

d.o.o. (tretji ZK izpisek). 

Glede na zgoraj zapisana dejstva, želi Svetniški klub NSi z dodatnim ustnim svetniškim vprašanjem 

razčistiti razmerje MOL z Waldorfsko šolo (Zavod za razvoj Waldorfskih šol in vrtcev) in z družbo 

HETA Asset Resolution. Zanima nas, koliko MOL (mesečno ali letno) plačuje zavodu, da ta lahko 

uporablja stavbe v lasti družbe HETA: bodisi stavbe na parceli v lasti HETA ali stavbe na parcelah v 

lasti MOL. 

Po podatkih Supervizorja je leta 2008 MOL družbi HETA nakazala skoraj 6 milijonov evrov. Ali je 

tu šlo za enkratni znesek? To plačilo bi lahko časovno sovpadalo z začetkom gradnje prizidka 

Waldorfske šole, zato moramo izvedeti, za kakšen namen so bila izplačana omenjena sredstva? 

 

Mojca Kucler Dolinar 

Vodja Svetniškega kluba NSi 

 


