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Študentski poskus zemljiške špekulacije?

Poldrugo leto za tem , ko so se funkcionarji

ljubljanske študentske organizacije
smelo podali v največjo investicijo

v zgodovini organizacije , si za nakup
že obetajo odškodnino. Država ima
namreč z zemljiščem , ki so ga kupili
študenti , da bi tam uredili študentski
kampus , dolgoročne strateške načrte in

jih je imela že tedaj , ko so študentje
kupili to industrijsko zemljišče. So

se v ljubljanski študentski organizaciji
podali v nakup nepremičnin in se

zanje tudi zadolžili z namenom, dabi
kasneje zaslužili ? Ali lahko govorimo o
poskusih nepremičninske špekulacije?

Kupljeno zemljišče bo namreč
prečkal tako imenovan tivolski lok ,
del železniške proge , ki bi povezal primorski

in gorenjski železniški krak. V
minulih dneh je vlada sprejela sklep
o pripravi državnega prostorskega

načrta za to železniško progo in s

tem zakoličila načrte , o katerih se je
v minulih letih veliko govorilo. Navsezadnje

je že leta 2014 država v svojih
razvojnih dokumentih ta lok opredelila

kot eno od prioritet. Študenti zdaj
od direktorja študentske organizacije
Andreja Klasinca pričakujejo, da izračuna

, na koliko odškodnine lahko
računajo.

” Imeli smo res srečo ...”
Govorimo o neatraktivnem zemljišču,

ugnezdenem med železniško progo
in pivovarno Union, tik ob Celovški
cesti v Ljubljani. Veliko je 5488 kvadratnih

metrov, na njem pa se nahaja
devet objektov z neto tlorisno površino

2684 kvadratnih metrov, kar je

Geodetska uprava ocenila na 2 ,9 milijona

evrov. A zemljišče je vredno
toliko, kolikor je pripravljen trg zanj
plačati ; tako je stečajna upraviteljica

propadlega podjetja Siteep, ki je
bilo do stečaja pred tremi leti lastnik
stavb in zemljišča, Simona Goriup, februarja

2014 po nekaj neuspelih dražbah

vse skupaj za samo 350.000 evrov
prodala podjetju Replika Invest. To pa
je le tri mesece kasneje te iste prostore

samoiniciativno ponudilo v nakup
ljubljanski študentski organizaciji. S

tem poslom je vrednost objektov na
območju , kjer je še danes predvidena

namembnost industrijske rabe,
narasla kar za triinpolkrat. Ljubljanska

študentska organizacija je nato s

ponudnikom, ki je, mimogrede, stari
znanec študentskih organizacij , Benjaminom

Leskovcem, sklenila menjalno-prodajno

pogodbo. V zameno
za industrijsko zemljišče in propadle
hale mu je ponudila nekaj manj kot
pol milijona evrov v denarju ter stanovanje

na Beethovnovi , le streljaj
od ljubljanske Opere , ter prostore v
večstanovanjski stavbi na Borštnikovem

trgu v središču Ljubljane, le nekaj
metrov oddaljene od stavbe vlade.
Sodeč po konzervativnem izračunu
na podlagi ocene geodetske uprave so
te nepremičnine vredne okrog 1, 2 milijona

evrov. Klasinc je zadevo ocenil
kot “ugodna menjava”.

“Če smo ga (zemljišče v Pivovarniški
, op. a. ) kupili za 1 ,2 milijona,

verjemite, da bomo naslednikom pustili

gotovo pet milijonov vredno investicijo.

Kajti to zemljišče ... Imeli smo res
srečo, da smo ga lahko dobili ,” je nato

Ljubljanski študenti si poldrugo leto za poslom
desetletja, ko so za milijon evrov kupili zemljišče za
načrtovan študentski kampus, zdaj od države obetajo
odškodnino
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ob začetku leta 2015 študentom zatrjeval

direktor Klasinc.

Nekoliko so se prenaglili

Kampus naj bi bil po njegovihbesedah

in terminskem planu sodeč končan

naslednje leto, četudi je bilo že ob

nakupu več ali manj jasno , da naj bi bil

tivolski lok zgrajen le tri leta kasneje,

v veljavnem občinskem prostorskem

načrtu pa je bila tam tisti trenutek

predvidena le “ industrijska gradnja ”.

V organizaciji so priznali , da so to

vedeli že ob nakupu in jih ni motilo.

“Me pa niso nikoli obiskali predstavniki

študentske organizacije, da bi mi

predstavili svojo pobudo. Bojim pa se,

da je zanjo zdaj že prepozno,” je bil

jasen glavni ljubljanski urbanist Janez

Koželj ob vprašanju , ali so se študenti

zanimali za spremembo namembnosti.

Kajti študenti so na papirju predvideli

, da naj bi v sklopu študentskega

kampusa zgradili tudi študentski dom

in športne objekte. A kot kaže , je bil to

račun s figo v žepu , saj tudi na Mestni

občini Ljubljana opozarjajo, da tega na

območju gospodarske cone pač ni dovoljeno

graditi.

Ocene, koliko odškodnine si

obetajo, še nimajo, v imenu Klasinca

odgovarjajo z ljubljanske študentske

organizacije. “Za pridobitev ocene

odškodnine je direktor v postopku

pridobivanja neodvisnih cenilcev, da

pripravijo strokovno oceno stanja ,”

so skopo sporočili. Država naj bi sicer

zemljišča, kjer bo potekala proga,

odkupila , za kar naj bi bilo – skupaj

s služnostmi in odškodninami – po

nekaterih podatkih predvidenih med

2 ,8 in 4 , 8 milijonaevrov. A točne ocene

odkupov zemljišč in odškodnin na direkciji

za infrastrukturo še nimajo, te

bodo določali , ko bodo opravljene cenitve.

A do tedaj bo preteklo še nekaj

vode, saj postopek priprave državnega

prostorskega načrta (DPN) traja več

let po sprejemu sklepa vlade o pripravi

DPN. “ Država bo lahko pristopila k

odkupom predvidoma čez tri do štiri

leta ,” so povedali na direkciji za infrastrukturo

ter opozorili , da so se študenti

nekoliko prenaglili , saj vlada ni

potrdila konkretnih načrtov za tivolski

lok, temveč le sprejela sklep o pripravi

DPN zanj s tem pa se postopek

umeščanja šele začenja.

Zemljišče so kupili za 1 ,2 milijona evrov, upajo pa , da bodo "naslednikom" pustili pet milijonov evrov. Foto: Tit Košir

Vrednost

je zrasla kar

za triinpolkrat


	Študentje se bodo pomerili v inženirstvu
	Študentje se bodo pomerili v inženirstvu
	REJVikend
	K4 w/Synaptic presents: San Proper
	Paštarnica
	DJ KJESOROKE
	Študentje se merijo v inženirstvu
	Plošča, ki pljuva resnici v oči
	Študentski poskus zemljiške špekulacije?
	Plošča, ki pljuva resnici v oči
	Študentski poskus zemljiške špekulacije?

