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MESTNA OBČINA LJUBLJANA  
Mestni svet 
 
Adamič Lundrovo nabrežje 2, p.p.25, 1001 Ljubljana 

 306-10 59/306 10 16 ,   306-30 12 

 
 

Številka: 032-191/2006-35 
Datum:   18. 9. 2006 
 
MAGNETOGRAMSKI ZAPIS nadaljevanja 32. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE 
OBČINE LJUBLJANA,  
 
ki je potekala 18. septembra 2006, s pričetkom po prekinjeni 50. Izredni seji Mestnega 
sveta Mestne občine Ljubljana, v Veliki sejni dvorani Mestne hiše, Mestni trg 1, v 
Ljubljani.  
 
 
GA. DANICA SIMŠIČ 
Sprašujem vas, ali ste pripravljeni, da nadaljujemo z 32. sejo Mestnega sveta? Za to sejo… 
 
 
…/// iz dvorane – nerazumljivo…po končani 50. Izredni seji…/// 
 
 
50. Izredna seja je prekinjena… 
 
 
…/// iz dvorane – nerazumljivo…/// 
 
Svojo navzočnost na 32. seji, so opravičili: Dr. Drago Čepar, dr. Vrbošek, gospod Kovačič, 
gospod dr. Zagožen in gospa Cvetka Selšek.  
Kot ste bili že obveščeni, in ste dobili v dodatnem gradivu, predlagam, da 32. sejo Mestnega 
sveta nadaljujemo z 22. točko dnevnega reda. Z naslovom 
 
AD 22. 
PREDLOG PROGRAMA PRODAJE POSLOVNIH PROSTOROV V STAVBI 
TRDINOVA ULICA 10, LJUBLJANA, PARCELNA ŠTEVILKA 2392, VLOŽNA 
ŠTEVILKA 2186, K. O. TABOR 
 
Gospod Mate je v svojem dopisu, ki ste ga, kar sem napisala v obrazložitvi, navedel, dobila pa 
sem ga od njega danes dopoldne, da prosi za prednostno obravnavo te točke dnevnega reda, 
zaradi tega, ker imajo v letošnjem proračunu Ministrstvo za notranje zadeve, rezervirano 
določena proračunska sredstva, za nakup tega objekta. In v kolikor Mestni svet Mestne občine 
Ljubljana ne bi obravnaval te točke dnevnega reda na nadaljevanju 32. seje Mestnega sveta, 
ne bo mogoče izpeljati prodaje tega objekta v letošnjem, letu. Kar bi povzročilo probleme pri 
nabavi objekta, v katerem deluje Policijska postaja Ljubljana Center.  
 
Ugotavljam navzočnost za tak proceduralni predlog, ki sem ga dala, da torej 32. sejo 
nadaljujemo z 22. točko dnevnega reda. 
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Ugotavljamo navzočnost za ta proceduralni predlog. 
Ugotavljanje navzočnosti poteka… Še vedno poteka. 
In ugotavljanje navzočnosti zaključujem. 
31 navzočih svetnic in svetnikov. 
 
Kdo je za tak proceduralni predlog? In kdo mu nasprotuje? 
Glasovanje zaključujem. 
ZA 29. PROTI NIHČE. 
 
 
Gradivo za to točko ste prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje pa ste prejeli Poročilo pristojnega 
Odbora za finance. In zdaj prosim gospo Olgo Kyovski, višjo svetovalko v Oddelku za 
gospodarjenje z nepremičninami, da poda uvodno obrazložitev. Izvolite prosim. 
 
 
GA. OLGA KYOVSKI 
Spoštovani. Pred vami je program prodaje poslovnih prostorov v stavbi Trdinova 10. Ta 
stavba je v zemljiški knjigi vpisana, kot poslovna stavba, v izmeri 429  m2. In je v so lasti 
Republike Slovenije do ene devetine, in Mestne občine Ljubljana do osmih devetin. Prodaja 
pisarniških prostorov je predvidena s programom prodaje stvarnega premoženja MOL za leto 
2006, ki je bil sprejet skupaj s proračunom. Razlog za prodajo je potrebna sanacija kletnih 
prostorov, ter v zagotovitvi normalnih pogojev za delo Policijske postaje Ljubljana, ki te 
prostore v celoti zaseda. Predmet prodaje so pisarniški prostori, v skupni izmeri 1775  m2, ki 
so v izključni lasti MOL in, ki jih že ves čas zaseda Policijska postaja Ljubljana. Ocenjena 
vrednost nepremičnine, ki je predmet prodaje, znaša 487 milijonov 504 tisoč 500 sit. Po 
cenitvi pooblaščenega ocenjevalca nepremičnin Sama Kovačeviča. Poslovne prostore želi 
odkupiti Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, za potrebe Policijske postaje 
Ljubljana. S programom prodaje predlagamo sklenitev neposredne pogodbe z Ministrstvom 
za notranje zadeve, za ocenjeno vrednost 487 milijonov 504 tisoč 500. Za sklenitev 
neposredne pogodbe so izpolnjeni pogoji po 1. točki 52. člena Uredbe o pridobivanju, 
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin, ki določa, da se 
neposredno lahko proda solastniški delež nepremičnine. 
 
 
GA. DANICA SIMŠIČ 
Hvala lepa. Za to obrazložitev. Prosim predsednico Odbora za finance, gospo prof. dr. Metko 
Tekavčič, da poda stališče odbora. 
 
 
GA. PROF. DR. METKA TEKAVČIČ 
Odbor… Odbor za finance je obravnaval predlagano gradivo. In sprejel sklep, da predlaga 
Mestnemu svetu Mestne občine Ljubljana, da predlog sklepa sprejme v predlaganem besedilu.  
 
 
GA. DANICA SIMŠIČ 
Hvala lepa. Želi besedo predsednik Statutarno pravne komisije? Ne želi. Želi kdo razpravljati? 
Ugotavljam, da ne, razpravo zaključujem.  
 
In prehajamo k odločanju o 
PREDLOGU SKLEPA, ki se glasi: 
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Mestni svet Mestne občine Ljubljana, sprejme Predlog programa prodaje poslovnih 
prostorov v stavbi Trdinova ulica 10, parcelna številka 2492, vložna številka 2186, k. o. 
Tabor. Mestni svet Mestne občine Ljubljana daje soglasje k Osnutku prodajne pogodbe, 
v obliki notarskega zapisa, ki jo Mestna občina Ljubljana sklene z Republiko Slovenijo, 
Ministrstvom za notranje zadeve, Štefanova 2, Ljubljana.  
 
Ugotavljam, mislim, da se medtem navzočnost ni spremenila.  
 
Glasujemo. Kdo je za tak predlog sklepa in kdo mu nasprotuje? 
Glasovanje poteka in ga zaključujem. 
ZA je glasovalo 32 svetnic in svetnikov. 
Ugotavljam, da je sklep sprejet. 
 
S tem zaključujem to točko dnevnega reda… PROTI NIHČE. …  
 
In prehajam k naslednji točki. To je 
 
PREDLOG PROGRAMA PRODAJE ZEMLJIŠČ PARCELNA ŠTEVILKA 545/6, 
545/7, 562/4, 562/5 IN 562/6, VSE K. O. TRNOVSKO PREDMESTJE 
 
Proceduralno… gospod Jarc, izvolite. 
 
 
G. MIHAEL JARC 
Ja, prosim, da v skladu s 106. členom ugotovite sklepčnost seje. 94….  
 
 
GA. DANICA SIMŠIČ 
Gospod Jarc, ne glede na to, kateri člen ste imenovali, imate pravico zahtevati, kadarkoli, 
katerikoli od svetnikov, da se ugotovi sklepčnost. Torej, o tem ni razprave.  
 
Ugotavljamo navzočnost. Oziroma sklepčnost. 
Ugotavljanje sklepčnosti poteka in ga zaključujem. 
23 svetnic in svetnikov. 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana je sklepčen in lahko nadaljuje z delom. 
 
Gradivo za to točko ste, kot rečeno prejeli s sklicem seje. 
Po sklicu seje pa ste prejeli Poročilo pristojnega Odbora za finance, ter Sklep Sveta Četrtne 
skupnosti Trnovo. 
Prosim gospo Nušo Dolgan, načelnico Oddelka za gospodarjenje z zemljišči, da poda uvodno 
obrazložitev. Na kratko prosim. 
 
 
 
Proceduralno. Gospod Penko izvolite.  Pa če vključite mikrofon prosim… 
 
 
G. ZVONE PENKO 
Ne vem kaj še počnemo na tej ladji norcev. In to še posebej ob taki uri, po taki razpravi, kot 
smo jo imeli tudi o neki vprašljivi zadevi. Medtem, ko, kar zadeva pa to v povezavi s centrom 
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za kulturo islamskim in tako dalje. Bi bilo pa tako že vse dorečeno. Vsak svetnik je tudi dobil 
z naših poslancev prošnjo, kako naj se obnašamo. In ne vem, kaj počnemo zdajle, ob tej uri? 
In kok bo to veljavno? In ne vem, če mi kdo lahko to pojasni, zakaj se mi zdaj, kako bi rekel – 
grebemo? Ko bojo pa to reševal svetniki in svetnice prihodnjega mandata in tudi župan. Če mi 
to lahko kdo pojasni, bom zlo vesel. Seveda, ne bom sodeloval. Ker sem že takrat, v svojem 
izvajanju vprašal, zakaj nismo zadovoljil pri referendumu 12 000 podpisnikov? In zakaj 
rinemo zdejle po enem tednu ponovno v to kloako?  Predlog moj pa je, da se prekine seja. In, 
da se premisli.  
 
 
GA. DANICA SIMŠIČ 
Proceduralni predlog, da se seja prekine, dajem na glasovanje.  
 
Glasujemo o tem proceduralnem predlogu.  
Kdo je za to, da se seja prekine in kdo ne? 
Glasovanje zaključujem. 
ZA 2. PROTI 15. 
Ugotavljam, da proceduralni predlog ni sprejet.  
 
Proceduralno? Gospod Omerzu. Ponovitev glasovanja.  
 
Dobro, tudi navzočnost bomo ponovno ugotavljali.  
 
Poteka ugotavljanje navzočnosti, za glasovanje o proceduralnem predlogu, da se seja prekine. 
Ugotavljanje navzočnosti zaključujem. 
22 navzočih svetnic in svetnikov.  
 
Še enkrat bomo ugotavljali navzočnost, za glasovanje o tem proceduralnem predlogu. 
Ugotavljanje navzočnosti zaključujem. 
24. 
 
In glasujemo o proceduralnem predlogu za prekinitev seje.  
Glasovanje poteka in ga zaključujem. 
NIHČE ZA. 14 PROTI. 
Ugotavljam, da proceduralni predlog ni sprejet. 
 
Gospa Dolgan, izvolite. 
 
 
GA. NUŠA DOLGAN 
Spoštovana županja, spoštovani svetnice in svetniki. Pred vami je Program prodaje parcel 
545/6, 545/7, 562/4, 562/5 in 562/6, v katastrski občini, vse Trnovsko predmestje. Mestni svet 
Mestne občine Ljubljana, je pri sprejemu proračuna za leto 2006, uvrstil tudi program, tudi v 
svoj program tudi prodajo omenjenih parcel. Zakonska osnova prodaje so Uredba o 
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem, Odlok o proračunu ter 
Program prodaje finančnega in stvarnega premoženja. Vsebina programa pri prodaji je opis 
predmeta – je pač to, kar je tukaj navedeno. Lokacija, jo mate navedeno. So tlele, so pač tele 
parcele, ki so modro označene. Tuki je še enkrat bolj natančno, z rumeno prikazane parcele, ki 
so predmet prodaje. Način urejanja so prostorski ureditveni pogoji za plansko celoto V 2 – 
Trnovo, Tržaška cesta. Za območje urejanja VR 2/6, ob Cesti dveh cesarjev. Vrednost 
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zemljišč je 496 milijonov 20 tisoč 445 tolarjev. Oceno je naredil Pavličič, naš cenilc. 
Lastništvo je vse v lasti Mestne občine Ljubljana. Metoda prodaje je javno zbiranje ponudb, 
po enofaznem postopku, z zavezujočimi ponudbami.  
Predlaga se, da Mestni svet … Mestne občine Ljubljana sprejme Predlog Programa prodaje 
zemljišč parc. št. 545/6, 545/7, 562/4, 562/5 in 562/6, vse k. o. Trnovsko predmestje. Mestni 
svet Mestne občine Ljubljana – se mu predlaga, da da soglasje k osnutku prodajne pogodbe, v 
obliki notarskega zapisa. Ter, da pooblasti županjo Mestne občine Ljubljana, da z 
najugodnejšim ponudnikom sklene pravni posel. Hvala. 
 
 
GA. DANICA SIMŠIČ 
Hvala lepa. Prosim še za stališče Odbora za finance.  
 
 
GA. PROF. DR. METKA TEKAVČIČ 
Odbor za finance ni podprl predlagane odprodaje zemljišč. 
 
 
GA. DANICA SIMŠIČ 
Želi besedo predsednik Statutarno pravne komisije? Ne želi. Odpiram razpravo, želi kdo 
razpravljati? Gospod Jarc, proceduralno, izvolite. 
 
 
G. MIHAEL JARC 
Sklepčnost prosim. 
 
 
GA. DANICA SIMŠIČ 
Ja. Takoj. Gospod Jarc želi, da ugotavljamo navzočnost. Prosim… svetnice in svetnike, ki so 
v preddverju, da se vrnejo v dvorano. Ugotavljali bomo navzočnost v dvorani. ..  
 
Ugotavljamo navzočnost. 
Ugotavljanje navzočnosti poteka in ga zaključujem. 
22 svetnic in svetnikov je potrdilo navzočnost.  
 
Še enkrat bomo ugotavljali navzočnost. 
Ugotavljanje navzočnosti poteka in ga zaključujem. 
22… 
 
Dobro. Čez pet minut, potem bomo pa videli, kaj lahko naredimo. Če je kdo res na 
stranišču…. 
 
 
---------------------------o  d  m  o  r 
 
Spoštovane svetnice, spoštovani svetniki. Pet minut je minilo. Prosim vas, da zasedete svoje 
prostore. …  
 
Še enkrat…ugotavljamo… navzočnost. 
Torej, ugotavljamo navzočnost. Ugotavljanje navzočnosti poteka in ga zaključujem. 
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23. 
Ugotavljam, da je Mestni svet sklepčen in lahko nadaljuje z delom.  
 
Želi kdo razpravljati? Gospod Jarc. Izvolite. 
 
 
G. MIHAEL JARC 
Hvala za besedo. Gospa županja, drage svetnice, spoštovani svetniki. Prejšnja točka, ko smo 
obravnaval prodajo neke stavbe oziroma zemljišča, ki ga potrebuje policija in pa ta točka, ki 
jo obravnavamo zdaj, sta v bistvu popolnoma identični, ne? Po tehnični plati. Vendar pa 
obstajajo bistvene razlike. Danes sedimo na podobni seji, kot smo sedeli 9. decembra  2003. 
Ko smo obravnavali  predlog odloka za to urbanistično področje.  
Predno bi nadaljeval razpravo, bi vsled, bi rekel, kratkovidnosti in pa lahkotnosti, s katero 
nekateri mogoče ste jemali, pa še jemljete, to problematiko. Oziroma zemljiške zadeve 
oziroma soglasje za prodajo tega zemljišča, mi dovolite, da preberem imena in priimke in 
naslove triinštiridesetih volivcev in volivk, ki so oddali podporo volivcem za zahtevo za 
razpis referenduma 6. februarja 2004, po 12. uri. Potem, ko je bilo že vloženih toliko 
podpisov. Skupaj s temi triinštiridesetimi, je bila šte… 
 
 
GA. DANICA SIMŠIČ 
Gospod… 
 
 
G. MIHAEL JARC 
… natančno… 
 
 
GA. DANICA SIMŠIČ 
Gospod Jarc… 
 
 
G. MIHAEL JARC 
11 901.  
 
 
GA. DANICA SIMŠIČ 
Točka dnevnega reda je program prodaje zemljišč, ki so navedena. In prosim, da se te točke 
dnevnega reda držite. 
 
 
G. MIHAEL JARC 
Sej se je držim. To se, to je zelo povezano s to točko dnevnega reda. In pa z zadevami, ki so 
se kasneje odvijale. Dovolite, da preberem teh triinštirideset imen in priimkov. Ker tudi ti 
ljudje so želeli, da bi se referendum opravil na demokratičen način. Vendar je bil tudi po, bi 
rekel proceduralnih zapletih in pa pač sklepu ustavnega sodišča, zavrnjen. Ta, prav je, da se 
ve, kdo so ti ljudje bili. Roman Maver, Delakova ulica 19, Ljubljana. 
 
 
GA. DANICA SIMŠIČ 
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Gospod Jarc, če nimate pisnega … 
 
 
G. MIHAEL JARC 
Bojan… 
 
 
GA. DANICA SIMŠIČ 
… soglasja za to, potem teh podatkov ne smete na ta način uporabljati… 
 
 
G. MIHAEL JARC 
Ga imam.  
 
 
GA. DANICA SIMŠIČ 
… tukaj, v javnosti. 
 
 
G. MIHAEL JARC 
Ga imam.  
 
 
GA. DANICA SIMŠIČ 
Če imate pisno soglasje, prosim, da ga predložite, sicer vam ne morem več dovoliti, da imate 
besedo. 
 
 
G. MIHAEL JARC 
Prav. Če vi zapletate proceduralno, potem pa jaz prosim, da ponovno ugotovimo sklepčnost.  
 
 
GA. DANICA SIMŠIČ 
Torej, ponovno bomo ugotavljali navzočnost.  
 
Ugotavljanje navzočnosti poteka in ga zaključujem. 
19 navzočih svetnic in svetnikov… 
 
Spoštovane svetnice in svetniki, še zadnjič bomo ugotavljali navzočnost. 
Ugotavljanje navzočnosti poteka in ga zaključujem. 
23 svetnic in svetnikov. 
 
Mestni svet lahko nadaljuje z delom. Lahko nadaljujete z razpravo, glede programa prodaje 
zemljišč. Tako, kot je navedeno v točki dnevnega reda. Ne pa z branjem imen, priimkov in 
drugih osebnih podatkov, za katere nimate soglasja.  
 
 
G. MIHAEL JARC 
Kaj pa, če ga imam?  
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GA. DANICA SIMŠIČ 
Potem pa prosim, da ga predložite. 
 
 
G. MIHAEL JARC 
Dobro. Vas ne bom, vas ne bom, bi rekel utrujal s poslušanjem podatkov o imenih in priimkih 
in pa naslovih ljudi, ki so prišli podpisat od 12. 00 do dveh popoldan. V petek, ko so bile 
upravne enote še odprte. In teh je bilo 43, kot sem prej rekel. Torej, ko smo začenjal razpravo 
oziroma ko je gospa županja odprla razpravo in povedala katera točka je na dnevnem redu, se 
je gospa Tekavčičeva prijela za glavo in pogledala gospo županjo. Torej, ženske imajo sedmi 
čut, ne? Očitno je gospa Metka nekaj slutila. No, pa pejmo k dnevnemu redu in pa točki 
dnevnega reda. Slišal smo sklep finančnega odbora, da – odbora za finance, da pač ne 
podpira… prosim, gospa županja, če zagotovite mir v dvorani, ker… se ne da delat. 
 
 
GA. DANICA SIMŠIČ 
Prosim za pozornost v dvorani.  
 
 
G. MIHAEL JARC 
Torej, Odbor za finance je predlagal, da se, torej tega sklepa ne sprejme. Imate tudi Sklep 
Četrtne skupnosti Trnovo, ki je sestavljen iz praktično vseh strank in list, ki so zastopane tudi 
v tem mestnem svetu. In tudi ta je soglasno sprejel sklep, da Svet Četrtne skupnosti Trnovo 
Mestne občine Ljubljana je bil mnenja, da bi bil kupec zemljišč v primeru sklepa višjega 
sodišča, da je potrebno predhodno zgraditi zadrževalnike visokih veda – zaveden. 
Obrazložitev je daljša. Tuki navajajo parcele in tko naprej. To je pač eden izmed dveh, bi 
rekel pomembnih organov mesta oziroma, ki pač zadeve ne podpira.  
Ker smo pač v takem času, ko se dogajajo takšne in drugačne stvari, in ste tudi vi gospa 
županja že takrat, ko smo razpravljali o predlogu odloka prostorskega akta za zemljišče, koder 
naj bi se gradil, gradil Islamski verski kulturni in politični center, povedala, da ste, torej 8. 
decembra 2003, da ste dobila grožnjo, grozilno pismo. Prav tako danes, ste pač povedala, da 
je prišlo neko pismo v zvezi s to točko dnevnega reda. Jaz sem v času od 2001, pa do 2000, se 
prav do takrat, ko je bil sklep referenduma ustavnega, torej o zavrnitvi referenduma s strani 
ustavnega sodišča, prejel približno en meter pisem podpore in pa tudi kritik. In groženj, ne? 
Jaz sem vzel, jaz sem vzel samo en, en centimeter tega gradiva ven, popolnoma slučajno in če 
dovolite, bom tudi jaz nekaj teh zadev prebral. Ampak, jaz nisem dal nobene zadeve ne na 
policijo, ne nikamor. Ker pač vem, da te grožnje so neresne. Vi ste jih vzela smrtno resno. 
Grožnje bodo potem, ko boste danes sprejel sklep. Ko bo zgrajena, ko bo zgrajen islamski 
verski kulturni center. Sej to se nam bo zgodil čez eno leto, dve let, tri leta. Ampak, potem se 
bojo začele stvari odvijat nekolk drugač. In takrat pa, tud če bojo resne grožnje, ne bo nihče 
upal ničesar več prijavit. Jaz sem pobral samo centimeter in pol… 
 
GA. DANICA SIMŠIČ 
Gospod Jarc… 
 
 
G. MIHAEL JARC 
… iz tega metrskega kupa. Nisem gledal, kaj not piše. Kaj ne piše. Bom bral, če dovolite, brez 
imenov in priimkov, kakšne stvari sem dobival. Ker, če ste vi, gospa županja, to lahko … 
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GA. DANICA SIMŠIČ 
Gospod… 
 
 
G. MIHAEL JARC 
… storila, jaz opozarjam, da ne gre za navaden prostorski akt, ampak gre za pomembno 
odločitev. Seveda, vi pač oziroma gledamo to, kot, da se ne bo nič spremenilo. Da je to pač 
gola prostorska odločitev, ki pač se jo mora sprejet. In bojo šle zadeve pač kamor bojo šle.  
 
 
GA. DANICA SIMŠIČ 
Gospod Jarc… 
 
 
G. MIHAEL JARC 
Zdaj pa… Ja.  
 
 
GA. DANICA SIMŠIČ 
Smo pri točki… 
 
 
G. MIHAEL JARC 
Ja, sej, sej… 
 
 
GA. DANICA SIMŠIČ 
… ki obravnava program prodaje. Nismo niti pri urbanističnih aktih. Ampak, pri programu 
prodaje in vas vljudno prosim, da se držite točke, ki je na dnevnem redu. Sicer vam bom 
morala v nadaljevanju besedo vzeti. 
 
 
G. MIHAEL JARC 
Jaz se držim točke dnevnega reda duha, ne pa črke. Zato me prosim gospa županja ne 
prekinjajte. Ker mi ne morete branit razprave. Torej, če bi gledal po črki zakona oziroma po 
črki predpisa, črki vsebine, gole vsebine, potem ob tej točki ne bi bilo nobene razprave. In 
men je žal, da sem tukaj sam in da moram branit pravzaprav nekaj, kar ne vem zakaj 
pravzaprav počnem. In se slika ponavlja iz tiste, iz 9. decembra. Zato prosim bodite tolk, tolk 
uvidevni, če ste zdržal do pol dveh zjutraj, pri drugih točkah, ki so bile manj pomembne od te, 
pa smo veliko razpravljal o njih. Čeprav je šlo tam samo za neke druge, bi rekel zadeve, ki 
pravzaprav s kakršnim koli posledicami, ki se bi tukaj utegnile zgodit, nimajo nič, ne? Zato 
pa, sej pravim, ne? Mogoče bo pa kdo ob tem, kar bo zvedel, kar sem, torej, kar sem jaz tukaj 
dobil. Se bo pa drugač odločil. Jaz ponovno opozarjam, da se ne pogovarjamo o črki tega 
odloka, ampak duhu tega odloka. Oziroma tega sklepa, po katerem naj bi pač to zemljišče 
prepustil.  
Gospa županja, vi točno veste in ste tok razgledana in hodite po svetu, da o zadevah, ki se 
dogajajo v Evropi v zvezi z islamskim ekstremizmom, Francija ne dopušča več, torej gradnje 
džamij. Oziroma centrov tovrstnih, na zemljiščih, ki bi si jih te skupnosti pridobile. Nič več. 
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Po, po – po Sarkozijevem predlogu. Ker so mel pač slabe izkušnje. In ta zemljišča daje država 
v najem oziroma dolgoročni najem. In si potem pač gor zgradijo objekte, ki jih potrebujejo. 
Jaz, sej pravim, zadeve so šle, kamor so šle. Ampak, prav gotovo je treba tukaj pač še 
nekatere stvari reč. Najbrž si pa tud s tem, bi rekel, čist, bi rekel, tko povem, ne? Politično. 
Tud, bi rekel do neke mere, če bo seveda dons to zglasoval in če me boste poslušal, al pa ne 
poslušal – pred vami je volilna kampanja. Resno računate, da boste mogoče še enkrat 
izvoljena. Ampak, s tem, ko pač silite z glavo skozi zid, na ponovni nočni seji, danes, 19. 
septembra, s to točko dnevnega reda, je pač samo še dodaten razlog, da se bodo zadeve – 
predvidevam, po mojem skromnem, bi rekel uvidu, še slabše odigrale za vas. In za vašo listo. 
Zato mi prosim dovolite in da apeliram na zdravo pamet, na čut, ki bi ga pravzaprav kot 
državljani Slovenije morali imet. In bi moral, bi rekel, se zavedat, da pravzaprav nismo mi 
gospodarji časa in dogodkov. Vendar pa s takimi, bi rekel odločitvami, ki jo boste oziroma, če 
jo boste dons sprejel, pa dajete možnost, da se bodo določene stvari zgodile drugače. Seveda, 
marsikdo lahko skomigne z ramenom. Lahko odmaje z glavo. In si reče, pač, to je zgolj 
tehnični akt. Odločamo samo o prodaji oziroma o soglasju za prodajo. Vendar pa, kaj se ve, 
kaj se bo dogajal, ne? Ampak, kljub temu določena, določena previdnost je na mestu. V to nas 
prepričuje tudi sklep finančnega odbora. In tudi sklep četrtne skupnosti. Da ne govorim o 
zadevah, ki se dogajajo tukaj, okrog nas, v svetu in tako naprej. 
Torej, verjetno sem bil in sem še vedno, okarakteriziran, kot nestrpnež, tudi, ko razpravljam k 
tej točki dnevnega reda o zadevah, za katere pravite, da se ne tičejo te točke dnevnega reda. 
Če ste, gospa županja večkrat v svojih nastopih omenjali strpnost. Strpnost in še enkrat 
strpnost. Moram reč, da beseda strpnost izvira iz besede trpeti. Torej, če si strpen, moraš imet 
neke svoje vrednote, ki jih zagovarjaš zoper tist, ki naj bi bili nestrpni oziroma strpni. Če je 
pač temu tako, da pač imate svoje pač neke vrednote, oziroma nekaj, ob čemer se človek 
usmerja svoje življenje. Če pa tega ni, gre pa v tem primeru za golo brezbrižnost. In nič 
drugega. Še enkrat poudarjam, razpravljam o točki dnevnega reda. O sklepu oziroma predlogu 
sklepa, za soglasje o prodaji zemljišča. Znano neznanim investitorjem. Opozarjam tudi, če bo 
danes ta sklep sprejet oziroma, da bo mestni svet s 23 prisotnimi izglasoval predlog sklepa, da 
se zemljišče odtuji. Oziroma, da se ga da na licitacijo. Oziroma neko zaprto prodajo. Da se 
bodo začele dogajat stvari tudi na oni strani. Ker, kakor veste, da imate dva, dve skupnosti 
islamski, ki v bistvu mata inspiracije po tem zemljišču. Jaz ne vem, kok sta finančno močni. 
Ampak, po informacijah, ki jih jaz imam, je tista skupnost, je tista skupnost, ki je zdaj v 
nemilosti, tudi ni brez finančnih sredstev. … 
 
 
…/// iz dvorane – nerazumljivo…/// 
 
 
GA. DANICA SIMŠIČ 
Prosim za mir v dvorani. … 
 
 
G. MIHAEL JARC 
Lahko pa tud gospod Jakič vi to kupite za cerkev svetega nihilizma.  
 
 
…/// iz dvorane – nerazumljivo…/// 
 
 
Ja. Prav. Al pa za cerkev svete preproščine.  
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…/// iz dvorane: Tudi to…/// 
 
 
No vidite. Pa mi povejte, pa mi povejte pravno podlago, po kateri boste vi to lahko kupil? 
Kot…  
 
 
… /// iz dvorane – nerazumljivo…/// 
 
 
Ja. Prav. … Kakor kol že… Ne vztrajam tuki zato, da vam bi nagajal. Ne. Ne zato. Ampak 
zato, zato, da se nekatere stvari v zvezi z – ne bom rekel zdaj kratkovidnostjo nekaterih, 
ampak se pač slika nekolk bolj izostri. Vi pač ste bili večkrat gluhi na kritike. Na kritike 
meščanov, občanov. In ste se obnašal tko, kot, da – da bi bili, torej… tist, ki noče slišat, je 
slabši od gluhega. In tisti, ki noče videt, je slabši od slepega. Vi pač vztrajate v neki svoji drži, 
ki je jaz pravzaprav – vas ne obsojam. Kot osebe. Kot posameznike. Kot Jakič Romana. Kot 
Majdo Širca in tko naprej. Obsojam pa držo. Zato mi prosim dovolite, ne? Sej se bo kmal 
začel duh bistrit. Tista ura, ko je pravzaprav spanc, ko so oči najtežje, bo hitro mimo. Potem 
pa boste, bojo mogoče začel možgani bolj delat. Zato mi prosim dovolite, da pač osvetlim 
nekatere zadeve, v zvezi s tem aktom… 
 
 
GA. DANICA SIMŠIČ 
Gospod Jarc. 
 
 
G. MIHAEL JARC 
… oziroma tem sklepom, ki… ga predlagate. In bom šel čist po vrst. Sej boste slišal tud velik 
tistga, kar, kar let na mene. Kar me kritizirajo, a ne? Jaz sem pobral slučajno. Sem rekel – dva 
centimetra iz tega kupa. In pač prosim lepo. Jaz… 
 
 
…/// iz dvorane – nerazumljivo…/// 
 
A tko? Ja, no. Ja, sej… sej. Nisem, nisem predlagatelj gradiva, ne morem gradiva predlagat, 
ne? Dejmo si mal te zadeve pogledat, no. Prosim, če ste res tolk strpni do, bi rekel vseh 
drugačnih in gor in dol. Prosim, dejte poslušat. Mogoče bo pa kdo, ne bo, bi rekel postal 
nestrpen, ampak bo gledal na zadeve nekolk drugače. Jaz bom bral po vrst, brez imenov in 
priimkov. Pisma, elektronske, elektronsko pošto. In tko naprej. 
Lep pozdrav. Dvomim, da bo ta mail naredil kako razliko, ali da se bo sploh kdo zamislil… 
GA. DANICA SIMŠIČ 
Gospod Jarc. 
 
 
G. MIHAEL JARC 
... ko ga bo prebral, če ga…sploh bo. Poskusil… 
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GA. DANICA SIMŠIČ 
Jaz vas moram… 
 
 
G. MIHAEL JARC 
… zelo na kratko.  
 
 
GA. DANICA SIMŠIČ 
… ponovno… 
 
 
G. MIHAEL JARC 
Vsako leto naša država… 
 
 
GA. DANICA SIMŠIČ 
… opozoriti… 
 
 
G. MIHAEL JARC 
… tone v večje dolgove, eden… 
 
 
GA. DANICA SIMŠIČ 
… da smo pri… 
 
 
G. MIHAEL JARC 
… eden od razlogov… 
 
 
GA. DANICA SIMŠIČ 
… točki dnevnega reda… in da ima naslov… 
 
 
G. MIHAEL JARC 
… kot je tudi…/// dva glasova hkrati – nerazumljivo…/// 
 
 
GA. DANICA SIMŠIČ 
… predlog programa… 
 
 
G. MIHAEL JARC 
… ne bo vaš… /// dva glasova hkrati, ostalo nerazumljivo…/// 
 
 
GA. DANICA SIMŠIČ 
… prodaje zemljišč. 
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G. MIHAEL JARC 
Mislim, da je konec nacističnih časov…. 
 
 
GA. DANICA SIMŠIČ 
Da bi o tem  - ne razpravljate. 
 
 
G. MIHAEL JARC 
… ko slovenske manjšine zatirali. Ne vem kako vas lahko moti ena mošeja. Tisoče cerkev, ki 
so prav tako kičaste, pa so nam v ponos. Mislim, da bi se vaš čas in denar, ki ga namenjate 
nesmiselnim stvarem, lahko resnično uporabil za boljše stvari. Napisano 13. januarja 2004. 
Elektronsko sporočilo, napisano 11. januarja 2004. Slovenija in nekateri Slovenci, niso 
pripravljeni na Evropsko unijo, ker ne sprejemajo drugačnosti. Na vašem mestu bi se zamislil. 
Gospod Miha Jarc. Vsi, ki smo se… ne poznam teh ljudi. Nobenega ne poznam po imenu in 
priimku. Vsi, ki smo se podpisali za referendum… 
 
 
GA. DANICA SIMŠIČ 
Gospod Jarc.  
 
 
G. MIHAEL JARC 
… smo proti džamiji. Proti muslimanizaciji naše dežele. Ne sprenevedaj se glede lokacije. 
Nočemo Muslimanov. Nočemo terorizma, nočemo… 
 
 
GA. DANICA SIMŠIČ 
Meni je resnično … 
 
 
G. MIHAEL JARC 
… džamijo… 
 
 
GA. DANICA SIMŠIČ 
… žal. To ni preprosto…  
 
 
…/// dva glasova hkrati – nerazumljivo…/// 
 
 
Ampak, gospod Jarc, … 
 
 
G. MIHAEL JARC 
.. to ni šovinizem… 
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GA. DANICA SIMŠIČ 
… jaz vam moram … 
 
 
G. MIHAEL JARC 
… to je ljubezen do naše… 
 
 
GA. DANICA SIMŠIČ 
… v tem trenutku vzeti besedo…  
 
 
G. MIHAEL JARC 
… domovine. Če so… 
 
 
GA. DANICA SIMŠIČ 
…kajti, opozorila sem vas… 
 
 
G. MIHAEL JARC 
… naši predniki znali boriti … 
 
 
GA. DANICA SIMŠIČ 
… vsaj štirikrat …/// dva glasova hkrati – nerazumljivo…/// 
 
 
G. MIHAEL JARC 
… vdoru Muslimanov… se moramo…Čakte, da vsa pisma do konca preberem. 
 
 
GA. DANICA SIMŠIČ 
… prosila, da se držite točke dnevnega reda…. 
 
 
… /// Iz dvorane: Ne se sprenevedat! …..katoliško vero… ker ni šlo…. /// Mikrofon ni 
vključen./// 
 
 
 
 
GA. DANICA SIMŠIČ 
Gospod Jarc, nimate več besede… 
 
 
…/// iz dvorane – nerazumljivo…/// 
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Gospod Jarc, žal nimate več besede. Ker sem vas nekajkrat opozorila, prosila, da… 
 
 
G. MIHAEL JARC 
Prosim, še preden mi vzamete besedo, da ponovno preverite sklepčnost prosim.  
 
 
GA. DANICA SIMŠIČ 
V vsakem primeru bomo ponovno preverili navzočnost.  
 
Spoštovane svetnice, spoštovani svetniki, vabim vas, da pridete v dvorano. Ponovno bomo 
ugotavljali navzočnost. 
 
Ugotavljanje navzočnosti poteka in ga zaključujem. 
32 svetnic in svetnikov.  
 
Tako, da je navzočnost zagotovljena. Gospod Jarc, ne morete več. Ne morete več nadaljevati.  
Spoštovane svetnice, spoštovani svetniki. Smo pred odločanjem o  
PREDLOGU SKLEPA, ki se glasi: 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Predlog Programa prodaje zemljišč 
parcelna številka 545/6, 545/7, 562/4, 562/5 IN 562/6, vse k. o. Trnovsko predmestje. 
 
… /// Iz dvorane – nerazumljivo…. ///  
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana daje soglasje k osnutku prodajne pogodbe v obliki 
notarskega zapisa in pooblašča županjo Mestne občine Ljubljana, da z najugodnejšim 
ponudnikom sklene pravni posel.  
 
 
…/// iz dvorane – nerazumljivo…- trajajoče ves čas izvajanja gospe županje/// 
 
Ugotavljamo navzočnost. 
Ugotavljanje navzočnosti poteka in ga zaključujem. 
19 navzočih svetnic in svetnikov. 
 
Še enkrat bomo ugotavljali navzočnost. 
Ugotavljanje navzočnosti zaključujem. 
20. 
 
Ugotavljam, da Mestni svet Mestne občine Ljubljana ni sklepčen in prekinjam sejo. Hvala 
lepa.  
 
…/// iz dvorane – nerazumljivo – trajajoče ves čas izvajanja gospe županje/// 
 
 
Zapisala: 
Elizabeta Vadnal Gorjup 
Ljubljana, 24. september 2006 


