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MAGNETOGRAMSKI ZAPIS drugega zasedanja 48. IZREDNE SEJE MESTNEGA 
SVETA MESTNE OBČINE LJUBLJANA, 
 
ki je potekala 29. maja 2005,  s pričetkom  -  po končanem zasedanju nadaljevanja 29. 
seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, v Veliki sejni dvorani Mestne hiše, Mestni 
trg 1, v Ljubljani. 
 
 
GA. DANICA SIMŠIČ 
… In delo nadaljujemo z nadaljevanjem 48. Izredne seje. Kot rečeno, vas je na nadaljevanju 
te seje potrdilo s podpisom 30. 
Svojo odsotnost pa so opravičili: gospod Anton Colarič, gospod prof. dr. Darko Štrajn, gospa 
Marjeta Vesel Valentinčič, gospa doc. dr. Bojana Beović, gospa Cvetka Selšek in gospod 
Peter Božič.  
Mestni svet Mestne občine Ljubljana je tako sklepčen. Besedo za proceduralni predlog želi 
gospod Cizelj. Izvolite.  
 
 
G. BOŠTJAN CIZELJ 
Hvala lepa gospa županja. Glede na to, da smo že v prejšnjem tednu pravzaprav bli soočeni s 
tem vprašanjem, in kot tega sem izpostavil že na zadnji seji. Do danes nisem prejel odgovora. 
Prosim, kot za proceduralno, da mi kot županja oziroma predsedujoča tej seji, posredujete v 
skladu s poslovnikom razloge, za sklic te izredne seje. Kar je določeno tudi s poslovnikom. V 
kolikor tega ne bomo dobili, svetniki Svetniškega kluba SDS ne želimo oziroma ne bomo 
sodelovali na taki seji. Hvala.  
 
 
GA. DANICA SIMŠIČ 
Gospod Cizelj, jaz sem vam že na prejšnji seji prebrala in v nadaljevanju tudi posredovala 
stališče Statutarno pravne komisije, ki je o tem vprašanju razpravljala. V skladu s 
poslovnikom, je za to pristojna Statutarno pravna komisija. Razen, če bi želeli izrecno 
obravnavo in opredelitev samega mestnega sveta. Česar pa v skladu s poslovnikom niste 
naredili. In gre pri tem vašem proceduralnem predlogu za vse kaj drugega, kot za proceduralni 
predlog. Ampak, gre v bistvu za zlorabo proceduralne možnosti.  
Tako, da… 
 
 
…/// iz dvorane – nerazumljivo…/// 
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Gospod Cizelj, pojasnila sem vam sama. Pojasnil vam je predsednik Statutarno pravne 
komisije. Imate tudi člana Statutarno pravne komisije, ki je to gradivo dobil že več, kot leto 
dni – dve leti nazaj. Tako, da to kar zdajle počnete, seveda ni v skladu s proceduro in s 
Poslovnikom Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana.  
 
 
…/// iz dvorane – nerazumljivo…/// 
 
 
Da vam pojasnim pa še 54. člen Poslovnika, če ga doslej niste dobro razumeli. Prvi stavek se 
namreč glasi: V zahtevi za sklic izredne seje morajo biti navedeni razlogi za njen sklic. Torej, 
če to zahtevajo svetniki s svojimi podpisi, mora biti v tej zahtevi za sklic izredne seje – 
navedeni razlogi. Županja pa sejo sklicuje! In ne daje zahteve za sklic izredne seje! V tem je 
seveda bistvena razlika.  
 
 
…/// iz dvorane – nerazumljivo… iz dvorane: Izredna seje se skliče, kadar ni pogojev za 
redno sejo…. Tako je…/// 
 
 
No… 
 
 
…/// iz dvorane – nerazumljivo…/// 
 
 
No, saj razumem zakaj vse to počnete. Ali pa težko razumem, kajti, o tem bo odločal kdo drug 
nekoliko kasneje.  
Mi smo pa zdaj pri nadaljevanju obravnave  
Predloga Sklepa o soglasju obravnave --- Predloga Sklepa o soglasju k nameri 
ponudnika za opravljanje storitve institucionalnega varstva. 
 
In po prejšnjem zasedanju ste na zahtevo gospoda Omerzuja, prejeli še dodatno gradivo k tej 
točki. In sicer Pogodbo o soinvestiranju graditve doma za starejše in oskrbovanih stanovanj v 
Trnovem v Ljubljani…. Prosim za mir v dvorani. Reference DEOS-a, d.  d. in Bonitetno 
poročilo. Tako, da to ste dobili. Odpiram razpravo. Gospod Omerzu, proceduralno… 
 
 
G. BRANKO OMERZU 
Gospa županja, jaz se zahvaljujem za vse dokumente, ki smo jih prejeli. Pa vendarle bi prosil, 
če nam lahko, predno nadaljujemo razpravo, da bomo lahko kvalitetneje razpravljali in 
odločali, dostavite še prilogo k tej pogodbi, ki jo navaja osma alineja 1. člena. In ponudbo 
soinvestitorja, ki jo navaja deveta alineja 1. člena, kot sestavni del. Ter prav gotovo tudi 
cenitev, kajti cenitev za 635 tisoč 958, 648 SIT, za 12 425 m2 – pomeni, da je to približno, 
tam nekaj čez 210, 212 Evrov. Kar je pa na taki eminentni lokaciji prav gotovo izjemno nizka 
ocenjena vrednost. Mislim, da bi bilo prav, da te dokumente, tri, ki sem jih navedel – pred 
nadaljnjo  razpravo svetnice in svetniki dobimo. Zato prosim, da nam še te dokumente 
dostavite. Hvala.  
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GA. DANICA SIMŠIČ 
Samo trenutek prosim. …..Hvala lepa za ta proceduralni predlog. V skladu s poslovnikom, 
dajem proceduralni predlog, ki ga je oblikoval gospod Omerzu na glasovanje. 
 
Glasujemo torej o proceduralnem predlogu, da prosi… Prosila bom gospoda Omerzuja, da 
natančno pove, ker nisem uspela napisati vseh treh dokumentov, ki jih dodatno želi. Želi pa, 
da preden nadaljujemo obravnavo te točke dnevnega reda, dobite svetnice in svetniki še 
dodatna gradiva. 
Gospod Omerzu prosim, če še enkrat navedete.  
 
 
G. BRANKO OMERZU  
Ja, hvala za besedo gospa županja. Predlagam, da pred nadaljnjo razpravo, zaradi 
kvalitetnejše razprave in sklepanja, svetnice in svetniki dobimo prilogo k tej pogodbi, ki je 
opredeljena v osmi alineji 1. člena. Ponudbo soinvestitorja številka: 1/205-1, z dne 10. 09. 
2005, ki je sestavni del te pogodbe, ki je navedena v deveti alineji 1. člena. In cenitev oziroma 
cenitve, ki opredeljujejo, da je ocenjena vrednost zemljišča, v skupni izmeri 21  425, 08  m2 – 
635 milijonov 958 tisoč 648 tisoč. To so trije dokumenti. Oziroma pri cenitvah jih je lahko 
več. Za katere sem globoko prepričan, da jih svetnice in svetniki, pred nadaljnjo razpravo 
dobimo. Hvala.  
 
 
GA. DANICA SIMŠIČ 
Hvala lepa.  
Tako oblikovan proceduralni predlog dajem na glasovanje.  
 
Najprej ugotavljamo navzočnost. 
Ugotavljanje navzočnosti poteka in ga zaključujem. 
20 vas je prijavilo svojo navzočnost, čeprav je seveda številka v dvorani drugačna. 
 
Tako, da bomo ponovno ugotavljali navzočnost. 
 
Torej, ponovno ugotavljamo navzočnost, za glasovanje o proceduralnem predlogu gospoda 
Omerzuja. 
Ugotavljanje navzočnosti poteka in jo zaključujem. 
Gospod Jazbinšek piše messages-e… 
22 svetnic in svetnikov je prijavilo svojo navzočnost… 
 
Tako, da sejo prekinjam za pet minut…. 
 
 
 
---------------------------------------------prekinitev seje 
 
 
GA. DANICA SIMŠIČ 
Predlagana prekinitev se počasi izteka. Tiste, ki ste v preddverju oziroma na hodniku, ali na 
balkonu – odprtem delu seveda, vljudno prosim, da se nam pridružite v dvorani. Kajti, 
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ponovno bomo ugotavljali navzočnost, za glasovanje o proceduralnem predlogu gospoda 
Omerzuja. ….. 
 
------------------------------/// ni glasovnega posnetka………… 
 
 
GA. DANICA SIMŠIČ 
Še enkrat vas pozivam, spoštovane svetnice in svetniki. Ta trenutek vas je v dvorani 23. Torej, 
predvidevam, da vas je pred dvorano… še kakšen več. Ampak, kakor koli že, čas se je, za 
prekinitev se je iztekel… Tako, da bomo ugotavljali navzočnost, za glasovanje o 
proceduralnem predlogu. 
 
Prosim za pozornost! 
Torej, prosim za pozornost, za glasovanje o proceduralnem predlogu. 
Najprej ugotavljamo navzočnost. 
Ugotavljanje navzočnosti poteka in jo zaključujem. 
20 vas je prijavilo navzočnost. 
V dvorani vas je seveda več… 
 
Ugotavljam, da Mestni svet Mestne občine Ljubljana ni sklepčen. In, da zato ne moremo 
nadaljevati izredne seje. Izredno sejo torej prekinjam in predlagam, da nadaljujemo delo z 
redno sejo.  
 
In sicer s 30. redno sejo. … Nadaljujemo jo… 
 
 
…/// iz dvorane – nerazumljivo…/// 
 
 
Ja, predvidena je v sklicu… Bom jaz dala, ga mam tukaj. 
 
In sicer prosim, da se podpišete, tako da bi nadaljevali oziroma začeli s 30. redno sejo ob pol 
šestih. Hvala lepa.  
 
 
 
 
                                                                                         
 
Zapisala: 
Elizabeta Vadnal Gorjup 
Ljubljana, 29. 05. 2006 
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