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MAGNETOGRAMSKI ZAPIS 11. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE 
LJUBLJANA, 
 
ki je potekala v ponedeljek, 03. decembra 2007, s pričetkom ob 15.30 uri, v Veliki sejni 
dvorani, v Mestni hiši, na Mestnem trgu 1, v Ljubljani. 
 
 
G. ZORAN JANKOVIĆ 
Spoštovane svetnice, spoštovani svetniki, gospe in gospodje, predlagam, da začnemo z 11. 
sejo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana.   
Na seji je navzočih… koliko? Trideset. Pomeni, da smo sklepčni. 
Svojo odsotnost so opravičili: gospod Kunič, gospa Kociper, gospa Cesar, gospod Kopač, 
gospa Žibert, gospa Simšič in gospa Tekavčič. 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana lahko prične z delom.  
Obveščam vas, da je tudi na seji danes navzoč predsednik Nadzornega odbora Mestne občine 
Ljubljana, gospod Ivan Oven. Lepo pozdravljeni.  
Prosim, da vsi izključite mobilce. 
 
Prejeli ste sklic dnevnega reda 11. seje Mestne občine Ljubljana.  
Pred sejo pa ste prejeli Predlog Svetniških klubov SDS-a, LDS-a, SD-ja, NSI-ja ter 
samostojnih svetnikov gospoda Kardelja, gospoda Jarca in gospoda Jazbinška, za umik 9. 
točke dnevnega reda, z naslovom Predlog Odloka o cestno prometni ureditvi.  
Odpiram razpravo o dnevnem redu. Razprava o posameznem predlogu za spremembo 
dnevnega reda je največ ena minuta. Replika ni možna. Izvolite gospod Sušnik. 
 
 
GOSPOD PETER SUŠNIK 
Hvala lepa. Razpravo namenjam podpori predlogu svetniških klubov, ki ste jih navedli. In pa 
samostojnih svetnikov, za umik predlagane 9. točke Predlog Odloka o cestno prometni 
ureditvi, z dnevnega reda. Svetniški klub SDS je prepričan, da bi ta točka,  glede na vsa 
vložena dopolnila, glede na dvakratno sejo pristojnega delovnega telesa in glede na vse 
pripombe, ki so prišle tako s strani Četrtne skupnosti Center, kakor tudi prizadetih 
prebivalcev, zaslužila ponovno obravnavo in tudi ponoven tehten premislek o rešitvah. Nam 
se zdi obravnava te točke na današnji seji nesmiselna. Predvsem je pa nevarno, da zaradi 
obilice amandmajev, efekt ne bo dosežen… 
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G. ZORAN JANKOVIĆ 
Hvala lepa. 
 
 
GOSPOD PETER SUŠNIK 
… kot je predlagan. 
 
 
G. ZORAN JANKOVIĆ 
Gospod Slak prosim. A sem bil prehiter? Se opravičujem, ne, ne… se opravičujem. Nisem 
videl. … Ja. 
 
 
GOSPOD PETER SUŠNIK 
Bom izkoristil še teh deset sekund. V kolikor seveda ta točka ne bo umaknjena z dnevnega 
reda, potem Svetniški klub SDS meni, da ni smiselno, da z današnjo sejo nadaljujemo v tej 
sestavi mestnega sveta. Hvala lepa. 
 
 
G. ZORAN JANKOVIĆ 
Hvala. Gospod Slak.  
 
 
GOSPOD SLAVKO SLAK 
Hvala lepa za besedo, gospod župan. Tudi sam bi ponovno v imenu Svetniškega kluba LDS 
želel predlagat, da se dejansko ta točka umakne z dnevnega reda. Večino razlogov je navedel 
že gospod Sušnik. Dejstvo je, da je to eden zlo pomembnih odlokov. In večina vsebinskih 
rešitev, ki naj bi jih ta odlok prinesel, se seveda prestavlja na kasnejši čas. Torej, danes ne 
govorimo, tudi če bi o tem razpravljal, o prav o posebej pomembnih stvareh. Razen, da se 
določene zadeve, ki veljajo brez tega odloka, že od 1. septembra naprej verjetno za nazaj 
uredijo.  
Mi smo tudi vsi prisotni, na sestanku vodij svetniških skupin, predlagali, da se to umakne z 
dnevnega reda. Kajti mislimo, da mora biti tako pomembna vsebina obravnavana v dveh 
fazah, ne pa samo v eni. Hvala. 
 
 
G. ZORAN JANKOVIĆ 
Hvala lepa. Gospod Jazbinšek. 
 
 
GOSPOD MIHA JAZBINŠEK 
Ob vseh navedenih razlogih, preberem 132. člen našega poslovnika. Morate razumet, jaz sem 
bil avtor osnutka. Če ne bi bilo, rekel bi amandmajev gospoda Kovačiča in gospoda Slaka, 
sploh danes ne bi bilo razprave o tem predlogu. Seveda mislim, da je predlog  vložen 
postopkovno napačno, kajti predlagatelj ni navedel, ne? Predlagatelj bi moral navest, kako so 
upoštevane pripombe in mnenja dana k osnutku akta. Katerih pripomb predlagatelj ni sprejel. 
Razlogi, zaradi katerih jih ni sprejel. Ter rešitve, ki odstopajo od osnutka akta. Predlagatelj bi 
moral tudi besedilo tistih določb navest, osnutka akta, za katere se predlagajo spremembe in 
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dopolnitve. In s tem mislim, da je bil kršen poslovnik, 132. člen. Kar pomeni, da ni osnove, če 
se akt ne popravi… 
 
 
G. ZORAN JANKOVIĆ 
Hvala lepa, gospod Jazbinšek. Čas je potekel. Še kdo prosim? Gospod Slak, izvolite. 
 
 
GOSPOD FRANCI SLAK 
Hvala lepa. Svetniki Nove Slovenije smo temeljito pregledali ta predlog in najprej smo 
skušali z amandmaji stvari popravljat. Potem smo pa ugotovili, da bi bilo le potrebno preveč 
amandmajev, če bi hoteli iz tega predloga pripraviti nek strokovno predlog, ki bi zadovoljil 
prebivalce Ljubljane. Zaradi tega tudi predlagamo, da se pač danes ta točka da iz dnevnega 
reda. In da se ponovno pregledajo vse pripombe, ki so in ki bi bile še dane za ta predlog 
oziroma odlok. Hvala. 
 
 
G. ZORAN JANKOVIĆ 
Hvala lepa. Še kdo prosim? Izvolite. Gospod Gomišček. 
 
 
GOSPOD DOC. DR. GREGOR GOMIŠČEK 
Mogoče bi še jaz vam prebral dva člena, ali pa kodeksa univerzitetnih profesorjev Slovenije, 
ker menim, da vi ste prišli v ta mestni svet, kot strokovnjaki. In tisti, ki niste politiki. Zato bi 
vam prebral kar prvi člen, ki pravi – član oziroma članica društva se ravna po načelih 
akademske svobode, etične in intelektualne odgovornosti. Goji vrednote raznovrstnosti v 
mišljenju, metodičnega dvoma in posameznikove pobude. In člen 4.. Kadar član… 
 
 
G. ZORAN JANKOVIĆ 
Gospod Gomišček, dnevni red prosim…. 
 
 
GOSPOD DOC. DR. GREGOR GOMIŠČEK 
… oceni, da se od njega zahteva ali pričakuje delovanje, ki je v nasprotju z njegovimi etičnimi 
načeli, ali osebnim znanstvenim, ali intelektualnim prepričanjem. Ali človeško vestjo, je 
dolžan sprožiti razpravo o tem vprašanju. Jaz mislim, da je problem otrok in starih ljudi v 
mestnem starem jedru stvar, ki… 
 
 
G. ZORAN JANKOVIĆ 
Hvala lepa. Še kdo prosim? Ni. Zaključujem razpravo. Preden dam na glasovanje, bi vam rad 
pojasnil.  
 
Jaz ne bom predlagal te točke za umaknit. Iz enega samega razloga. Naše službe so zelo 
odgovorno pripravile to ureditev, ki je tu. Ta ureditev je pripravljena že nekaj let v Ljubljani, 
pa si nihče ni upal v to poseč. Kdor igra s čustvi starejših ljudi in otrok, je nepravično. Kajti 
vsi imajo dostop, v vseh intervencijah zagotovljen. Drugič, ko govorimo o tem, pripravili  
smo tudi anketo, ki pravi, da je kar podpora zapori mestnega jedra 85%.  Tretjič. Za vse tiste, 
ki imajo do svoje garaže, bi to lahko uredili z uvozom. Četrtič. Da to ureditev, ki je podobna, 
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ali pa nekako podobno predlagal, že v prejšnjem mandatu, gospod Jazbinšek, je prišlo 
devetnajst amandmajev SDS-a. Nekateri so bili obravnavani, nekateri sprejeti, nekateri 
zavrnjeni. In trije amandmaji NSI-ja. Od teh en sprejet, dva zavrnjena. In ne vem, poleg tega, 
kar se predlaga, kaj bi bilo še dodatno. Dejstvo pa je, ne? Da se  oboje ne da naredit. V 
principu, ne? Soglašamo s tem, da se mestno jedro zapre, da se peščeve površine osvobodijo 
za pešce, pa obenem omogoči dovoz 24 ur za stanovalce. Pri čemer ne vem, kje bodo parkiral. 
Je to nemogoče. Po drugi strani morate vedet, da ta preizkus in ta zapora Wolfove ceste, je za 
stanovalce, ki so imeli parkirne liste, pomenil precejšnjo pridobitev. Pred tem je na 
Gallusovem nabrežju, tam, kjer je bilo parkiranje dovoljeno, na vsako parkirno mesto, je bila 
izdana 2,7 dovolilnic. Sedaj je samo 1,7. Se pravi, vsak stanovalec ima tam parkiranje. Jaz 
osebno bom zagovarjal vedno, da nihče ne bo parkiral na Prešernovem trgu, nihče ne bo 
parkiral na Wolfovi in tu, na Mestnem trgu. Na koncu koncev bo pa mestni svet odločil. 
 
Torej, ugotavljam navzočnost pri glasovanju o točki: 
Z dnevnega reda 11. seje se umakne 9. točka, z naslovom: Predlog Odloka o cestno 
prometni ureditvi.  
 
Navzočnost prosim ugotavljam. 
Rezultat navzočnosti: 29 
Smo prisotni. 
 
Pravim, jaz sem proti umiku.  
Glasujemo zdaj. 
15 ZA. 18 PROTI. 
Točka se ne umika.  
 
In prehajamo na glasovanje o dnevnem redu: 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Predlog Dnevnega reda 11. seje mestnega 
sveta. 
 
Ugotavljam navzočnost. 
Rezultat navzočnosti: 18… 
 
Še enkrat bom ugotavljal navzočnost, čeprav je pričakovano. In preden greste ven, počakajte, 
vam povem, kdaj bo naslednja seja. Ponovljena. 
 
Še enkrat ugotavljam navzočnost. 
Rezultat navzočnosti: 20 
 
Sejo zaključujem. Prelagam danes teden ob 15.30. Hvala lepa za prijaznost. Lep dan želim še 
naprej. 
 
 
 
                                                                                                      ŽUPAN 
 
                                                                                                 Zoran JANKOVIĆ 
 
 
Zapisala: 
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Elizabeta Vadnal Gorjup 
Ljubljana, 03. 12. 2007 


