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MESTNI SVET 
 
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana 

 306 10-10 ,   306-12-54   
 
 
 

 
 
 
 
Številka: 032-110/2007-2 
Datum: 26. 03. 2007 
 
 
MAGNETOGRAMSKI ZAPIS 4. IZREDNE SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE 
OBČINE LJUBLJANA, 
 
ki je potekala v ponedeljek, 26. marca 2007, po končanem zasedanju 5. Izredne seje 
Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, v Veliki sejni dvorani Mestne hiše, Mestni trg 
1, v Ljubljani. 
 
 
GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 
Spoštovane, spoštovani. Prehajam na 4. Izredno sejo Mestnega sveta Mestne občine 
Ljubljana.  
Pod to 4. sejo, je določen naslednji 
DNEVNI RED: 

1. Predlog Odloka o ustanovitvi Proračunskega sklada za odpravo posledic 
obremenitev v okolju v Mestni občini Ljubljana 

 
 

O dnevnem redu izredne seje mestni svet, skladno s 57. členom Poslovnika Mestnega sveta 
Mestne občine Ljubljana ne razpravlja in ne glasuje. 
 
AD 1. 
PREDLOG ODLOKA O USTANOVITVI PRORAČUNSKEGA SKLADA ZA 
ODPRAVO POSLEDIC OBREMENITEV V OKOLJU V MESTNI OBČINI 
LJUBLJANA 
 
Gradivo za to točko ste prejeli s sklicem seje. 
Po sklicu ste prejeli še Poročilo pristojnega Odbora za finance ter amandmaja svetnika 
gospoda mag. Janeza Kopača.  
Prosim gospo Klančar, da poda uvodno obrazložitev. 
 
 
GOSPA TILKA KLANČAR 
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Hvala lepa za besedo gospod župan. Spoštovani svetniki, spoštovane svetnice. Na osnovi 
vaših pobud in predlogov, smo akt preimenovali v Odlok o ustanovitvi Sklada za odpravo 
posledic obremenitev okolja v Mestni občini Ljubljana.  S tem smo poleg sanacij nelegalnih 
odlagališč na vodovarstvenih območjih, zajeli tudi druga okoljska bremena, kot so 
vrtičkarstvo in kmetijstvo. Nedvomno pa je nujno predele tudi zavarovati pred vsemi 
škodljivimi posegi in preprečiti take pojave ter delovati preventivno. Poudarjam, da bolj 
splošna formulacija ni v skladu z Zakonom o javnih financah, saj le ta ne predvideva 
ustanovitve Sklada za neopredeljene… 
 
 
GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 
Lepo prosim. Za mir prosim. 
 
 
GOSPA TILKA KLANČAR 
… projekte in za – zgolj za posamezna področja. Pač pa izključno za uresničevanje posebnega 
namena. Se pravi za konkreten projekt, ki se izvede v določenem časovnem obdobju. Tako ni 
mogoče slediti predlogom, da se ustanovi splošen okoljski ali zdravstveni proračunski sklad, 
če poprej ni definiran poseben namen in zasnovan projekt, zaradi katerega je sklad 
ustanovljen.  
V obrazložitvi smo predstavili… 
 
 
GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 
Lepo prosim še enkrat! Prosim vas za mir. 
 
 
GOSPA TILKA KLANČAR 
V obrazložitvi smo predstavili kaj bo letos izvedeno in koliko sredstev bo porabljenih iz 
sklada. Načrtujemo, da se bo glavnina aktivnosti pričela odvijati konec leta, zato bo večino 
sredstev ostalo za črpanje v prihodnje. Kar sklad v nasprotju s proračunom omogoča. 
Dejavnosti se bodo nadaljevale v letu 2008  in kasneje.  
Nekateri med vami se niste strinjali, da bi presežke iz zdravstvene dejavnosti, kar lekarniška 
dejavnost nedvomno je, porabili za druge, ali sorodne namene. Vse definicije javnega zdravja 
so si enotne, da je skrb za okolje nedeljivo vpeta med celovite pogoje, ki ljudem omogočajo in 
zagotavljajo ohranitev in krepitev zdravja. O tem govori tudi Zakon o zdravstvenem varstvu 
in zdravstvenem zavarovanju. 
Prav tako pa nismo mogli upoštevati nekaterih povsem nasprotnih idej, da bi se, da bi ta 
sredstva namenili za projekte, ki z zdravstvenim področjem niso povezani, ali pa, da bi jih 
celo prelili v integralni proračun in tako krili velik primanjkljaj, ki je v Ljubljani nastal zaradi 
spremenjenega Zakona o financiranju občin. 
Žal tudi ne vidimo možnosti, da bi z relativno visokimi, vendar omejenimi sredstvi, ki jih 
pričakujemo, lahko dolgoročno pomagali sistemu zdravstvenega zavarovanja, da se zmanjšajo 
čakalne dobe v posameznih zdravstvenih dejavnostih. Ali financirajo programi v osnovnem 
zdravstvenem varstvu, ki jih država ne zagotavlja v zadostni meri. Analize nam kažejo, da v 
Ljubljani ni dovolj fizioterapije, patronaže, splošnih zdravnikov. Čakanje na zobozdravnika v 
javni mreži marsikoga prisili v obisk nujne nočne zobozdravstvene ambulante, ki jo mesto 
samo financira. Prepričani smo, da morajo biti ti problemi rešeni sistemsko, dolgoročno in 
trajno s strani države.  
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Ob koncu omenim še, da sredstva sklada ne bodo odvezala materialne odgovornosti 
posameznih subjektov, ki so dolžni poravnati stroške onesnaževanja in obremenjevanja 
okolja. Kot predvideva Zakon o varstvu okolja, bomo dosledno vodili izterjavo vračila 
stroškov za subsidiarno ukrepanje občine. Prav tako pa postavljali zahtevke pristojnim 
državnim organom, za povračilo tistih stroškov, ki sodijo v njihovo pristojnost. 
Spoštovani svetniki, spoštovane svetnice, predlagam sprejem predloženega akta. Hvala lepa. 
 
 
GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 
Hvala lepa. Prosim gospo Dakić, predsednico Odbora za finance, da poda stališče odbora. 
 
 
GOSPA JADRANKA DAKIĆ 
Odbor za finance je na svoji 4. redni seji, 22. 3., s petimi glasovi od petih prisotnih, podprl 
Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada za odpravo posledic obremenitev okolja v Mestni 
občini Ljubljana in predlaga Mestnemu svetu Mestne občine Ljubljana, da ga sprejme skupaj 
s predlaganima amandmajema. 
 
 
GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 
Hvala lepa. Ali želi besedo gospa Kociper?  Če ne –  
Obravnava predloga odloka se na podlagi 135. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne 
občine Ljubljana, opravi po vrstnem redu, posebej po vsakem členu, h katerem so vloženi 
amandmaji. Razprava k posameznem členu je omejena na razpravo o amandmajih, ki so 
vloženi k temu členu. Glasovanje o amandmajih se opravi takoj po končani razpravi o 
amandmajih k posameznemu členu.  
Odpiram razpravo o 1. členu predloga odloka, h kateremu je svetnik gospod Janez Kopač 
vložil amandma, ki pravi: 
V drugem odstavku se med besedi saniranih območij, doda besedi – in ogroženih. Saniranih 
in ogroženih območij. 
Odpiram razpravo. Izvolite gospod Sušnik. 
 
 
GOSPOD PETER SUŠNIK 
Hvala lepa. Intenca predlagatelja amandmaja se mi sicer dopade. Mislim tudi, da bi bilo 
potrebno program preprečevanja degradacije vodovarstvenih območij zastavit. Vendarle se mi 
zdi, da  - da za ta proračunski sklad preveč širimo področje delovanja na redno  delo, ki bi ga 
sicer morala izvajat mestna uprava in inšpektorat. Jaz sem zastopil, da je namen ustanovitve 
tega proračunskega sklada, ki ima neko omejeno količino sredstev…. 
 
 
GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 
…/// nerazumljivo…/// … amandma… Ta amandma. Lepo prosim. 
 
 
GOSPOD PETER SUŠNIK 
Ja. Govorimo o ogroženih. Ker gospod Kopač bi rad dal notr zavarovanje saniranih in 
ogroženih, to je pa kar precejšnja paleta teh naših zemljišč, ki jih imamo. In imam občutek, da  
seveda za izvajanje take naloge, v tem proračunskem skladu dolgoročno ne bo dovolj 
sredstev. Hvala.  
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GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 
Hvala lepa. Gospod Jazbinšek. 
 
 
 
GOSPOD MIHA JAZBINŠEK 
Ja. Namen je ključ vsakega odloka. Ta namen je itak preozko definiran. Ta amandma pa ne 
vem kaj pomen. Varovanje ogroženih območij legalnih…. 
 
 
 
GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 
Gospod Jarc dobrodošel… 
 
 
GOSPOD MIHA JAZBINŠEK 
… in nelegalni posegi. Tam, na ogroženih še ni bilo nobenih nelegalnih posegov. Tko, da 
nadaljnja varovanja tud ne. Sicer je pa ogroženo celo ljubljansko polje. Kaj zdaj to pomen? 
Da bo to ekološka straža, al kako? Na ogroženih območjih, ki bo kaj? Plačana iz tega sklada? 
Ker si predstavljam, da seveda varovanje saniranih območij pred nadaljnjimi nelegalnimi 
posegi, pomen neke fizičn e zapore. Neke rampe. Kaj jaz vem. Na ostalem območju pa ne 
vem kaj to pomen. In seveda sploh nasprotujem namenu tega odloka … 
 
 
GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 
O amandmaju gospoda Jazbinšek samo… 
 
 
GOSPOD MIHA JAZBINŠEK 
… je seveda samo za preprečevanje morebitnih posledic. To se prav ne za preprečevanje 
posledic. Ampak morebitnih posledic. In seveda je namen, ki je osnovno bistvo, popolnoma 
zgrešen. 
 
 
GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 
Hvala lepa. Gospod Jarc, izvolite. 
 
 
GOSPOD MIHAEL JARC 
Jaz bi nadaljeval, drage svetnice, spoštovani župan. Spoštovani svetniki. Tam, kjer je gospod 
Jazbinšek nehal. In sicer  
vlagam amandma k temu Predlogu Odloka o ustanovitvi Sklada za odpravo posledic 
obremenitve okolja v MOL, ki se glasi takole: 
V naslovu odloka in besedilu odloka je notr besedna zveza – odpravo posledic obremenitev 
okolja, nadomesti z besedno zvezo – preprečevanje in odpravo posledic obremenitev okolja.  
Obrazložitev je sledeča: Večinsko oziroma enotno mnenje Odbora za varstvo okolja in 
Odbora za zdravstvo, ob obravnavi osnutka…. 
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GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 
Gospod Jarc… 
 
 
GOSPOD MIHAEL JARC 
… vključno z… 
 
 
GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 
Gospod Jarc, ste prezgodaj. To je drugi amandma. Lepo prosim. Govorimo samo o tem 
amandmaju, gospoda Kopača. Prvem. Ta je drugi. Pol pride na vrsto… 
 
 
GOSPOD MIHALE JARC 
No sej. Sej ga bom vložil. Sej mam besedo, ne? 
 
 
GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 
Ampak ta je drugi amandma, ne? O tem govorimo, ne? 
 
 
GOSPOD MIHAEL JARC 
No, me ni bilo prej v dvorani, ne? 
 
 
GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 
Pol pa tega spustite, boste potem govoril… 
 
 
GOSPOD MIHAEL JARC 
No, mi boste pa pol dali besedo…  
 
 
GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 
Hvala lepa. Še kdo prosim? O prvem amandmaju? Gospod Kopač… 
 
 
GOSPOD JANEZ KOPAČ 
Hvala. Hvala za besedo. Jaz sem vložil amandma z – z namenom, ki je bil podrobneje 
obrazložen v pisnem delu, pa ne vem, koliko je to treba posebej ponavljat. Jasno je, da bi tudi 
sedanja dikcija 1. člena lahko z neko zlo svobodno razlago, ali pa tudi z zlorabo, pomenila 
marsikaj. Jaz razumem sicer posamezne svetnike, da ne zaupajo mestni upravi, ali pa županu, 
da bodo ta sredstva namenjena resnično tistemu, kar v obrazložitvi piše. Vendar pa menim, da 
če želimo v resnic učinkovito varovat podtalnico ljubljanskega polja, potem znova poudarjam, 
moramo imet možnost tudi preventivnih ukrepov, kot je na primer odkup zemljiških zemljišč 
na neposrednem zaledju, ali pa v neposredni okolici vodnih črpališč. Kar je bil uspešen model 
marsikje v Sloveniji. Na primer na Vrbanskem je bilo to in v Mariboru. In še to bi rad rekel, 
beseda poseg v prostor ni natančno definirana. Ali pa enoznačno. Ta odlok govori o posegih v 
prostor. Vendar si poseg v prostor lahko kdo predstavlja kot gradbeniški poseg v prostor. 
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Poeg v prostor je pa lahko tudi, redna, sicer pretirana uporaba pesticidov in herbicidov. Zato 
menim, da je beseda poseg v prostor, v kontekstu tega odloka, zadosti široka, da opravičuje 
tudi tovrsten amandma. Seveda ga podpiram, no. Hvala. 
 
 
GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 
Hvala lepa. Še kdo prosim? Če ne, dajem ta amandma na glasovanje: 
 
In sicer: 
V drugem odstavku se med besedi saniranih območij, doda besedi in ogroženih.  
 
Ugotavljamo navzočnost. 
Rezultat navzočnosti: 33. 
 
Glasujemo zdaj prosim. 
Rezultat glasovanja: 25 ZA. 3 PROTI. 
Amandma sprejet. 
 
Prehajamo na  

2. Amandma gospoda Kopača, ki pravi: 
Za tretjo alinejo prvega odstavka  4. člena se doda nova alineja, ki se glasi: Sredstev od 
izterjavo vračila stroškov za subsidiarno ukrepanje občine po 11. členu Zakona o 
varstvu okolja, Uradni list 29/6… 
 
Izvolite, razpravo odpiram.  
 
Ugotavljamo navzočnost. 
Rezultat navzočnosti: 28. 
 
Glasujemo zdaj prosim. 
Izid glasovanja: 27 ZA. 1 PROTI. 
Amandma je sprejet. 
 
 
Gospod Jarc, vi  pisni… 
 
 
…/// iz dvorane – nerazumljivo…/// 
 
 
Samo moment, gospod Jarc… Vi pisni amandma niste vložil?  
 
 
…/// iz dvorane – nerazumljivo…/// 
 
 
Pisni amandma … 
 
 
…/// iz dvorane – nerazumljivo…/// 
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Ja, niste ga vložil, lepo prosim… 
 
 
…/// iz dvorane – nerazumljivo…/// 
 
 
Ja, pol ga pa dajte sem, ne? Lepo prosim… 
 
 
…/// iz dvorane – nerazumljivo…/// 
 
 
No… 
 
 
GOSPOD MIHAEL JARC 
Ja. Namreč, v naslovu odloka in besedilu odloka se besedna zveza – za odpravo posledic 
obremenitev okolja, nadomesti z besedno zvezo – preprečevanje in odpravo posledic 
obremenitev okolja.  
Obrazložitev je sledeča: Večinsko oziroma enotno mnenje Odbora za varstvo okolja in 
Odbora za zdravstvo, vključno s svetniki Liste Zorana Jankovića, so v obravnavi osnutka… 
Osnutka Odloka o ustanovitvi proračunskega sklada za realizacijo okoljskih sanacijskih 
projektov v MOL… ta dikcija ne ustreza. Ravno takšno je bilo mnenje svetnikov, ki so 
razpravljali ob osnutku odloka. Enotno mnenje je bilo, da sanacija okoljskih projektov ne 
rešuje veliko, saj sama beseda sanacija pomeni, da bi se s sredstvi sklada lotevali okoljskih 
problemov potem, ko je škoda v okolju in posledično na zdravje ljudi, že povzročena. 
Predlagatelj je v predlogu odloka besedno zvezo nadomestil – z odpravo posledic 
obremenitev okolja. Kar pomeni popolnoma isto, kot v besedni zvezi osnutka odloka. Oba 
pomena napotujeta na gašenje okoljskih požarov in ne na njihovo preprečevanje. Zato 
smatram, daje uporaba nove besedne zveze, ki vsebuje izraz preprečevanje tisto, kar sta 
odbora in svetniki želeli. Namreč, da se škodo na okolju in posledično na zdravju ljudi 
preprečuje, ne le sanira oziroma odpravlja. Če mestni svet ne bo podprl tega amandmaja, se 
postavlja vprašanje smiselnosti odloka oziroma se bo dogajalo, da  bodo sredstva sklada 
porabljena zaman.  
 
 
GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 
Hvala lepa gospod Jarc. Ker amandma ni bil pisno vložen, prehajam kar na glasovanje. 
In sicer  
O SKLEPU: 
Mestni svet Mestne občine… 
 
 
…/// iz dvorane – nerazumljivo…/// 
 
 
Bom, naslednjo sejo… Lahko, izvolite…Izvolite… 
 



 8

 
GOSPOD ………… 
Hvala lepa. Spoštovani. Glasoval bom proti Odloku o ustanovitvi proračunskega sklada. In 
sicer…  
 
 
 
 
GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 
Odloku? 
 
 
GOSPOD…. 
… zaradi tretje alineje 4. člena omenjenega odloka. Kajti Odbor za zdravstvo in pa socialno 
varstvo, je na svoji zadnji seji sledil predlogu in ga tudi potrdil ta predlog. In sicer, da se 
ustanovi odlok… pardon, da se ustanovi zdravstveni sklad. S sprejemom tega odloka, pa 
dejansko ta zdravstveni sklad potem, bi rekel v ta namen in za, bi rekel višino sredstev, za 
katerega bi bil lahko ustanovljen, izgubi enega, bi rekel večjega donatorja. Oziroma dajalca 
sredstev, s katerim bi lahko ta zdravstveni sklad funkcioniral. To, to je Javnega zavoda 
Lekarna Ljubljana. In iz tega razloga bom glasoval proti. Hvala lepa. 
 
 
GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 
Hvala lepa. Gospa Meta Vesel Valentinčič. Obrazložitev glasu. 
 
 
GOSPA META VESEL VALENTINČIČ 
Hvala lepa za besedo. Torej, glasovala bom proti. In sploh protestiram proti temu, da 
sprejemamo take akte, ki se bodo financirali iz popolnoma jasno sfere zdravstva. In v sfero 
zdravstva ne bodo posegali drugače, kot po povezavi z varovanjem okolja. To sta dve različni 
dejavnosti. Če želimo zdravstvu pomagati. Če želimo zdravstvo v Ljubljani spravit na višji 
nivo, imamo kej – kej drugih ukrepov, da lahko to  s  tem denarjem,  ki izhaja iz sfere 
zdravstva, tudi naredimo. 
Gospod župan, na obravnavi o osnutku, ste celo sami izjavili, da se strinjate s tem, da se, če je 
zakonsko mogoče – tako ste rekli, ustanovi tudi zdravstveni sklad. Ne vidim ga v nobeni 
obliki. Niti ga ne vidim v obliki volje. Tudi me čudi, da načelnica Oddelka za zdravstvo, 
obrazlaga nekaj, kar z zdravstvom nima nobene neposredne zveze, razen to, da mu odpelje 
denar. Proti temu protestiram. Glasovala bom proti in upam, upam, da to ne bo postal 
presedan v tej državi. Da bomo jemali zdravstvu, šolstvu, otroškemu varstvu, kulturi, zato, da 
bomo pospravljali smeti. Zidali palače, ali pa štadione. Hvala. 
 
 
GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 
Hvala lepa. Gospod Kopač. Obrazložitev glasu. 
 
 
GOSPOD JANEZ KOPAČ 
Hvala. Jaz bom pa glasoval proti, ker v tem primeru ne gre za denar iz zdravstva. … 
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GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 
Proti, ali za – prosim?  
 
 
GOSPOD JANEZ KOPAČ 
Pardon. Se opravičujem. Za. Ker, želel sem pa povedat drugačno stališče. Kajti, v tem 
primeru gre za denar iz lekarne, iz Javnega zavoda Lekarna Ljubljana. Ki se po svojem aktu o 
ustanovitvi uvršča v dejavnost trgovine. Registriran je namreč po enotni klasifikaciji 
dejavnosti, s šifre G 52 – 31,  32  in  33.  Kar so dejavnosti trgovine. Dejavnost zdravstva pa 
je klasificirana pod oznako N. Kar je povsem na drugem koncu enotne klasifikacije 
dejavnosti. Skratka, ne da se v resnici nedvoumno reč, da to spada v sfero zdravstva. Čeprav 
posredno seveda s tem ima močno zvezo. Formalno pa to nikakor ne sega v noben zdravstveni 
predpis oziroma ne krši česarkoli, kar bi lahko rekli, da jemlje denar z nekega področja, ki bi 
bilo neopravičeno.  
 
 
GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 
Hvala lepa. Gospod Jazbinšek, obrazložitev glasu. 
 
 
GOSPOD MIHA JAZBINŠEK 
Glasoval bom proti, ker me je gospod Šoltes v Financah prepričal, da gre za denar iz 
zdravstvene blagajne. In, da bi moral v zdravstveni blagajni tudi končat. In glasoval bom 
proti, zato, ker je uprava postavila trditev, v nasprotju s težnjami Odbora za zdravstvo in 
socialno varstvo, Odbora za okolje, - češ da… 
 
 
GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 
Lepo prosim.. 
 
 
GOSPOD MIHA JAZBINŠEK 
… iz javnih podjetij, javnih zavodov. Ali pa podjetij k težnji, ali pa vplivni lastnini z MOL-
a… 
 
 
GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 
Lepo prosim.. 
 
 
GOSPOD MIHA JAZBINŠEK 
V ta sklad, če pridejo, niso v skladu z zakonodajo, ne da bi to opredelila. Trditev, ki je 
zavajanje svetnikov. Hvala lepa. 
 
 
GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 
Hvala. Še kdo prosim? Če ne, dajem na glasovanje 
SKLEP: 
Mestni svet Mestne … 
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…/// iz dvorane – nerazumljivo…/// 
 
 
Proceduralno. Izvolite gospod Jarc. 
 
 
GOSPOD MIHAEL JARC 
Vi niste dal na glasovanje mojega amandmaja. Vi ste ga dal razmnožit, da bi ga svetniki dobil. 
Prosim, da postopate v skladu z veljavnim poslovnikom.  
 
 
GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 
Postopam v skladu z veljavnim poslovnikom. Sklep dajem na glasovanje.  
 
 
…./// iz dvorane – nerazumljivo…/// 
 
 
Bom povedal kateri sklep. Bom prebral, ja… Gospa Simšič, izvolite. 
 
 
GOSPA DANICA SIMŠIČ 
Hvala lepa za besedo gospod župan. Jaz žal ne bom mogla glasovati za ta predlog, iz zelo 
preprostega razloga. V nasprotju z mnenjem gospoda Kopača, sem trdno prepričana, da 
lekarniška dejavnost sodi v zdravstveno dejavnost. O čemer smo razpravljali tudi na Odboru 
za zdravstvo in socialo, kjer smo predlagali tudi ustanovitev Sklada za zdravstvo. In seveda 
tudi delitev sredstev. Da del sredstev iz lekarn bi šlo v ta sklad, del pa v Sklad za zdravstvo 
oziroma socialo in zdravstvo. Kot rečeno, vem, da je treba sanirati okolje, hkrati pa tudi vem, 
da zdravstvo potrebuje v tem mestu ogromno denarja. In nam je težko pri srcu, da bodo vse 
milijarde šle samo v okolje in nič v zdravje. Hvala. 
 
 
GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 
Hvala lepa. V skladu s poslovnikom, ker je gospod Jarc zamudil s pisnim predlogom, kar sem 
že dal na glasovanje, dajem sklep, naslednji na glasovanje: 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Predlog Odloka o ustanovitvi 
proračunskega sklada za odpravo posledic obremenitev okolja v Mestni občini 
Ljubljana, skupaj s sprejetima amandmajema. 
 
Ugotavljam navzočnost prosim. 
Rezultat navzočnosti: 33. 
 
Glasujemo zdaj prosim. 
Rezultat glasovanja: 20 ZA. 11 PROTI. 
Amanma… Odlok sprejet. Hvala lepa. 
 
 
… /// iz dvorane – nerazumljivo…/// 
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Gospod Jarc, navadite se reda, lepo prosim… sedite nazaj, lepo prosim. Sedite nazaj lepo 
prosim… 
 
 
…/// iz dvorane – nerazumljivo…/// 
 
 
Sedite nazaj na svoj prostor, ne? In me pustite delat. 
 
 
…/// Iz dvorane: Gospod Mihael Jarc: Niste dal na glasovanje amandmaja… 
 
 
Ker je bil napačno vložen in lepo prosim… 
 
 
…/// iz dvorane: Gospod Mihael Jarc: Zakaj je bil napačno vložen?... 
 
 
Ker ste zamudil rok in se navadite reda. Ja. 
 
 
…/// iz dvorane: Gospod Mihael Jarc: Prosim, če mi vrnete gradivo, ki ga niste dal na 
glasovanje…/// 
 
 
Gospod Jarc, usedite se na svoj prostor, lepo prosim.. 
 
 
…/// iz dvorane: Gospod Mihael Jarc: Prosim, če dobim nazaj svoj amandma…/// 
 
 
Pol pa tle stojte… Prehajamo na četrto… 
 
 
…/// iz dvorane – nerazumljivo…/// 
 
 
Še dol nesite gospod Jarc, mogoče vas dol čakajo, ne?... Če bi prav čas to naredil, ne? Ne bi 
rabil nič trgat, ne? 
 
 
…/// iz dvorane – nerazumljivo…/// 
 
 
Zamudil ste, ker piše – pisno niste dal… 
 
 
…/// iz dvorane – nerazumljivo…/// 
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Sem se naučil prebrat, ne? Ampak je prav, da se tud …. /// nerazumljivo…///, gospod Jarc. 
 
Gremo na 4. sejo mestnega sveta… 
 
 
 
 
                                                                                                  ŽUPAN 
 
                                                                                               Zoran JANKOVIĆ 
 
 
 
 
Zapisala: 
Elizabeta Vadnal Gorjup 
Ljubljana, 26. 03. 2007 
 
 
 


