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Številka: 03200-15/2012-3 

Datum: 26. 11. 2012 

 

 

MAGNETOGRAMSKI ZAPIS PO ZVOĈNEM ZAPISU  

20. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBĈINE LJUBLJANA, 

 

 

ki je potekala v ponedeljek, 26. novembra 2012, s priĉetkom ob 15. 30 uri, v Veliki sejni dvorani 

Mestne hiše, na Mestnem trgu 1, v Ljubljani.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Spoštovane svetnice, spoštovani svetniki, gospe in gospodje, predlagam, da pričnemo z 20. sejo 

Mestnega sveta Mestne občine. Na seji je navzočih 36 svetnic in svetnikov. Svoje odsotnosti ni 

opravičil nihče. Smo sklepčni, lahko pričnemo z delom. Lepo prosim, da izključite mobilne telefone, 

da ne motimo dela.  

 

S sklicem ste prejeli Predlog Dnevnega reda 20. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana. Po 

sklicu pa še okvirni terminski plan seje Mestnega sveta, za leto 2013 ter Sklep ţupana, v zvezi s 

finančno pomočjo prizadetim v poplavah. Po sklicu ste prejeli 2 predloga za razširitev dnevnega reda 

in sicer. Predlog Svetniškega kluba Zelenih Slovenije za razširitev dnevnega reda z novo, 10. točko, z 

naslovom Predlog Sklepa o ureditvi lastništva pripadajočih parkirišč za stavbo, na naslovu Gotska 

ulica 9, 11, 13 in 18. Ter Predlog svetnika, gospoda Mateja, Svetniškega kluba SDS, gospe Kucler 

Dolinar, Svetniški klub NSi ter gospoda Tomaţa Ogrina, Svetniški klub Zelenih Slovenije, o sejnini 

…/// … nerazumljivo…///… 20. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana z dne 26. 11. 2012. 

Uvrsti točko 4., na Kadrovske zadeve oziroma kot  točka 5. Obsodba javno izrečene groţnje 

mestnega svetnika Jerneja Marjana Viranta. Ostale točke pa se ustrezno preštevilčijo.  

 

V skladu z mnenjem Statutarno pravne komisije, ki je razvidno s poročila komisije, ki ste ga tudi 

prejeli, Mestni svet o tem drugem predlogu  za razširitev dnevnega reda ne bo  odločal.  

 

Odpiram razpravo o dnevnem redu. Opozarjam, da imate za razpravo na dnevni red in obe točki, ki 

sta predlagani, največ eno minuto časa.  

 

…/// … iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

Gospod Jazbinšek, izvolite. 

 

GOSPOD MIHA JAZBINŠEK 

Spoštovani mestni svetniki, prosim, da z razširitvijo dnevnega reda. ..Prvič, omogočite Gotski 9, 11, 

13 in 18, da si skupaj pridobijo 158 parkirnih mest, po ZVETL-u, torej tudi Svetovalnemu centru na 

Gotski 18. Katerega zemljiško knjiţna lastnica je MOL od 22. 9. 2010. Drugič. Omogočite MOL, da 

neha biti, skupaj z Giposom, po nepotrebnem nasprotni udeleţenec, na hišni zelenici Gotska 9, 11 in 

13, ki je v zemljiško knjiţni lasti samo Giposa. Tretjič. Da se ogradite od Čerinove Statutarno pravne 

komisije, saj se nepravdni postopek ne le vodi, temveč je bil na Okrajnem sodišču v Ljubljani 11. 

aprila 2012, celo razdruţen na fundus stavbe. In pripadajoča zemljišča. Hvala lepa. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Hvala lepa. Gospod Virant. 
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GOSPOD JERNEJ MARJAN VIRANT 

Dost na glas govorim, ne rabim nobenega mikrofona…. 

 

…/// … iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

A, ja. Pardon. Pardon… ja, ja… Za zadevo, ki se je dogodila v torek, 20., v Grosupljem, se mestnim 

svetnikom opravičim za …/// … nerazumljivo…/// … stanje, v kakršnem sem bil. In mislim, da vsi, 

ki me poznajo, vejo, da nisem nikoli deloval nestrpno proti katerem koli, niti proti različnim 

verujočim, niti proti drugim nacionalnostim. Vedno se ločim med dobrim in slabim. In v takem 

prepričanju sem še danes. In mislim, da mi lahko to zadevo spregledajo in upravičijo. Sploh pa na 

zdravstveno stanje, v katerem sem se dogajal v tistem času. Kdor ve, sem štirinajst dni pred tem 

završil obsevanje na Onkološkem inštitutu. To je bilo v petek. V torek se je pa to dogodilo. Hvala 

lepa. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Gospod Ogrin. 

 

GOSPOD MAG. TOMAŢ OGRIN 

Točko dnevnega reda smo ţeleli in smo predlagali za uvrstitev. In, da bi tudi prispeval k skrajšanju 

zadeve, predlagam, da se gospod kolega svetnik Virant, tudi javno opraviči obema novinarjema. In s 

tem reši čast mestnega sveta. Vsakemu se zgodi kakšen, kakšen izpad. Tudi nam se bo lahko. Vendar 

obstaja ta pot opravičila, ker mislim, da bi na ta način lahko častno rešili zadevo. Hvala.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Gospod Čerin. 

 

GOSPOD ALEŠ ĈERIN 

Predlagam in tako bo tudi glasovala naša svetniška skupina, da se ne sprejme predlagano razširitev 

dnevnega reda, glede Gotske. Iz naslednjih razlogov. Prvo, material in sklepi, ki so predlagani, ne 

rešujejo ničesar. Poleg tega so med seboj nekonsistentni. Nekateri neizvršljivi. In nekatera dejstva, ki 

so not napisana, so neresnična. Poleg tega organi mestne uprave in stanovalci počnejo vse tisto, kar je 

potrebno, da se problemi razrešijo. Ne nazadnje je tudi odbor, pristojen za te zadeve, zavrnil to 

gradivo. In grd občutek imam, da se gre svetniku samo za lastno promocijo, ne pa za rešitev 

problema, na, na Gotski. Hvala lepa. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Gospa Kucler Dolinar. 

 

GOSPA MOJCA KUCLER DOLINAR 

Hvala. Jaz bom komentirala in podprla razširitev, v zvezi z Gotsko. Namreč, kot predsednica Odbora 

za gospodarjenje z nepremičninami, sem za prejšnji teden sklicala redno sejo tega odbora, predvsem 

z namenom, da s strani ţupana in pa tudi mestne uprave, dobimo podatke, kako se bodo lotili 

tovrstnih problemov v Ljubljani. Torej, ne samo, kadar gre za vprašanje lastništva oziroma 

upravljanja s pripadajočimi zemljišči k blokom, ki so v lasti fizičnih, ali pravnih oseb. Predvsem tudi, 

kadar gre za zemljišča, ki so tako ali drugače predvidena glede oziroma v lasti Mestne občine 

Ljubljana. Podpiram predlagane sklepe, predvsem tudi zato, ker se je, ker smo ugotovili, da z 

zavrnitvijo splošnega predloga, da naj občina pripravi akcijski plan. Da se ţupan in pa mestna 

uprava… 

 

-----------------------------------------zvok, ki določi potek časa, namenjenega razpravi. 

 

… temu ne ţeli dotikati. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Gospa Tekavčič. 
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GOSPA PROF. DR. METKA TEKAVĈIĈ 

Hvala. Jaz razpravljam v imenu svetniške skupine, v zvezi s predlogom za razširitev, ki smo ga dobili 

po pošti. Se gospodu Virantu zahvaljujem za njegovo uvodno gesto. Mi bomo glasovali proti 

razširitvi dnevnega reda. Mislim pa, da je prav, da se ljudje znamo eden drugemu opravičit. Jaz sem 

videla, da se je gospod Virant tudi ţe javno opravičil. In mislim, da je prav, da zgodbo zaključimo. 

Mi bomo glasovali proti. Hvala.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Hvala lepa. Gospod Logar. 

 

GOSPOD MAG. ANŢE LOGAR 

Ja. Hvala. Jaz moram reč, da ne razumem te intence, da se v mestnem svetu ne opravi javna razprava 

oziroma da se ne opravi širša razprava o temah, ki jih svetniki predlagamo za, bodisi širitev dnevnega 

reda, bodisi za razpravo ob točkah, ki dejansko spremenijo oziroma polnijo vsakdan in tegobe naših 

meščanov. Res ne razumem, zakaj pod nekim plaščem Statutarno pravne komisije, potem trije člani 

Liste Zorana Jankovića, prepovejo tuki razpravo. Mi smo predlagal dve širitve. Očitno nobene ne 

ţelite spravt na, na dnevni red. Tako, da nam ostane edina varianta z izredno sejo. Kar pa mislim, je 

rahlo nesmiselno, če bi lahko to opravili ţe tekom dnevnega reda te seje. Podpiram seveda javno 

opravičilo gospoda Viranta, vendar on se je opravičil mestnim svetnikom. Upam, da sem narobe 

razumel. Mi vendarle pričakujemo, da se bo opravičil novinarju in jav… 

 

--------------------------------------------zvok, ki prekine ozvočenje glasu razpravljavca. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Hvala lepa. Gospod Kardelj. 

 

GOSPOD ALEŠ KARDELJ 

V Svetniškem klubu  DeSUS smo na širok, smo razpravljala dokaj o tem in ne podpirava razširitve 

dnevnega reda. Zato, ker… Prvič, misliva, da material in problematika Gotske je toliko zapletena in 

pričakujeva od vas, gospod ţupan, da boste pod točko Poročilo ţupana, tud obrazloţil mal širše 

celotno zadevo. Ker smo videli, da ste bili tam. Drugo, kar zadeva kolega Viranta, je pa takole. Če 

bomo začeli s prakso gledanja pod vsako besedo in prstov  posameznega svetnika in tudi zaradi tega, 

ker vemo, da kar nekaj stvari se bi po tem, kričalo po tem, da bi o njih razpravljali. O nas 

posameznikih. Ne bom govoril o nobenem imenu. O kadrovskih stanovanjih, zasedenih. O 

neplačevanju računov. O izogibanju sodišč. O neplačevanju kazni. O… in tako naprej, posameznikih. 

Da ne govorim še kaj druzga. Potem s tem mestnim svetom ne bomo nikamor prišli. In smo proti!  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Hvala lepa. Gospod Slak. 

 

GOSPOD SLAVKO SLAK 

Lepo pozdravljeni. Gospod ţupan, vsi ostali kolegi in kolegice. Jaz osebno seveda tudi ne morem 

podpret razširitve dnevnega reda, glede izjav in zahtev v zvezi s kolegom Virantom. Kot je bilo 

rečeno, tud jaz seveda… sprejemam to njegovo gesto, ki jo je povedal ţe takoj v uvodu. Zahtevat od 

človeka, kaj mora naredit in komu se mora opravičit. Sploh, če določene izjave ni dajal v funkciji 

svetnika, se mi zdi mejčkn predrzno, če ne še kaj druzga. Gospod Virant je pač odrasel in samostojen 

človek in pač sam odgovarja za svoja dejanja. In mislim, da mi nimamo nobene pristojnosti od njega 

zahtevat kar koli v tem smislu. Jaz osebno nimam občutka, da je on ţalil kar koli… 

 

-----------------------------------------zvok, ki opozarja na potek časa, namenjenega razpravi.  

 

… glede na to, kaj so mu očital.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 



 

4 

 

Hvala. Ker ni več prijavljenih, bom samo v tej minuti dal pojasnilo gospodu Ogrinu. Glede novinarja. 

Gre za enega novinarja. Jaz sem ga poklical, naslednji dan sem se jaz opravičil. Kot ţupan, ker gre 

tud za mojega tasta. In mi je novinar, gospod Mihajlič odgovoril, da on tega ni nič zameril, tudi 

napisal je to. Tako, da to veste, ne?  

 

Ugotavljam navzočnost po celotni točki. 

Rezultat navzočnosti: 39 

 

Glasujemo najprej O PREDLOGU SKLEPA SVETNIŠKEGA KLUBA ZELENIH 

SLOVENIJE, ZA SPREMEMBO DNEVNEGA REDA, ki pravi: 

Mestni svet Mestne obĉine Ljubljana sprejme Predlog, da se predlagani Dnevni red 20. seje 

mestnega sveta razširi z novo 10. toĉko, z naslovom: Predlog Sklepa o ureditvi lastništva 

pripadajoĉih parkirišĉ k stavbam, na naslovu Gotska ulica 9, 11, 13 in 18. 

Predlagam, da sklep ne podpremo. 

 

Glasovanje poteka.  

ZA 13. 

14 PROTI. 

Ni sprejeto.  

 

In glasujemo O PREDLOGU SKLEPA: 

Mestni svet Mestne obĉine Ljubljana sprejme Predlog Dnevnega reda 20. seje mestnega sveta. 

 

Prosim za vaš glas. 

21 ZA. 

4 PROTI. 

Hvala, sprejeto. 

 

Gremo na točko 1. 

AD 1. 

POTRDITEV ZAPISNIKOV 18. SEJE IN 6. IZREDNE SEJE 

Gradivo ste prejeli. Odpiram razpravo o zapisnikih 18. seje in 6. izredne seje.  

 

…/// … iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

Se opravičujem gospod Jazbinšek. Sam… smo glasovali… Mestni svet Mestne občine Ljubljana 

sprejme Predlog dnevnega reda seje mestnega sveta. 21 ZA, 4 PROTI.  

 

…/// … iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

Ne. Je ţe v redu. … 

 

…/// … iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

Ne! Ne. Smo tud povedal zakaj. Je treba poslušat.  

 

Odpiram razpravo o zapisnikih 18. seje in 6. izredne seje.  

 

…/// … iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

Ne morete! Ni razprave…  

 

Ugotavljam navzočnost. 

Rezultat navzočnosti 
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Glasovanje poteka O PREDLOGU SKLEPA: 

Mestni svet Mestne obĉine Ljubljana potrdi Zapisnik 18. seje Mestnega sveta Mestne obĉine 

Ljubljana, z dne 24. septembra 2012. 

 

Prosim za vaš glas. 

33 ZA. 

1 PROTI. 

 

In glasujemo O DRUGEM PREDLOGU: 

Mestni svet Mestne obĉine Ljubljana potrdi Zapisnik 6. Izredne seje Mestnega sveta Mestne 

obĉine Ljubljana, z dne 15. oktobra 2012. 

 

Prosim za vaš glas. 

28 ZA. 

1 PROTI. 

Sprejeto.  

 

Gremo na točko 2. 

 

AD 2. 

VPRAŠANJA IN POBUDE SVETNIKOV TER ODGOVORI NA VPRAŠANJA IN POBUDE 

Gradivo za točko ste prejeli po sklicu seje. Pisni vprašanji, z zahtevo za ustno postavitev, sta poslala 

svetnik gospod Brnič Jager. Glede prometnih obremenitev na cestnem obroču mestnega centra. To je 

Svetniški klub NSi, glede preventivnih ukrepov na področju odvisnosti od drog. Vprašanja in pobude 

so poslali: gospod Brnič Jager, glede novega mostu pri Cukrarni. Udeleţbe Energetike pri 

investicijskih projektih MOL-a. Gospa Brezovar Papeţ, glede oţivitve Trţnice Moste. Gospod Aleš 

Kardelj, glede denarne pomoči prizadetim v poplavah, delovanja Sveta za starejše. Predstavitve 

aktivnosti in stanja na področju oskrbe za starejše, na seji mestnega sveta. Gospod Anţe Logar, glede 

števila naročnikov na plin pri Energetiki Ljubljana. Svetniški klub NSi, glede novega parkirišča ob 

Wladorfski šoli. Trajnejša prometna ureditev v okolici Interspar, na Tbilisijski ulici. In gospod 

Tomaţ Ogrin, glede Papir servisa. Odgovore za vprašanja 19. seje mestnega sveta so prejeli vsi 

svetniki. Svetnik gospod Kardelj, pa tud odgovor na vprašanja in pobude iz 20. seje. Besedo za ustno 

postavitev vprašanja dajem gospodu Brnič Jagru. Tri minute. Izvolite gospod Brnič Jager.  

 

GOSPOD MIRKO BRNIĈ JAGER 

Hvala… Sklenjen obroč, ali ring  centra Ljubljane, ima res specifične lastnosti. Prvič. S svojo lego in 

povezavo cest,  idealno obkroţa center Ljubljane. Nad njim pa se kriţa vse najpomembnejše 

vpadnice, regionalno zasnovanega prometnega sistema Ljubljane. Drugič. Dimenzioniranje cestnih 

pasov na ringu, imajo šibke točke. Ki vplivajo na obremenitev cestišč in zahtevajo sprejem odločitev 

o prioritetah udeleţencev v prometnem reţimu ringa. Radialni potek glavnih vpadnic in njihovo 

stekanje na ringu, omogoča kvalitetno reorganizacijo javnega potniškega prometa. In v tem kontekstu 

kvalitetno preobrazbo enega  …/// … nerazumljivo…/// … prometa, na progah sekundarnega 

pomena. Sedanje slabe razmere v centru, ko se vsi avtobusi javnega potniškega prometa zelo …/// … 

nerazumljivo…/// … pripeljejo na Slovensko cesto, lahko enostavno odpravimo tako, da ring 

prevzame vsa večja vozila javnega potniškega prometa v centru. Vendar pa bo najslabši, stranski 

učinek motornega prometa, vpliv na zdravje ljudi in okolje, ostal na stopnji visokega alarma. Če 

istočasno ne bomo radikalno odpravili vzroke onesnaţevanja s trdimi delci, strupenimi emisijami.  

Ta vzrok so oktanska goriva, ki jih je potrebno kar se da zniţati. Z elektrifikacijo javnega potniškega 

prometa na ringu in vpadnicah, kot najpomembnejšem ukrepu hiearhije mnogih prometnih odločitev, 

nam to lahko uspe. Z elektriko iz obnovljivih virov, kot pogonom javnega potniškega prometa na 

ringu, bomo izvedli trajnostno prometno sistemsko reformo, z dolgoročnimi pozitivnimi učinki. Tej 

odločitvi sledi drugi, najpomembnejši ukrep. Zasnova enosmernega kroţnega prometa vozil javnega 

potniškega prometa na ringu. Ki, ki se po obvozu ringa vrne v svojo vpadnico. To je idealna in z eno 

potezo uresničljiva, uresničljiva shema. Vendar pa se ob tem postavlja vprašanje stvarnih 

obremenitev cestišča na ringu. Oţanje in izguba prometnih pasov so dejstva. Zato je prevlada javnega 
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potniškega prometa nad osebnim motornim prometom imperativ, od katerega se ne odstopa. To bo 

pripeljalo do delnih redukcij in izločenih, izločanj osebnega motornega prometa na posameznih 

odsekih ringa. Mehanizmi za zmanjšanje obremenitev so tudi radarsko cestninjenje prometa, prometa 

na ringu. Vendar, pa samo v primeru, ko bo Mestna občina Ljubljana zagotovila ekološko čist, 

nepotraten, zmogljiv, hiter, varen in udoben javni potniški promet na glavnih vpadnicah in na ringu. 

Bistvo dolgoročne trajnostne rešitve prometa v središču Mestne občine Ljubljana pa je, da javni 

potniški promet… 

 

--------------------------------------------zvok, ki napove potek časa, namenjenega razpravi.  

 

… Hvala. A, ja… da javni potniški promet na obroču zaţivi v sozvočju z mestno in primestno 

ţeleznico. S tem bodo ustvarjeni pogoji za varno in enakopravno udeleţbo kolesarja in pešca in 

postavitev trajnostne mobilnosti v Mestni občini Ljubljana.  

 

--------------------------------------------zvok, ki napove potek časa, namenjenega razpravi. Hvala. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Hvala lepa. Odgovor bo podal gospod Polutnik.  

 

GOSPOD DAVID POLUTNIK 

Hvala lepa za besedo gospod ţupan. Kar se tiče, bi ţelel povedati, da imamo trenutno na Tivolski 

cesti v Ljubljani, preko 30 000 vozil ...PLDP-ja… podobne razmere ocenjujemo tudi na Fabianijevem 

mestu, na Fabianijevem mostu, kjer ocenjujemo 23 000 vozil dnevno. Ko bo pa notranji obroč 

povsem zaţivel, se pravi, kar je vezano tudi na zaprtje Slovenske ceste, pa bo ta notranji obroč 

dejansko še, še povzel večje število PLDP-ja. Z vzpostavitvijo notranjega cestnega obroča, zlasti pa z 

zaprtjem Slovenske ceste za osebni promet, bo prišlo do bistvene prerazporeditve tudi prometnih 

tokov. Hkrati bomo s tem nastopili s temeljito analizo učinkovitosti delovanja obstoječega sistema 

javnega prevoza potnikov v mestnem prometu. Od katerega sedaj preteţno linij poteka skozi mestno 

središče. Takšna ureditev je po eni strani posledica značilnosti cestnega omreţja v Ljubljani. Ki je 

izrazito radialno zvezdasto oblikovano, po drugi strani pa potrebe, da je javni prevoz prepelje 

potnike, kamor, kamor so namenjeni. Kar se tiče same elektrifikacije linij, bi ţelel povedati, da je ta 

projekt izredno zahteven in zelo drag. Prav tako je tudi vzdrţevanje še zelo na visokem nivoju. Na, za 

zaključek bi ţelel povedati, da s sprejetjem prometne politike, se je Mestna občina Ljubljana zavezala 

k sodobnemu konceptu upravljanja prometa, k spodbujanju ekološko nespornih oblik mobilnosti. Kot 

so na primer kolesarjenje, pešačenje. Osebni promet pa bo v mestu, v skladu z načeli prometne 

politike Mestne občine Ljubljana, bo v bodoče igral podrejeno vlogo. In kar se tiče še same navezave 

na ţelezniško vozlišče. Tukaj bi ţelel povedati, da je ţogica na strani drţave. Kajti drţava je v teh 

dneh popolnoma ustavila projekt ţelezniško… mari…, mislim Ljubljansko ţelezniško vozlišče. 

Hvala lepa.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Hvala lepa. Besedo za ustno postavitev vprašanja, dajem gospe Kucler Dolinar. Izvolite.  

 

GOSPA MOJCA KUCLER DOLINAR 

Hvala za besedo. Nekatere nevladne organizacije, ki delujejo na področju odvisnosti od drog, so nas 

opozorile, da v programih, pod okriljem Mestne občine Ljubljana, zlasti pa Urada za mladino ter v 

njegovih razpisih. Torej, Urada za mladino znotraj Mestne občine Ljubljana, prihaja do neustrezne 

uporabe termina  - sekundarni preventivni ukrepi. Po njihovem mnenju namreč ne sluţijo preventivi, 

kot jih pojmuje Mestna občina Ljubljana, temveč gre za sekundarne… gre za zmanjševanje škode. 

Nekaj, dodatno so k temu pripomogli odgovori Mestne občine Ljubljana, na našo pobudo v zvezi s 

prepovedjo pijančevanja v Ljubljani. Zato pristojne sluţbe Mestne občine Ljubljana prosim, da 

pojasnijo pomen. Torej, sam pojem preventivnih ukrepov. In pa sekundarnih preventivnih ukrepov. 

Kot ga imata ta termina v razpisih in dejavnostih Mestne občine Ljubljana. Zanima me, katera 

organizacije in programe je Mestna občina Ljubljana financirala za izvajanje sekundarnih 

preventivnih ukrepov. In tudi v kakšni višini? Če take programe izvaja tudi Urad za mladino, me pa 
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zanima, koliko sredstev je bilo porabljenih v ta namen? Sprašujem tudi, ali programe, ki jih 

sofinancira Mestna občina Ljubljana, pristojne sluţbe vrednotijo? Predvsem vrednotijo z vidika 

učinkov in rezultatov? In, če jih vrednotijo, kako jih vrednotijo in kakšne dolgoročne rezultate 

dosegajo? Na primer, zmanjševanje pitje alkohola med mladimi v Mestni občini Ljubljana in 

podobno. Seveda, vsi, ki se s tem področjem ukvarjate, veste, da med to vrednotenje ne spada 

procesno vrednotenje, s katerimi se merijo dosledne izpeljave načrtovanega programa ter 

zadovoljstvo ciljne populacije med samim programom. Torej, zanimajo pa me tudi dolgoročni 

rezultati, v smislu reševanja te problematike. Zahvaljujem se vam za odgovor, hkrati bi pa prosila 

tudi za pisni odgovor.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Hvala lepa. Odgovor bo podala gospa Klančar.  

 

GOSPA TILKA KLANĈAR 

Hvala lepa za besedo. Dober dan. Mestna občina Ljubljana preko javnih razpisov Urada za 

preprečevanje zasvojenosti, sofinancira tako imenovane primarno preventivne programe, namenjene 

širši populaciji. Sekundarno preventivni ukrepi so del skupnostnih programov, ki jih izvajajo centri za 

socialno delo. Sofinancira pa jih Urad za mladino. V letu 2012 je MOL za njihovo sofinanciranje 

namenila skupno 148.777,00 €. Nadgradnja mreţe programov na preventivni ravni so specializirani 

programi s področja drog, tako visoko - praţni, kot nizko - praţni. katerih delovanje MOL sofinancira 

preko Oddelka za zdravje in socialno varstvo. Sekundarna preventiva, v primeru skupnostnih 

programov, ki jih sofinancira Urad za mladino, ne pomeni delovanja po principu zmanjševanja škode 

zaradi drog, pač pa ukrepe, namenjene mladim, iz manj spodbudnih socialnih okolij in mladim z ţe 

zaznanimi raznovrstnimi teţavami. Sekundarna preventiva torej pomeni specifične ukrepe za 

določeno ciljno skupino, ki za preventivno delovanje v  splošni populaciji niso ustrezni. Ti programi 

so namenjeni socialno ogroţenim otrokom in mladim od 6 do 18 leta starosti. Ki prihajajo iz socialno 

in ekonomsko ogroţenih druţin in se spoprijemajo z vedenjskimi, čustvenimi in učnimi teţavami ter 

stiskami. Izvajalci programov, v skladu s prijavo na razpis in pogodbo, ustrezno spremljajo in pri tem 

beleţijo podatke o številu in zadovoljstvu uporabnikov. O opravljenih storitvah. O izvedenih 

aktivnostih, o morebitnih pritoţbah in tako naprej. Z evalvacijami dolgoročnih učinkov preventivnih 

programov ne razpolagamo, niti si glede njihove uporabnosti oziroma zanesljivosti, ni enotna stroka. 

Poznane so posamezne študije, ki naj bi v daljšem časovnem obdobju spremljale učinke preventivnih 

vsebin. Vendar te ne morejo zanesljivo dokazati, da gre pozitivne učinke, na spremljani populaciji, 

pripisati zgolj preventivnemu delovanju. Evalviranje dolgoročnih učinkov je moţno le z 

longitudinalnimi študijami, ki so zahtevne in drage. Zato so smiselne le pri obseţnih nacionalnih 

programih, kjer gre za velika finančna sredstva, za nadzor kakovosti preventivnih programov. … 

 

----------------------------------------------zvok, ki opozarja na potek časa, namenjenega razpravi. 

 

…Na občinski ravni pa je mogoče dobiti kakovostne informacije s sistemom prijavljanja in poročanja 

o projektih in programih. Hvala lepa. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Hvala lepa. Prehajamo na naslednjo točko.  

 

AD 3. 

POROĈILO ŢUPANA 

Za obdobje od 23. oktobra, do 26. novembra. Aktualno dogajanje v Mestni občini Ljubljana. 23. 

oktobra smo v Kinu Šiška obeleţili 90. Obletnico Gasilske brigade Ljubljana. Ob tej priloţnosti smo  

Gasilskemu društvu Rudnik ter Prostovoljnemu gasilskemu društvu Šmartno ob Savi ter …/// … 

nerazumljivo…/// … predali gasilska vozila. 24. oktobra je k projektu ERCERO pristopila še občina 

Šmartno pri Litiji. S tem je vključeno ţe 29 občin. In ravno danes so prišle še prošnje treh občin. 

Vrhnika, Borovnica in Log Dragomer. 26. oktobra smo objavili razpise za financiranje dejavnosti in 

programov iz različnih področjih. Opozarjam, tako, če bo, za prijavo na razpis je še vedno čas. 28. 

oktobra je na ljubljanskih ulicah potekal ţe 17. Ljubljanski maraton. Ki bo v zgodovino zapisan kot 
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prvi zasneţeni maraton. Prijavljenih je bilo rekordnih 25 686 tekmovalcev, iz 41 drţav. Od 30. 

oktobra naprej, lahko na Urbanomatih svoje mesečne vozovnice potrjujejo tudi dijaki in študenti. Ki 

se vozijo z medkrajevnim potniškim prometom in upravičeno brezplačne vozovnice za avtobuse 

mestnega potniškega prometa. Počastili smo 1. november. Dan spomina na mrtve. Udeleţili smo se 

osrednje spominske slovesnosti v Parku padlih borcev in talcev na Ţalah ter spominske slovesnosti na 

Sv. Urhu. Poloţili smo vence pri spomeniku talcev v Gramozni jami. Pred spomenikom padlim v 

Sloveniji v 91, pri Kostnici, padlim Slovencem v 1. svetovni vojni in Judenburškim ţrtvam. 3. 

novembra je bilo središče Ljubljane v znamenju Ljubljanske vinske poti, na kateri so … več kot 120 

ponudnikov. In tradicionalnih vin in tradicionalnih kulinaričnih dobrot. Bilo je čez 40 000 

obiskovalcev. 5. novembra smo uvedli novo progo ljubljanskega potniškega prometa, številka 30. Ki 

povezuje Medvode in Vodice. Medvode pa so tudi postale osrednje prestopno stičišče  mestnih 

avtobusov številka 15, 25 in 30. Kolega Čerin je odpiral. Od novembra so obiskovalci večjih 

prireditev v Hali Tivoli, tako, kot tisti, ki obiskujejo prireditve v Centru Stoţice, dogodek brezplačno 

prepeljejo z mestnimi avtobusi. Vstopnica za prireditev velja, kot brezplačna avtobusna vstopnica, 3 

ure pred začetkom prireditve in 3 ure po končani prireditvi. Od takrat naprej nimamo več teţav z 

napačnimi parkiranji. V začetku novembra so večji del Slovenije prizadele uničujoče poplave. MOL 

je krajen zgornje Savinjske doline ponudil prepotrebno pomoč. Saj so tokratne poplave Ljubljani 

prizanesle. Kot pomoč je šlo 120 gasilcev. In tudi iz rezerv smo dali Rdečemu kriţu Slovenije za 

poplavljena območja 25.000,00 €. Na območju MOL-a smo v zadnjih dveh letih, od poplav oktobra 

2010, izvedli vrsto ukrepov za povečanje poplavne varnosti. In, kot mestna občina namenili 

4.874.000,00 €. Rad bi samo to opozoril, da so pretoki v celem tednu, pa tem deţju leta 2012, bili za 

15% večji, kot leta 2010. Pa smo mel še pol metra do izliva. Kar pomeni, da tisto čiščenje kanalov od 

Malega grabna, do vseh ostalih, ne? Je pokazalo pozitiven rezultat. Sedaj prosimo drţavo, da le 

sprejme Drţavni prostorski načrt. Za zadrţevalnik v, na Razorjih. Enajst… 7. novembra je 

podţupanja Jelka Ţekar,  nagovorila udeleţence predavanja Povezujmo  oblikovano industrijo. Ki ga 

v okviru sejma Ambient, organizira Regionalna razvojna agencija ljubljanske urbane regije. 7. 

novembra so se sešli druţbeniki Javnega Holdinga Ljubljana. Nadaljeval pa je komisijo tudi Svet 

ustanoviteljev. 9. novembra je na ljubljanskem …/// … nerazumljivo…/// potekalo tradicionalno 

mestno martinovanje. 9. novembra smo v javnosti predstavili … /// … nerazumljivo…/// … 

ustvarjalnosti mladih. Mladika, … /// … nerazumljivo…/// … ker smo mladi. 12. novembra smo  

znova odprli prenovljen Zdravstveni dom Fuţine. 13. novembra so v Centru kulture Španski borci 

sprejel Zlate maturante ljubljanskih srednjih šol. Šolsko leto 2011 – 2012 je zaključilo kar 181 zlatih 

maturantov. To je v zadnjem času največja številka. 14. novembra smo v Mestni hiši gostili 

ustvarjalce predstave Nevihta, Mestnega gledališča ljubljanskega, ki so prejeli veliko nagrado 

letošnjega Borštnikovega srečanja, za najboljšo gledališko uprizoritev ter še kar osem nagrad ter 

dobitnika Borštnikovega prstana, gospoda Igorja Samoborja. 17. novembra smo v Mestni hiši 

obeleţili Svetovni dan spomina na ţrtve prometnih nesreč. 18. novembra sta se podţupanja Tjaša 

Ficko in podţupan Aleš Čerin, v Postojnski jami udeleţila ţreba skupin prvega dela Evrobasketa 

2013. Katerega finalni del bo potekal v Centru Stoţice. Javnemu zavodu Turizem Ljubljana, na 

Hribarjevem nabreţju, na zelo obiskani lokaciji na Tromostovju, predstavili prenovljeni informacijski 

tabli, z velikim zemljevidom Mestne občine Ljubljana. Ter zemljevidom oţjega mestnega središča, 

tistega,ki se lahko doseţe peš točke in pa s kolesi. 19. novembra je Lekarna Ljubljana odprla deţurno 

enoto, ki je bila doslej na Prisojni ulici in sedaj je preseljena na novo lokacijo v neposredno bliţino 

Urgence. Kdor še ni videl, priporočam res ogled. Ker je nekaj izjemnega. 20. novembra smo v 

Festivalni dvorani podelil priznani izbor kakovosti v Ljubljani, najboljšim ljubljanskim gostinskim 

lokalom ter trgovinam v mestnem središču. 20. novembra se je na 14. seji sestal Nadzorni svet 

Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana. 21. novembra smo na Pipanovi poti odprli 

nov stanovanjski objekt z 22 bivalnimi enotami, ki so namenjene začasnemu reševanju stanovanjskih 

potreb socialno ogroţenih oseb. Poudarjam, da je to prvi objekt, ki je narejen po vseh najnovejših 

tehnologijah varčevanja z energijo. Gre k …/// … nerazumljiv…/// …energiji. In ta projekt bo 

predstavljen tud v reviji Ljubljana. 22. novembra smo podelili nagrade Marjana Roţanca na področju 

športa za leto 2012. Prejemniki nagrad so Sašo Bertoncelj, za izjemne športne doseţke v letu 2012. 

Ter Franci Bergant, Bernarda Mavrič ter Jurij Novak. 22. novembra smo otvorili Chopin-ov prehod, 

ki pod Kongresnim trgom povezuje Plečnikov podhod in severna Emonska vrata ter novo muzejsko 

postavitev dediščine Emone, I Emono. Kdor še ni videl, pejte pogledat, ker to je pa… vse čestitke 
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našim arheologom, ki so doţivel v zadnjih časih, ne? Tok pogroma. Ampak, to, kar so predstavili, je 

pa res nekaj vrhunskega. Spletno mesto Visit Ljubljana je prejela Netka za najboljši digitalni projekt 

v kategoriji Mediji in informativni  portali… spletno mesto, …/// … nerazumljivo…/// …pa je prejela 

Metka, kateri…  spletne storitve. To je najbolj prijazna spletna vsebina za otroke. Netka je nagrada, 

ki jo vsako leto prejmejo najboljše spletne strani, mobilne  …/// .. nerazumljivo…/// …   s področja  

druţbenih medijev  v Sloveniji. Samopostreţni izposoje sistem, izposoje koles Bicikelj ima v letu in 

pol delovanja, 40 000 uporabnikov. Ki so ţe opravili več, kot 1 milijon voţenj.  Zdaj se trudimo 

podaljšat nekatere linije. Mestna občina Ljubljana tudi letos podeljuje meščankam in meščanom 

brezplačno sol, za posipanje poledenelih tal v zimskih mesecih. In lahko se dvigne 15 kg brezplačne 

soli, kot do sedaj.  

Mestna občina Ljubljana dela vse, da etaţni lastniki na Gotski ulici, pa ne samo na Gotski, uspejo pri 

urejanju svojih zemljišč. Tu bi rad povedal, da se nam pojavljajo povsod tam, kjer je Gipos še vedno 

lastnik, al je pa naprej prodal, neke podnajemne  čudne pogodbe, kjer bojo dal nekomu v najem, ki bo 

postavil parkirne količke. Štirinajst toţb teče, ne? Osem mislim, da jih je ţe pozitivno rešenih. 

Številko bi preveril, da ne bom kaj na pamet rekel, ampak ste vabljeni, da si ogledate. In po današnji 

seji bom tudi poprosil sodišče, da da tem problemom prednostno pravico pri obravnavi. Tu bi rad 

pohvalil naše sluţbe, ki ţe osem let skrbijo za ta problem. In smo mel na Gotski ulici res srečo, da, 

nedolgo pred tem, smo dobili sodbo, pravnomočno, kjer je ulico dodelila ţe Mestni občini Ljubljana. 

Tako, da zdaj čakamo še razsodbo glede zelenic in parkirišč. In jaz upam, da bo tudi ta sodba enaka. 

Da bodo potem stanovalci dobili to v svojo uporabo.  

Na mednarodnem sodelovanju smo imeli delegacijo Singapura. Potem ţupana Smedereva, podţupana 

Zagreba. Veleposlanika AzeberĎana. Ter gospa Nives Cesar se je udeleţila 2. Konference azijsko 

evropskega srečanja z ţupani in guvernerji, Strategije za spremembe. Predstavnice Oddelka za 

zdravje so bile na …/// … nerazumljivo…/// … zdravih mest, ki je potekalo v Udinah. Potem smo bili 

tudi na konferenci v Zagrebu. Perspektive staranja v drţavnih regijah.  Podţupanja Tjaša Ficko se je 

udeleţila Svetovnega kongresa Pametnih mest v Barceloni. Kjer je predstavila novo nabreţje 

Ljubljanice od vizije Janeza Koţelja, do mednarodne najvišje nagrade. In pa naš turizem je v 

Londonu predstavil, na najpomembnejšem turističnem dogodku, Ljubljano, kot gostiteljico Evro 

basketa 2013. Pričakuje se res velik obisk. Hvala lepa. 

 

Gremo na točko 4. 

AD 4. 

KADROVSKE ZADEVE  

Gradivo ste… 

 

…///… iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

Prosim?  

 

…/// … iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

Ţelite gospa Kucler?  

 

…/// … iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

Po šestih letih… res ni razprave. Če boste pa vi hotela, bom pa posebej vam na razpolago.  

 

…/// … iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

Po seji bom vam na razpolago posebej, gospa Kucler. Ja. Ja… 

 

Gremo na Kadrovske zadeve. Točko 4. Gradivo ste prejeli. Prosim gospoda Čerina, da poda uvodno 

obrazloţitev. 

 

GOSPOD ALEŠ ĈERIN 
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Hvala za besedo gospod ţupan. Cenjene kolegice in kolegi. Komisija vam predlaga v sprejem dvajset 

sklepov. S tem, da smo danes na korespodenčni seji sprejel še eno spremembo. In sicer v Mestnem 

gledališču ljubljanskem, ste imeli, ste imeli predlog za člana Andreja Pengova Bitenca. In na mest 

njega je gospod Aleš Kardelj. Hvala lepa.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Hvala lepa.  

 

Gremo na Prvo. Predlog Sklepa o razrešitvi in imenovanju namestnika predsednice Mestne volilne 

komisije.  

Razprava prosim. Ni razprave. 

 

Ugotavljam navzočnost po celotni točki.  

Rezultat navzočnosti: 30 

 

Glasovanje poteka O SKLEPU: 

Marka Drobeţa se razreši s funkcije namestnika predsednice Mestne volilne komisije Mestne 

obĉine Ljubljana. V Mestno volilno komisijo Mestne obĉine Ljubljana se za namestnika 

predsednice imenuje Vladimir Koĉevar. Mandat imenovanega je vezan na mandat Mestne 

volilne komisije Mestne obĉine Ljubljana. Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike 

Slovenije. 

 

Prosim za vaš glas. 

30 ZA. 

NIHĈE PROTIL. 

 

Drugič. Predlog sklepa o prenehanju mandata in imenovanju nadomestnega člana Uredniškega 

odbora Glasila Ljubljana.  

Razprava prosim. Ni razprave.  

 

Glasovanje poteka O PREDLOGU SKLEPA: 

Gospodu Anţetu Logarju preneha mandat ĉlana Uredniškega odbora Glasilo Ljubljana. V 

Uredniški odbor Glasilo Ljubljana, se imenuje Aleš Kardelj. Mandat imenovanega je vezan na 

mandat Mestnega sveta Mestne obĉine Ljubljana.  

 

Prosim za vaš glas. 

27 ZA. 

NIHĈE PROTI. 

Ĉestitam. 

 

Gremo na – tretjič. Predlog Sklepa o prenehanju mandata in imenovanju nadomestne predstavnice v 

Mestni občini Ljubljana, v Svetu … v Svet Vrtca Mojca.  

Razprava? Ni razprave.  

 

Glasovanje poteka O PREDLOGU SKLEPA: 

Tadeju Meserku preneha mandat ĉlana Sveta Vrtca Mojca. V Svet Vrtca Mojca se za 

predstavnico  Mestne obĉine Ljubljana imenuje Irena Peĉan. Mandat imenovane je vezan na 

mandat Sveta vrtca.  

 

Prosim za vaš glas. 

29 ZA. 

NIHĈE PROTI. 

 

Četrtič. Predlog Sklepa o prenehanju mandata in imenovanju nadomestnega predstavnika v Mestni 

občini Ljubljana v Svet Vrtca Hans Kristijan Andersen.  
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Razprava?  

 

Glasovanje poteka:  

Hedi…/// … nerazumljivo…/// .. preneha mandat ĉlanice Sveta Hans Kristijan Andersen. V 

Svet Vrtca Hans Kristjan Andersen se za predstavnika Mestne obĉine Ljubljana imenuje 

Aljoša Cetinski. Mandat imenovanega je vezan na mandat sveta vrtca.  

 

30 ZA. 

NIHĈE PROTI. 

Hvala.  

 

Petič. Predlog Sklepa o prenehanju mandata in imenovanju nadomestne predstavnice v Mestni občini 

Ljubljana, v Svet Javnega zavoda Mladi Zmaji, Center za kakovostno preţivljanje prostega časa otrok 

in mladih. 

Ni razprave.  

 

Glasovanje poteka: 

Evi Strmljan Kreslin preneha mandat ĉlanice Sveta Javnega zavoda Mladi zmaji, Centra za 

kakovostno preţivljanje prostega ĉasa otrok in mladih. V Svet Javnega zavoda Mladi zmaji, 

Centra za kakovostno preţivljanje prostega ĉasa otrok in mladih, se za predstavnico MOL-a 

imenuje Saša Ogrizek. Mandat imenovane je vezan na mandat sveta zavoda. 

 

Prosim za vaš glas. 

28 ZA. 

NIHĈE PROTI. 

Hvala lepa. 

 

Šestič. Predlog Sklepa o prenehanju mandata in imenovanju nadomestne predstavnice Mestne občine 

Ljubljana, v Svet Javnega zavoda Lekarne Ljubljana.  

Razprava prosim? Izvolite gospod Jazbinšek… 

 

GOSPOD MIHA JAZBINŠEK 

Kok časa pa mam? 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Kokr ţelite. 

 

GOSPOD MIHA JAZBINŠEK 

Ja, lepo. Sicer to je v povezavi seveda z naslednjo točko. Kjer gre za Svet Javnega zavoda Festival 

Ljubljana. Gospa Jadranka Dakić očitno odhaja iz funkcije predsednice celo sveta zavoda. Iz osebnih 

razlogov. Piše. Zdaj, po navadi si človek predstavlja, prezasedenost, bolezen, kakor koli. Ampak, v 

tem primeru to očitno ne velja, ker se je pač odločila za Svet Javnega zavoda Festival Ljubljana. 

Zdaj, vi seveda poznate problem tega javnega zavoda, ne? Ravnokar je glava ljubljanskih lekarn, 

menda bo šla v Srbijo. S sabo bo Farmadent, jaz mislim, da je to proizvodnja… fabrka. S sabo bo 

vzela blagovno znamko. Blagovna znamka se imenuje Javni zavod Lekarne Ljubljana. V tej blagovni 

znamki je, brez diskusije, seveda tudi LL Grosist. Tako, da v Srbijo odhaja blagovna znamka, torej 

ljubljanskih lekarn in… in Grosista…. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Prosim! Lepo prosim, no… 

 

GOSPOD MIHA JAZBINŠEK 

Grosista. Zdaj, prvo vprašanje je, ali je svet razrešil te štir ljudi? Svet zavoda razrešil štir ljudi? In 

drugič, seveda, kakšen ma ta svet odnos do tega, da pa seveda direktor, prokurist, ki sta iz… odšla iz 

Ljubljanskih lekarn, ostajata v Grosistu, kokr je meni znano. Al pa ne, nekateri pravijo, da je to 
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interna zadeva Ljubljanskih lekarn. To se prav. Imamo zdaj proizvodnjo v Srbiji, mamo grosista v 

Ljubljani, v istih osebah, po moje. In imamo konzumenta srbskih zdravil Ljubljanske lekarne. Pri 

čemer seveda bo Grosist, ki je bil sicer, moram reč, v prvem statutu, določen, kot tisti, ki lahko 

podruţnice in nova podjetja ustanavlja doma in v tujini! Zdaj, ta Grosist naš, ne? Je očitno potem to 

spremenjen ta statut. In se je očitno Grosist odločil, da bo šel pač v Farmadent, ne…, kaj je to 

Farmadent? A je to mariborsko… M? Ne vem. Pardon, Jugofarmacija… 

 

…/// … iz dvorane – nerazumljivo…///  

 

Jugofarmacija, ja! No, saj boste, saj boste tolerantni, ne? Seveda do te mejhne napake, ne? Farmadent 

je samo dokaz, ne? Kako recimo gospod Peče, pa gospod Kangler, pereta v Grosistu mariborskem… 

 

----------------------------------------zvok, ki prekine ozvočenje glasu razpravljavca. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Gospod Jazbinšek…. Ne, ni ti… 

 

…/// … iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

Drţite se prosim, ja… 

 

GOSPOD MIHA JAZBINŠEK 

Brez… brez Farmadenta.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Hvala lepa. 

 

GOSPOD MIHA JAZBINŠEK 

No, moram pa reč, da v raznih utemeljitvah našega Grosista, je bil skoz prisoten mariborski grosist, 

ne? Gospod ţupan. In to imate vi odprto temo. Stalno. No, zdaj, seveda smatram, en? Da ne bi smela 

gospa Dakić pravzaprav pobegnit iz svoje odgovornosti. Da je pobegnila vodilna ekipa v Javnem 

zavodu Ljubljanske lekarne. Brez pravega … razrešitve. Potem, ko smo seveda to ekipo mukoma 

postavili. Mukoma postavili. Ki je bila seveda plod tudi, ta ekipa plod tudi nekih, rekel bi preizkusov, 

skoz ministrstva, ki jih niso prestal. Ampak, zdaj imamo situacijo jasna, jasno. In zdaj se odpira 

ljubljanskemu Grosistu široko, široko… ne samo balkansko seveda področje. Ampak, se mu odpira 

področje, da bodo tiste, rekel bi, tista zdravila, ki so bila predmet tudi mal šikanaţe, ne? S strani 

Ministrstva za zdravje. Pravzaprav odnesli kot blagovno znamko verjetno v Jugofarmacijo, ne? Zdaj, 

seveda, človek ne bi bil nič jezen seveda okrog tega, da je naš ljubljanski Grosist ta glaven, ne? Za, 

rekel bi posle iz Srbije. Ampak, seveda tuki je en drug problem. Problem je ta, seveda, da ta Grosist 

bo na teh poslih mel velke dobičke, ki pa ne vem, pod čigavo kontrolo so. Ker do danes niso pod 

kontrolo nikogar. Ne? Nikogar! Iz javne lekarne tja ne. In potem, od, ne? Kje bojo? Edin stik, edina 

kontrola je seveda prokurist. V tem Grosistu. Zdaj, pa to tud nič ni narobe! Ampak ta Grosist, zdaj 

moram reč tudi seveda za srbske namene, ne? Ima na zadnje v Lekarni Ljubljana, investicij, ki sodijo 

h Grosistu na način skladišča in pa, in pa na lokaciji Grosista. 5 milijonov 600! Nakupov v Javnem 

zavodu Lekarna Ljubljana. To je ta nakup dol na … Merkurjev center, ne? Nepremičninski velik 

posel. Ki smo mu tu v mestnem svetu dal signal, češ, da je to priloţnost. In zdaj ne vem, kaj se s tem, 

s to priloţnostjo dogaja? Vem pa, da je v interesu Grosista, Ljubljanske lekarne, no. To se pravi, tisto, 

kar danes ţe trţi na račun tega, da to ni, rekel bi oddelek znotraj Ljubljanskih lekarn. To je par 

milijonov Evrov nekih dobičkov in tisto, kar tudi sicer kanalizira Javni zavod Lekarna Ljubljana. 

Dosega tam do 10 milijonov v interesu tega Grosista. Ki, vi veste, ne? Ker bo brez kontrole. In vi 

veste, ne? Da… da… sploh ne bi smel bit ustanovljen, ne? Med drugim tudi skoz mali detajl. Ne to, 

da je Kriţanič rekel, da, da je to nezakonito ustanovljeno. Obstaja tudi mali detajl. Da je bil 

ustanovljen preden je dobil soglasje tega mestnega sveta. To so resne reči! To so resne reči. Ki imajo 

dimenzijo 10 milijonov. Nekih investicij, ki bi lahko ostale Ljubljanski lekarni. Do zdaj 10 milijonov. 

Ne? In mislim, gospa Dakić, da niste opravili tega posla. Spustil ste odličnega direktorja, … 
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…/// … iz dvorane – smeh – nerazumljivo…/// 

 

… da je posle…  

 

…/// … iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

Ja! Seveda! Kaj pa druzga! Ne? Ja, odličnega direktorja je spustila in še tri sodelavce. Da so posle 

odnesli v Jugo farmacijo. Ne? In ob tem opustil vsakršen nadzor nad Grosistom. Razen, gospa Dakić, 

če boste ta nadzor vi imel, recmo, kot nova direktorica Lekarne Ljubljane?  

 

…/// … iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Replika. Gospod Möderndorfer. 

 

GOSPOD JANI MÖDERNDORFER 

Spoštovani svetnik, glede na to, da ste znan, da ste v zgodovini Mestne občine Ljubljana spisal največ 

ovadb… 

 

--------------------------------------------konec 1. strani I. kasete---------------------------------------------- 

 

…to je novo ovadbo, proti Jadranki Dakić, zaradi zanemarjanja, nemarnosti, ker je spustila 

sposobnega direktorja izven Zavoda Lekarne Ljubljana. In, če vam to uspe, vas peljem še na pivo. 

Res ste neresen. In enostavno moram reč, da ţalite ta zbor s tako razpravo. Hvala lepa.  

 

…/// … iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

Počakajte, boste dal obema. Počakajte… počakajte. Bom še jaz repliciral, ne? 

 

Gospod Jazbinšek je v svoji domišljiji dolgočasen in ni zabaven. Dve stvari je pa prav gotovo. Da je 

šel odličen direktor, na ţalost. In, da je šla še odlična prva nadzornica. To je tud ţalostno. Sicer je pa 

Grosist, vse, kar ustvari, gre v Lekarne Ljubljana, ki je v 100% lasti Mestne občine Ljubljana. Ne 

more drugam it. In drugič, ja, zelo lepo, kdor mal ve ekonomije, to pač ve, kaj govori. Kdor pa ne 

vem, pa sanja. In drugič. Štirje so dali odpoved. In grejo in nihče ne ostaja. Razpis za novega 

direktorja je pa od  zuni, ko bo ta zbran, ko ga  bo svet zbral, potem bo razpis še za ostala mesta. 

Tako, da, uspeh Grosista se kaţe ţe v tem, kot ste brali v medijih. Ker ste vi na medije tako 

občutljivi. So drugi grosisti plačevali velike denarje, da se očrni Lekarna Ljubljana. Lekarna 

Ljubljana bo letos imela enega najboljših rezultatov. Odprla je novo lekarno, ki je vrhunska. Novo 

oddaja. Spet izjemno dobre rezultate na vseh tekmovanjih. In, jaz le upam, da bomo zbral takega 

direktorja, ki bo dober naslednik, kot je rekel gospod Jazbinšek, odličnemu direktorju, ki je odšel. Nič 

ne nese s sabo. Razen svojega znanja, ker so ga pač več plačal, kot ga lahko mi tud pomislimo.  

 

Izvolite gospod Jazbinšek.  

 

…/// … iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

GOSPOD MIHA JAZBINŠEK 

Najprej. Seveda vi niste… ta trenutek ste izrekli eno laţ! In sicer ta laţ je bila ta, da je veliko 

grosistov hotelo ukinit Lekarno Ljubljana. Ne! Grosisti so hoteli ukint ljubljanskega grosista!  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Morate poslušat, kaj sem rekel… 

 

GOSPOD MIHA JAZBINŠEK 
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Ne pa Lekarno Ljubljana! Ja, seveda, saj ste tudi o direktorju govoril in tako naprej in tako naprej. 

Drugič, jaz nič ne trpim, kar se tiče, kar se tiče kdo je ostal, pa kdo ni ostal v Lekarni. Jaz govorim! 

Da sta direktor in pa gospod Jaklič, kot prokurist, ostala v Grosistu. To sem jaz povedal! In to je 

osnovno bistvo!  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

A res? To pa nisem… 

 

GOSPOD MIHA JAZBINŠEK 

Ja, seveda. Seveda. Po mojih informacijah da.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Ja, to je kej novga. Saj te infor… 

 

GOSPOD MIHA JAZBINŠEK 

Vaše… še gospod Brnič, ki je član sveta, ni dobil informacije, ali ona dva gresta tud iz Grosista, ali 

ne?! No, tako da seveda, ker je to ta interna stvar Lekarne Ljubljana. Zato jaz mislim, da bo moral v 

Lekarni Ljubljani nastopit en zlo močen človek. Zlo močen človek, da bo brzdal Jakliča, v smislu 

tega, ker ni res, kar ste rekli. Da se iz Grosista dobiček steka v Lekarno Ljubljano. Se ne! Če pa se, 

vas bom pa pozval, da mi cash flow tega tipa pokaţete! Ne? In, zdaj seveda, kar se tiče kazenskih 

ovadb in tako. Hvala lepa za povabilo. Hvala lepa za povabilo!  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

 

Glasovanje poteka O PREDLOGU SKLEPA: 

Jadranki Dakić preneha mandat ĉlanice Sveta v Javnem zavodu Lekarne Ljubljana. V Svet 

Javnega zavoda Lekarne Ljubljana, se imenuje Tanja Dodig Sodnik. Mandat imenovane je 

vezan na mandat ĉlanov sveta. 

 

Prosim za vaš glas. 

29 ZA. 

NIHĈE PROTI. 

 

Gremo na sedmi Predlog Sklepa o imenovanju štirih članov v Svet Javnega zavoda Festival 

Ljubljana.  

Razprava? Ni razprave.  

 

Glasovanje poteka O PREDLOGU SKLEPA: 

V Svet Javnega zavoda Festival Ljubljana, se imenujejo: Davor Bujinjac, Jadranka Dakić, 

Strmljan Kreslin, Metka Tekavĉiĉ. Mandat imenovanih traja štiri leta. 

 

Prosim za vaš glas. 

30 ZA. 

NIHĈE PROTI. 

Sprejeto. 

 

Gremo na osmič. Predlog Sklepa o imenovanju treh članov v Svet Javnega zavoda Mednarodni 

grafični likovni center. 

Razprava? Ni razprave.  

 

Glasovanje poteka: 

V Svet Javnega zavoda Mednarodni grafiĉni likovni center, se imenujejo: Tanja Dornik Pogliĉ, 

Anton Kastelic, Sašo Rukolo. Mandat imenovanih traja štiri leta. 

 

Prosim za vaš glas. 
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32 ZA. 

NIHĈE PROTI. 

Sprejeto.  

 

Deveti Predlog Sklepa o imenovanju štirih članov v Svet Javnega zavoda Mestno gledališče 

ljubljansko.  

Razprava?  

 

Glasovanje poteka O PREDLOGU SKLEPA: 

V Svet Javnega zavoda MGL se imenujejo: Saša Hren Koritnik, Mojca Jan Zoran, Aleš 

Kardelj, Mojca Slovenc. Mandat imenovanih traja štiri leta. 

 

Prosim za vaš glas. 

30 ZA. 

NIHĈE PROTI. 

Hvala.  

 

Desetič. Predlog Sklepa o imenovanju štirih članov v Svet Javnega zavoda Mestna knjiţnica 

Ljubljana.  

Razprava? Ni razprave. 

 

Glasovanje poteka O PREDLOGU SKLEPA: 

V Svet Javnega zavoda Mestna knjiţnica Ljubljana, se imenujejo: Bojan Hajdinak, Uroš Grilc, 

Ana Ĉepiĉ Vogrinĉiĉ, Klement Ţibert. Mandat imenovanih traja štiri leta. 

 

Prosim za vaš glas. 

31 ZA. 

NIHĈE PROTI. 

 

Gremo na enajstič. Predlog Sklepa o imenovanju štirih članov v Svet Javnega zavoda Muzeji in 

galerije mesta Ljubljana. 

Razprava? Ni razprave. 

 

Glasovanje poteka: 

V Svet Javnega zavoda Muzeji in galerije mesta Ljubljane, se imenujejo: Jerneja Batiĉ, Silva 

Ĉrnugelj, Anton Kranjc, Tanja Mastnjak. Mandat imenovanih traja štiri leta. 

 

Prosim za vaš glas. 

34 ZA. 

NIHĈE PROTI. 

Hvala lepa. 

 

Dvanajstič. Predlog Sklepa o imenovanju štirih članic v Svet Javnega zavoda Pionirski dom, Center 

kulture mladih. 

Razprava prosim. Ni razprave. 

 

Glasovanje poteka: 

V Svet Javnega zavoda Pionirski dom, Center kulture mladih, se imenujejo: Nina Kalĉiĉ, 

Kucler Dolinar, Vesel Valentinĉiĉ, Neţa Vodušek.  

 

Prosim za vaš glas… a… Mandat imenovanih traja štiri leta. 

39 ZA. 

NIHĈE PROTI. 
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Trinajstič. Predlog Sklepa o imenovanju štirih članov v Svet Javnega zavoda Slovensko mladinsko 

gledališče Ljubljana.  

Razprava prosim. Ni razprave. 

 

Glasujemo O PREDLOGU SKLEPA: 

V Svet Javnega zavoda Slovensko mladinsko gledališĉe Ljubljana, se imenujejo: Breda 

Brezovar Papeţ, Semira Osmanagić, Slavko Slak, Ana Ţeleznik. Mandat imenovanih traja štiri 

leta. 

 

Prosim za vaš glas. 

32 ZA. 

NIHĈE PROTI. 

 

Štirinajstič. Predlog Sklepa o imenovanju predstavnice MOL-a v Svet   Gimnazije   Ljubljana.  

Razprava? Ni razprave. 

 

Glasovanje poteka O PREDLOGU SKLEPA: 

V Svet Gimnazije Poljane, se imenuje Irena Kuntariĉ Hribar. Mandat imenovane traja štiri 

leta. 

 

Prosim za vaš glas. 

31 ZA.  

NIHĈE PROTI. 

Sprejet.  

 

Petnajstič. Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika MOL-a v Svet Sredjne medijske in grafične 

šole Ljubljana.  

Razprava? Ni razprave.   

 

Glasovanje poteka O PREDLOGU SKLEPA: 

V Svet Srednje medijske grafiĉne šole Ljubljana, se imenuje Andrej Pengov Bitenc. Mandat 

imenovanega traja štiri leta. 

 

Prosim za vaš glas. 

29 ZA.  

NIHĈE PROTI. 

Hvala.  

 

Šestnajstič. Predlog Sklepa o imenovanju predstavnice MOL-a v Svet Srednje šole za gostinstvo in 

turizem Ljubljana. 

Razprava prosim? Ni razprave. 

 

Glasovanje poteka O SKLEPU: 

V Svet Srednje šole za gostinstvo in turizem Ljubljana se imenuje Stanislavo Marijo Ferenĉak 

Marin. Mandat imenovane traja štiri leta. 

 

Prosim za vaš glas. 

33 ZA. 

NIHĈE PROTI. 

 

Sedemnajstič. Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika Mestne občine Ljubljana v Svet Zavoda za 

slepo in slabovidno mladino Ljubljana.  

Razprava? Ni razprave. 

 

Glasovanje poteka: 
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V Svet Zavoda za slepo in slabovidno mladino Ljubljana se imenuje Bojan Grum. Mandat 

imenovanega traja štiri leta. 

 

Prosim za vaš glas. 

32 ZA. 

NIHĈE PROTI. 

 

Osemnajstič. Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika MOL-a v Svet Dijaškega doma Poljane.  

Razprava? Ni razprave. 

 

Glasovanje poteka O PREDLOGU: 

V Svet Dijaškega doma Poljane se imenuje Niko Graĉan. Mandat imenovanega traja štiri leta. 

 

Prosim za vaš glas. 

32 ZA. 

NIHĈE PROTI. 

Hvala lepa. 

 

Devetnajsti Predlog Sklepa o imenovanju predstavnice Mestne občine Ljubljana v Svet Doma 

starejših občanov Ljubljana Vič Rudnik. 

Razprava prosim? Ni razprave. 

 

Glasovanje poteka O PREDLOGU SKLEPA: 

V Svet Doma starejših obĉanov Ljubljana Viĉ Rudnik, se imenuje Dunja Piškur Kosmaĉ. 

Mandat imenovane traja štiri leta. 

 

Prosim za vaš glas. 

33 ZA. 

NIHĈE PROTI. 

Hvala lepa. 

 

In dvajseti Predlog Sklepa o imenovanju predstavnice Mestne občine Ljubljana v Svet Centra za 

socialno delo Ljubljana Moste Polje.  

Razprava? Ni razprave. 

 

Glasovanje poteka O PREDLOGU: 

V Svet Centra za socialno delo Ljubljana Moste Polje, se za predstavnico MOL-a imenuje 

Erika Raĉiĉ. Mandat imenovane traja štiri leta. 

 

Prosim za vaš glas. 

32 ZA. 

NIHĈE PROTI. 

 

S tem smo to točko izčrpali. Hvala lepa kolega Čerin. Odlično pripravljeno.  

 

Peta točka 

AD 5. 

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O POSEBNI IN 

PODREJENI RABI JAVNIH POVRŠIN, S PREDLOGOM ZA HITRI POSTOPEK 

Gradivo ste prejeli. Prejeli ste Sklep Sveta Četrtne skupnosti Center. Amandma Svetniškega kluba 

NSi in poročilo pristojnega Odbora za gospodarske javne sluţbe in promet. Prosim gospoda 

Polutnika, da poda uvodno obrazloţitev. 

 

GOSPOD DAVID POLUTNIK  
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Hvala lepa za besedo. Gre za spremembo Odloka o posebni rabi in podrejeni rabi javnih površin. Ki 

je bil napisan leta  2006, spremenjen 2007 in nazadnje 2012. Predlagane dopolnitve odloka so 

predvsem, da bo komisijo za izbiranje javnih ponudb, imenuje bodoči ţupan Mestne občine 

Ljubljana. Da se ukine petnajst dnevna brezplačna uporaba javne površine za postavitev gradbenih 

odrov ali gradbišč. Da se uporabnina za postavitev gradbenega odra ali gradbišča, določi glede na 

obseg gradbenega odra, ali gradbišča. In sicer znaša uporabnina do 100 m2  1,00 € na dan. Od 100 do 

500 m2 0,80 € na dan. In nad 500 m2  0,50 € na dan. S tem ţelimo spodbuditi uporabnike, da javno 

površino uporabljajo za toliko časa, kolikor jo dejansko potrebujejo. In še tretja. Da se, da se javnim 

podjetjem, kadar izvajajo oziroma vodijo dela oziroma investicije, v imenu Mestne občine Ljubljana, 

na podlagi njenega pooblastila, da so ta podjetja oproščena plačila in uporabnine. Predlagam, da 

mestni svet sprejme odlok po hitrem postopku. Hvala lepa. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Hvala lepa. Prosim gospo Ţibert, da poda stališče odbora. 

 

GOSPA JULIJANA ŢIBERT 

Odbor se je seznanil s predlogom Sveta Četrtne skupnosti Center in ga podpira. Odbor je sprejel 

Predlog Odloka o hitrem postopku in Predlog odloka v celoti, ki je predlagan. Odbor ne podpira 

amandmaja k 2. členu odloka.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Gospod Čerin? Statutarno? Ni.  

 

Najprej bomo obravnavali samo akt o hitrem postopku. Prosim samo o hitrem postopku zdaj.  

Ni. 

 

Ugotavljam navzočnost po celotni točki. 

Rezultat navzočnosti: 35 

 

Glasovanje poteka O PREDLOGU SKLEPA: 

Mestni svet Mestne obĉine Ljubljana sprejme Predlog, da se Odlok o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o posebni in podrejeni rabi javnih površin, sprejme po hitrem postopku. 

 

Prosim za vaš glas. 

28 ZA. 

4 PROTI. 

 

Gremo na Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o posebni in podrejeni rabi javnih 

površin. Razprava o aktu, kot celota. Kot celota najprej. Potem bomo šli pa o amandmaju, no, če vam 

je prav, ker mal tako naprej… V celoti gospod Jazbinšek. Prav?  

 

GOSPOD MIHA JAZBINŠEK 

Saj bom zelo kratek, ne? Kolk je do zdaj plačeval investitor Šumija, ne? Saj ne vem kdo je … več. 

Ne? Za to, da je postavljen seveda, gradbiščna ograja na pločniku, ne? Jaz ne morem niti s kolesom 

mim, ne? In kok bo naprej plačeval, ne? Koliko je tam našega pločnika? In kok bojo plačevali drugi, 

ki so pa ob pločnikih tudi ţe par let. In bojo še par let. Z njimi smo pa mel neke pogodbe. O 

skupnem, vzajemnem in ne vem čem še, ustvarjanju teh krasnih stavb, kot je recimo Šumi, brez 

javnih vsebin v pritličju. Hvala lepa.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Gospod Logar. 

 

GOSPOD MAG. ANŢE LOGAR 

Ja. Hvala. Zdaj, očitno je vsakič, ko tule v mestnem svetu amandmiram oziroma sprejemamo kakšne 

spremembe mestnih odlokov, se morajo pač bodisi meščani, bodisi podjetniki, prijet za ţep. Zdaj, 
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mislim, da je glavni razlog za spremembo tegale odloka tukaj v oceni finančnih in drugih posledic. 

Kjer piše, da se bo pri prihodkih proračun povečal za 250.000,00 €. Zdaj, je neka obrazloţitev, da se 

ukinja tistih prvih petnajst dni brezplačnih. Zarad, zato, ker je kar 150 od 180-ih del na stavbah bilo 

opravljenih v tem roku. To je zelo zanimivo, ne? Ker načeloma bi mogla bit občina zainteresirana, da 

se stvari obnavljajo. In, da se obnavljajo čim hitrej. Ne pa, da še iz obnov poskuša polnit svoj izropan 

mestni proračun. Zdaj, ta odlok je prav saga o tem, kako se s posameznimi dodatki, amandmaji in 

tako naprej, dodatno bremeni tiste, katerih dotični odlok oziroma posamezni odlok zadeva. 

Spomnimo se, s prvotnim predlogom se je najprej za 100% podraţilo nadomestilo za uporabo letnih 

vrtov. Potem se je naknadno, kljub drugačni obljubi, privatiziral Prešernov trg. Zdaj se pa torej 

zaračunava še čisto vsaka obnova, razen v primerih seveda, da z mestom povezana oseba obnavlja 

svoje pročelje recimo. To pomen, če preračunamo, vsak, ki je sedaj brezplačno lepšal okolico, bo 

moral po novem plačat vsaj sto… 1.700,00 €.  In posledica te spremembe ne bo, da bo več obnov. 

Ampak, predvsem to, da bo manj. In, da bo to vaše najlepše mesto, ki bi moralo bit, mislim, da čez 

dve leti, v rangu prvih desetih najlepših mest na svetu, se bo temu samo še dodatno oddaljilo. Tako, 

da bom jaz glasoval proti temu, tej spremembi. Hvala.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Gospod Logar, vam moram replicirat. Na tem, ne? Jaz sem vesel, ne? Da je to moje najlepše mesto, 

ne? Mi je pa ţal, da ni vaše tud. Da ga tako ne jemljete. In drugič, to je, da petnajst dnevni brezplačni 

rok ukinemo, je razlog v tem. Ne, da se bo hitrej obnavljal. Ker potem pomeni, ne? Da če plačuješ 

vsak dan, kar so drţal, pa so čakal, ne? Tiste obnove. In je bilo predolg časa zaprto. To, mimogrede, 

samo,  da veste.  

Gospod Kranjc izvolite. 

 

GOSPOD ANTON KRANJC 

Hvala lepa. Mi smo dal amandma… 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

O aktu prosim! Samo o aktu… 

 

GOSPOD ANTON KRANJC 

Ja, saj… saj bom dal pri amandmaju… 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

… ni problema, ne? … 

 

GOSPOD ANTON KRANJC 

Ja, saj sem prej rekel, da lahko pol… 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Ja, saj pol bo v redu, ne? Zdaj… o aktu zdaj samo govorimo. Gospod Ogrin… 

 

GOSPOD ANTON KRANJC 

Pol bom pa pol, pri amandmaju… 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Ja, saj je v redu. Samo o aktu govorimo. Ne o amandmaju… 

 

GOSPOD MAG. TOMAŢ OGRIN 

A ni obravnave? Je obravnava?  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Ja o aktu v celoti!  

 

GOSPOD MAG. TOMAŢ OGRIN 
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Ja, ja… 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Izvolite gospod Ogrin. 

 

GOSPOD MAG. TOMAŢ OGRIN 

Sprašujem, tu je narejena razlika med javnimi podjetji, pa med drugimi, ne? Javna so oproščena 

plačila. A ni to nelojalna konkurenca? Ali kako ste pravno to pretehtali?  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Urejeno na te …/// … nerazumljivo…/// … hvala lepa.  

Gospod Brnič Jager. O aktu. 

 

GOSPOD MIRKO BRNIĈ JAGER 

Hvala za besedo. Jaz bi se, opozoril, da gradbeništvo je zlo obremenjeno s stroški, ko so …/// … 

nerazumljivo…/// … svojega dela in podrejeno terminskim planom in določeni vrsti viri, ki so 

potrebni finančnim konstrukcijam. In ta zadeva zdaj nekako, bi rekel nepremišljeno prihaja v, v te 

konstrukcije, ki so koncem koncev vezane tudi na zakonska določila v zvezi z gradbenim 

dovoljenjem, investicijskim planom in tako dalje in tako dalje, ne? Zgolj… praznjenje blagajn 

investitorjev, nima smisla po moje, ne? In, če vzamemo recimo, kaj je res problem. Kaj, da ne bi 

ponavljal, zaplenkana Ljubljana tam, kjer je zaplenkana ţe leta in leta, ne? To so res problemi, ki bi 

se mu lahko ornh posvetli, pa probamo rešit problem. Medtem, ko tukaj bi predlagal, da bi, da bi se ta 

člen nekoliko drugač zapisal. Nekoliko bolj pogojno zapisal. Se pravi, ne na v kontekstu zlorab, 

moţnosti, da lahko nek oder kar stoji, ne? Ampak, v preverjanju vseh tistih komponent, ki oblikujejo 

neko gradbeno politiko in terminski plan. Hvala lepa.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Zaplankana Ljubljana. Na zasebna zemljišča nima vpliva. To je tista, ki stoji, ki jih ne moremo 

odstranit.  

Gospa Škrinjar, ste se javila, ne? 

 

GOSPA MOJCA ŠKRINJAR 

Hvala za besedo. Jaz mislim, da mora naša Ljubljana it nasproti ljudem, ki ţelijo tej Ljubljani kej 

dobrega. Da postane res prijazno in pa prepoznavno mesto. Tukaj se bi rada spomnila še… 

 

…/// … iz dvorane – nerazumljivo…///  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Sam moment … Gospod Jazbinšek, dajte prosim, saj sem lepo prosil na začetku. 

 

…/// … iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

Ne. Gospa Škrinjar govori. Ne morete… 

 

…/// … iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

Ja, saj… dajte no ugasnit. Izvolite gospa Škrinjar… 

 

GOSPA MOJCA ŠKRINJAR 

Tukaj bi rada spomnila še na to, da je potrebno gledat tud na najemnike lokalov. In jim po moţnosti 

omogočiti subvencionirano rabo teh lokalov. S tem, če izkazujejo neko tradicijo in nekaj, kar je, dela 

Ljubljano prepoznavno. In, če je treba kaj spremenit, tud na drţavni ravni, predlagam, da mesto da 

neko pobudo. Kakšno zakonodajo. Hvala.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 
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Sam to, ne? Brez spremembe zakona se ne da. Tak, da veste, ne? Prosim! Kar uradno pobudo. Dajte 

predlagat!  

 

…/// … iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

Simona, pobudo bomo napisal, ne? Kje je Simona? Dobro… 

Gospa Kucler Dolinar, o aktu, kot o celoti. 

 

GOSPA MOJCA KUCLER DOLINAR 

Ja, seveda o aktu, kot celoti! Akta, kot celote ne bom podprla, razen če bo sprejet Amandma Nove 

Slovenije. Namreč, predvsem tudi zato, ker gre akt iz enega ekstrema, v drug ekstrem. Kot ste v 

prejšnjem izvajanju omenili, je prihajalo do zlorabe tega člena. In so nekateri investitorji imeli 

mesece in mesece postavljene pač gradbene odre in podobne stvari. In tukaj se mi pa povsem na 

mestu ta trenutek, utrnilo vprašanje, torej, dokler je nekomu in nekaterim investitorjem pasalo, jih je 

podpiral tudi ţupan z odlokom. Ko so pospravili svoje odre in ko bi morali postaviti drugi investitorji 

in izvajalci svoje odre, pa to moţnost ukinjamo. Torej, odloka ne bom podprla.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Hvala lepa za prijaznost. Gospod Kranjc. A je še kdo za akt v celoti? Ni….  

 

Gremo na razpravo o 2. členu Predloga odloka, h kateremu je …/// … nerazumljivo…/// … dal 

amandma. Gospod Kranjc izvolite.  

 

GOSPOD ANTON KRANJC 

Ja, saj jaz sem hotel samo to pojasnit, da smo vzel na znanje razlago, da so nekateri zlorabljali to 

moţnost petnajstih dni. In, da se da to zelo enostavno rešit s tem, da pač rečemo, enkrat na leto 

petnajst dni. Ker za manjša popravila, kjer morajo lastniki jih tudi opravit, veliko je hiš, ki mejijo 

direktno na pločnik. In ne morejo odra postavit drugje, kot na javni površini, mislim, da bi bilo 

prijazno do meščanov, če bi jim teh petnajst dni dopustili. Potem je bila razlaga s strani mestne 

uprave, da pol bodo pa moral evidenco vodit, kdo je to ţe izkoristil, pa kdo ne. Jaz mislim, da to pač 

ne bi smel bit nek problem. Ker, ko je treba vodit evidenco, kdo bo plačal za najemnino odrov, kdo 

pa ne bo plačal, ne? Tako, da mislim, da bi bilo to smiselno in prijazno. In, da taki pavšalni ukrepi, ko 

zaradi nekaterih, ki mogoče res zlorabljajo to moţnost, udariš po vseh, mislim, da to pač ni primerno. 

Zato smo predlagal amandma, ki mislim, da je logičen in prijazen do meščanov. Hvala.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Še kdo? Samo še, da odgovorim, no. Da boste vedeli o čem govorimo, ne? Za poprečen oder teh 

popravil, ne? Petnajst dni prinese 130,00 €. Za ograjo. Tako, mimogrede. Taka računica… 

 

…///… iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

Glasovanje…  

 

Prosim? Seveda! Absolutno!  

 

GOSPOD ANTON KRANJC  

Samo pojasnil bi, da vem o čem govorimo.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Hvala. Zadovoljen.  

 

Glasovanje poteka O PREDLOGU AMANDMAJA, katerega predlagam, da ne podpremo. In 

sicer pravi: V 2. ĉlenu …/// … nerazumljivo…/// … se spremeni tako, da se glasi: Prvo alinejo… 

za…/// … nerazumljivo…/// … Tretjo alinejo… javna podjetja, kakor…/// 

…nerazumljivo…///… na podlagi njenega pooblastila.  
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Predlagam, da ne podpremo. 

 

Prosim za vaš glas. 

 

…/// … iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

Prosim?  

 

…/// … iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

Ja. Še enkrat.  

Glasovanje poteka prosim. 

10 ZA. 

20 PROTI. 

Hvala lepa. Ni sprejeto. 

 

In glasujemo O SKLEPU: 

Mestni svet Mestne obĉine Ljubljana sprejme Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah 

odloka o posebni in podrejeni rabi javnih površin. 

 

Prosim za vaš glas. 

25 ZA. 

11 PROTI. 

Hvala sprejeto. 

 

Gremo na točko 6. 

 

AD 6. 

PREDLOG ODLOKA O OBĈINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAĈRTU 

PARTNERSTVO CELOVŠKA, ZA DELE ENOT UREJANJA PROSTORA DR 388. 

Gradivo ste prejeli. Prejeli ste Poročilo pristojnega odbora. Prosim gospo Pavlin, da poda kratko 

uvodno obrazloţitev. 

 

GOSPA ALENKA PAVLIN 

Hvala za besedo. Spoštovane svetnice in svetniki. Obravnavano območje se nahaja v Šiški, dokument 

pa ureja površine med severno obvozno cesto, Celovško cesto, novo povezovalno cesto in pa Cesto 

Ljubljanskih brigad. Gre za površine, ki urejajo predvsem gradnjo novega Centra Spara in pa 

površine okoliških investitorjev. Oziroma novih investitorjev v tem območju. Predlog sprememb in 

dopolnitev se pa nanaša na prostorsko enoto T 3. Gre predvsem dopolnitev nabora dopustnih 

dejavnosti v tem območju. V sklopu teh sprememb predlagamo, da se v ta nabor do…, da se nabor 

teh dejavnosti dopolni z industrijske stavbe, samo delavnice. To je ime po Uredbi klasifikacije 

dejavnosti in stavb. Obstoječe… objekt oziroma podjetje Kozmos, d. d., v tem območju opravlja to 

dejavnost ţe nekaj let. Oziroma deset let. Ţe pred sprejemom tega dokumenta, ki ureja to območje iz 

leta 2009. V pripravi OPPN-ja za to območje, pa je ta navedba te dejavnosti pomotoma izpadla. 

Predlagamo, da se ta dejavnost oziroma sprememba dokumenta izvede po kratkem postopku. To je 

novost Zakona ZP načrta, ki je bila uvedena julija letošnjega leta. In omogoča, da, da se za neskladja 

ali pa očitne napake, uvedejo oziroma izvedejo po tem postopku. V konkretnem primeru lahko iz 

spisa postopka, odčitamo to očitno napako. Gre namreč za to, da je v gradivu za smernice, to se prav 

v osnutku dokumenta ta dejavnost bila navedena. Pridobljene so tudi smernice. Potem pa dejavnost ni 

več omenjena in iz spisa postopka pa ni moţno ugotoviti zakaj. Torej lahko smatramo, da gre res za 

očitno napako. Sam postopek se pa izvede brez, ni treba pridobit smernice in mnenj. Samo petnajst 

dni se o tem postopku, na objavi na oglasni deski oziroma na spletu, kar smo tudi storili. Predlagamo 

tudi, da se sam sprejem dokumenta izvede po hitrem postopku po poslovniku. Gre namreč za 

enostavno spremembo in, kot sem ţe omenila, ni treba pridobit mnenja, skratka, ni treba izdelat 

osnutka, ga razgrnit in potem izdelat predloga. Hvala.  
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GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Hvala lepa. Prosim gospoda Koţelja, da poda stališče odbora. 

 

GOSPOD PROFESOR JANEZ KOŢELJ 

Spoštovani gospod ţupan, kolegice svetnike in svetniki. Odbor podpira najprej… hitri postopek, ne? 

To pa zato, ker… smo to pričakovali,   ta popravek v Zakonu o prostorskem svetovanju, da za 

popravilo ene besede, še posebej, če gre za očitno napako, ni treba voditi postopek, kot da bi 

sprejemali izvorni akt. Skratka, mi predlagamo, da … mestnemu svetu, da najprej… sprejme sklep o 

hitrem postopku. In potem še predlog sklepa… 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Janez! Se opravičujem. Govoriš o drugi točki. O hitrem postopku. Ta nima hitre… ta je samo 

glasovanje. Samo gre o tem, al  to, kar je gospa Pavlin povedala… Hitri postopek je naslednja točka. 

Isto Šiška. Celovška. Isto…  

 

GOSPOD PROFESOR JANEZ KOŢELJ 

O.k. Pa še predlog sklepa. Da Odbor za urejanje prostora podpira sprejem Predloga Odloka o 

spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele območja  

urejanja ŠO 1/ 2 Šiška,  ŠT… 1/2 obvoznica in SŠ  1/6 Zgornja Šiška.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Janez… naslednja točka je… mi je ţal. Si pre… 

 

GOSPOD PROFESOR JANEZ KOŢELJ 

Ja. Jaz se oproščam…. Kolegica je predstavila 7. točko!  

 

…/// … iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Alenka Pavlin… 

 

GOSPOD PROFESOR JANEZ KOŢELJ 

Ne. Ona je predstavila 7. točko in jaz sem pač bil toliko zbran, da sem…  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Se opravičujem… 

 

GOSPOD PROFESOR JANEZ KOŢELJ 

Odpovedal… 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Se opravičujem, sam je… Gospa Pavlin! … Nazaj prosim k vam… 

 

GOSPOD PROFESOR JANEZ KOŢELJ 

Da sem povedal stališče odbora ob 7. točki. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Ja, ne? Zdaj pa prosim, ne? To bo naslednja točka. Zdaj pa nazaj prosim. Za 6. točko. Kar, ne? Gospa 

Pavlin, 6. točko obravnavamo… 

Ne, ker sem videl, ne? Na sliki, ne? Ne… ne, čist drugo, drugo pa ne vidim tu, ne? Pa vmes so … 6. 

točko prosim. Ne 7!  

 

GOSPA ALENKA PAVLIN 

Se opravičujem še enkrat. Nisem imela dnevnega reda, pa… Gre za… 
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GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Šesta! Točka 6 prosim!  

 

GOSPA ALENKA PAVLIN 

Gre za… gre za predlog dokumenta, ki ga… v fazi dopolnjenega osnutka, ga je mestni svet ţe 

obravnaval in sprejel. Dokument je bil pa tudi javno razgrnjen. Gre za površine v Šiški. Neposredno 

ob Ceovški cesti. To je obstoječe stanje. V tem delu gre za nepozidano območje. V enem delu je ţe 

realiziran Hofer. Drugače je pa to neurejeno območje. Na Odboru za urejanje prostora je bila 

postavljena zahteva, da na tej predstavitvi na mestnem svetu, pokaţemo tudi situacijo iz 

urbanističnega natečaja. Namreč OPN ima zahtevo, da se za celotno območje med Ihanovo, Celovško 

cesto, obvozno cesto in pa Ulico Ljubljanskih brigad,… sloven…, Ljubljanskih brigad, izvede 

natečaj.. Ta natečaj je pa podlaga za izdelavo vseh OPPN-jev v tem območju. Natečaj je bil izveden 

leta 2011. In v tem delu je z rdečo obrobo označeno območje, ki ga, ki… dokument, ki ureja 

območje, ki ga danes sprejemate. Glavne značilnosti dokumenta so, v tem območju je predvidena 

zazidava v obliki črke L. Predvidena je trgovska namembnost in pa poslovni namembnosti in pa 

predviden je prizidek k obstoječemu Hofferju. Objekti so v prvi fazi, ta trgovski del je P + 1. To se 

pravi, eno nadstropen, v tem delu je pa pritličen. V drugi fazi pa je v območju te plave oznake, 

predvidena gradnja arhitekturnega poudarka, kar pomeni stolpiča z desetimi etaţami. Do… območje 

je dostopno s Celovške ceste in pa s servisne ceste. Zato je predvidena uvedba te nove ceste. Potem je 

servisna cesta na juţnem delu. In pa v prvi fazi je še omogočen dostop iz območja do teh obstoječih 

objektov na jugu. To je prometna situacija, ki sem jo ţe obrazloţila. To je kletna etaţa. Parkiranje v 

celoti zagotovljeno v kleti. To so višine. Skratka, pritlični objekt, dvoetaţni in pa stolpič v drugi fazi. 

To so pa še tridimenzionalni prikazi. To je ta objekt v L tlorisni obliki. Recimo ta je bolj razviden iz 

tega spodnjega dela. Potem še pogled iz notranjosti. In pa, v drugi etapi, ko je grajen stolpič. Pripomb 

na, v javni razgrnitvi na dokument praktično ni bilo. Zahtevane so bile samo nekatere spremembe 

investitorja. Pač pa je ob obravnavi dopolnjenega osnutka imel Odbor za urejanje prostora, pripombe 

na ureditev vhodnega tega osrednjega dela. Češ, da je preveč podrejen prometu. Tako je podano v 

temu predlogu nov predlog za urejanje. In sicer je predlagana enovita ureditev, kot nekako trţnega 

prostora, kot preplet prometa, pešcev, nakupovalcev. Z moţnostjo ureditve zelenih površin, otroškega 

igrišča. Podlaga za ureditev tega je pa načrt krajinske ureditve. To smo tudi upoštevali in vnesli v 

dokument. To bi bilo vse. Hvala. Prosim, da dokument sprejmete.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Hvala lepa. Gospod Koţelj. Stališče odbora prosim. 

 

GOSPOD PROFESOR JANEZ KOŢELJ 

Stališče odbora je pozitivno. Še posebej, ker je predlagatelj pokazal in dokazal skladnost odloka, 

predloga odloka z zmagovalno natečajno zasnovo. In, tako, da predlagam mestnemu svetu, da 

sprejme Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu, 174 Partnerstvo Celovška, za 

del enote urejanja prostora DR 388, skupaj s predlogom.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Hvala lepa. Gospod Čerin? Ni. 

 

Ker k Predlogu Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za to območje, ni bil vloţen 

noben amandma, ni razprave, zato prehajamo na glasovanje.  

 

Ugotavljam navzočnost lepo prosim. 

38. 

 

Glasujemo O PREDLOGU SKLEPA: 

Mestni svet Mestne obĉine Ljubljana sprejme Predlog Odloka o obĉinskem podrobnem 

prostorskem naĉrtu, 174 Partnerstvo Celovška, za del enote urejanja prostora DR 388. 

Prosim za vaš glas. 
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32 ZA. 

1 PROTI. 

Hvala lepa. Sprejeto. 

 

Gremo na točko 7. 

AD 7. 

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O OBĈINSKEM 

PODROBNEM PROSTORSKEM NAĈRTU ZA DELE OBMOĈJA UREJANJA ŠO 1/2 

ŠIŠKA, ŠT 1/2 OBVOZNICA IN ŠS 1/6 ZGORNJA ŠIŠKA, S PREDLOGOM ZA HITRI 

POSTOPEK 

Gradivo ste prejeli. Po sklicu ste prejeli Poročilo pristojnega odbora. Gospa Alenka Pavlin, še enkrat 

gor… ali zadostuje prej razlaga? 

 

…/// … iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

Zadostuje vam razlaga tud?  

 

…///… iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

Zadostuje razlaga, ki je bila?  

 

…/// … iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

Če je bila, ki je bila prej podana? A še enkrat razloţi?  

 

…///… iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

O.K. … Gospod Koţelj je podal tud razlago… Gospod Čerin? Ni. 

 

Ugotavljam navzočnost po celotni točki.  

Rezultat navzočnosti: 32 

 

Najprej razpravo o hitrem postopku. Kdo o hitrem postopku razpravo? Ni.  

 

Glasovanje poteka O PREDLOGU SKLEPA in sicer prosim za vaš glas: 

Mestni svet Mestne obĉine Ljubljana sprejme Predlog, da se Odlok o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o obĉinskem podrobnem prostorskem naĉrtu za dele obmoĉij urejanja ŠO 

1/2 Šiška, ŠT 1/2 obvoznica in ŠS 1/6 Zgornja Šiška, sprejme po hitrem postopku.  

 

Prosim za vaš glas. 

31 ZA. 

9 PROTI. 

Sprejeto.  

 

In gremo na drugi, razpravo Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem 

podrobnem prostorskem načrtu za navedeno območje. 

Razprava prosim. Ni razprave. Zaključujem… Glasovanje… A, ha…  

 

GOSPA MOJCA KUCLER DOLINAR  

Hvala za besedo. Zdaj, gospod ţupan, upam, da mi ne boste vzel besedo, ker se bo posredno tikalo te 

točke dnevnega reda. Ampak, jaz bi rada na eno stvar opomnila. Povsod tam, kjer dobivajo četrti 

nova nakupovalna središča, bi pozvala pristojne sluţbe, pa tudi odbor, da se lotijo primerne tudi, 

primerno tudi problematike ureditve prometa. Tukaj ţelim poudarit Tbilisij… 

 

---------------------------------------------zvok, ki prekine ozvočenje glasu razpravljavca.  
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GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Hvala lepa gospa Mojca Kucler Dolinar, vam bom vzel besedo. Kot ste sama ugotovila. To ni ta 

točka. In ne boste dobila besedo. Predvidljivo. Hvala lepa tud vam.  

Izvolite gospod Brnič Jager.  

 

GOSPOD MIRKO BRNIĈ JAGER 

Predloga postopka, to se pravi hitremu postopku, nasprotujem. Iz… 

 

-----------------------------------------------zvok, ki prekine ozvočenje glasu razpravljavca.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Hvala lepa. Prepozno ţe… 

 

…/// … iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

Zaključujem razpravo…  

 

…/// … iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

GOSPOD MIRKO BRNIĈ JAGER 

To lahko preskočmo…ne?  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Ne boste k razpravi o hitrem postopku. Vam ne bom pustil zdaj… 

 

GOSPOD MIRKO BRNIĈ JAGER 

Ne. Res no. Res.  Mislim, to je bil samo uvoden stavek.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Izvolite. Ne? O odloku…Izvolite.   

 

GOSPOD MIRKO BRNIĈ JAGER 

A imam besedo?  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Seveda.  

 

GOSPOD MIRKO BRNIĈ JAGER 

Hvala. Skratka, gre za to, ne? Da sedi tukaj prisotna izmišljija, ne? Ki ni najbolj simpatična. Ne? In 

sicer, nenadoma se je nekdo premislil in je rekel, naš … v … proizvodnem elementu, bom vendarle 

imel delavnico, ne? In mi zdaj sprejemamo predlog hitrega postopka… 

 

-------------------------------------------------zvok, ki prekine ozvočenje glasu razpravljavca. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Hvala lepa.  

 

…/// …iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

Ne boste dobil o hitrem postopku. Ker ne boste me peljal okrog gospod Brnič Jager… 

 

…/// … iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

Hitri postopek je šel mim!  
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…/// … iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

Ja. Hitri postopek. Ta trenutek. Ja, ja… Izvolite… Brez hitrega postopka. 

 

GOSPOD MIRKO BRNIĈ JAGER 

Skratka, gre za to, da prinašamo vsebino, ki na tem prostoru oţivljamo vsebino, se pravi, prej sem 

rekel, nekdo se je spomnil, da bi pa vendarle imel takšno dejavnost. In ta dejavnost ne sodi sem. Ne 

sodi. To je poanta vsega, ne? In … mestni svet, kaj šele urbanisti mestni, ne? Ki se s tem ukvarjajo, 

ne? Bi lahko bili nekoliko kritični. Še posebej vi, ki imate tako posebej radi Ljubljano, ne? In bi 

rekel, najbogatejše lokacije, najdraţje, najlepše, najbolj donosne, posp… predajamo, to se pravi 

razvojnim planom, ki bo v njih razvijal delavniško dejavnost. Pač, z vsemi tistimi stvarmi, ki jih pač 

taka zadeva komunalno in, in, in poslovno prinaša s seboj. No, zato bi povedal, da bi zaradi 

neprimerne vsebine in samovolje, svojevrstne samovolje in nekritičnosti, bi bilo prav, da bi se temu 

pose…, da bi se temu vendarle nekoliko bolj posvetili. In poskušali iskat z zamenjavami zemljišč in z 

ukrepi za dvig mestnosti na tem področju, ker vidimo, da se trgovski centri, kar en, iz parcele na 

parceli mnoţijo, ne? Da bi lahko bili nekoliko bolj kritični in tudi v bistvu prostorski plan mesta 

razvijali v tej smeri, ne pa v smeri, v smeri… podpore dejavnostim, ki na tem mestu definitivno 

nimajo kaj iskat. Podcenjujejo lokacijo, podcenjujejo mestnost, kot sem rekel in v tem kontekstu tega 

ne morem podpret, ker se mi zdi zadeva zelo resna. Hvala lepa.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Hvala lepa. Gospa Mazej Kukovič. 

 

GOSPA ZOFIJA MAZEJ KUKOVIĈ 

Hvala lepa. Pri teh odlokih in posebej seveda tudi pri tem odloku, je zaskrbljujoč pogled v 

prihodnost, da še vedno sprejemamo odloke za trgovske stavbe. Popolnoma je jasno, da je potreben 

potem tud investitor za to. Ampak, poglejte, v svetu, ne samo v Sloveniji. V svetu so trgovine 

dobesedno prazne. Tudi v Ljubljani, kamor koli greš, trgovke in trgovci se tresejo od tega, ali, ali 

bodo imeli sluţbo, ali ne. Govorim samo o detajlu tuki notr. Govorim o tem, da je odlok namenjen 

tudi trgovskim stavbam. In, ali pa trgovskim centrom. Prej. In, in opozarjam na to… 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

To je bila točka prej, gospa Mazej Kukovič. 

 

GOSPA ZOFIJA MAZEJ KUKOVIĆ 

In opozarjam in ne, in opozarjam na to, kaj se dogaja tudi po svetu. Gotovo nisem edina, ki to vidim. 

Hvala.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Hvala lepa. Gospod Čerin, razprava.  

 

GOSPOD ALEŠ ĈERIN 

Zdaj, te delavnice so tam deset in ne vem kok let, kot je bilo rečeno. In ne gre za trgovski objekt. In 

uvodničarka je lepo povedala, tisti, ki je hotel seveda poslušat, ne? Da gre za res napako. Da ni bilo v 

osnutku, je bila dejavnost 12510 notr, v samem predlogu je pa izpadla. In, pač, kdor hoče to zastopit, 

zastopi, kdor to noče, pa, pa ne. Hvala lepa.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Gospod Istenič, razprava.  

 

GOSPOD GREGOR ISTENIĈ 

Hvala lepa gospod ţupan. Saj se ne bi oglasil, če se ne bi oglasil tud podţupan Čerin. Zadeva je taka, 

ja. Ampak, zgodba na tem območju se je peljala od leta 2004. Ko je najprej Spar ţelel tam gradit in je 

mestni svet, pred dvema mandatoma, širitve tega trgovskega centra ni odobril.  
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GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Gospod Istenič, lepo prosim… 

 

GOSPOD GREGOR ISTENIĈ 

Ne. Glejte gospod ţupan… 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Dajte sam o servisnih delavnicah, to, kar zdaj delamo. 

 

GOSPOD GREGOR ISTENIĈ 

Samo o servisni delavnici, ja. Samo o servisni delavnici. Glih zaradi tega, ker moj spomin ob teh 

stvareh je bil zelo dober. Vem, da takrat so bile drugačne ţelje, od investitorjev na tistem območju. 

Ampak, če mestna uprava pravi, da je to spregledala, a ne? Da je do tega prišlo, bomo temu verjel. 

Vemo pa, da so se takrat dogovori potekali drugače.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Hvala lepa. Ni več. Zaključujem. 

 

Glasovanje poteka O PREDLOGU SKLEPA: 

Mestni svet Mestne obĉine Ljubljana sprejme Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o obĉinskem podrobnem prostorskem naĉrtu za dele obmoĉja urejanja ŠO 1/2 Šiška, 

ŠT 1/2  obvoznice in ŠS 1/6 Zgornja Šiška. 

 

Prosim za vaš glas. 

26 ZA. 

9 PROTI. 

Sprejeto.  

 

Gremo na točko 8.  

AD 8. 

PREDLOG REBALANSA FINANĈNEGA NAĈRTA ŠTEVILKA 2., JAVNEGA 

STANOVANJSKEGA SKLADA MESTNE OBĈINE LJULJANA, ZA LETO 2012 

Gradivo ste prejeli. Prejeli ste Poročilo Odbora za finance. Prosim gospo Julko Gorenc, da poda 

uvodno obrazloţitev. 

 

GOSPA JULKA GORENC 

Hvala za besedo. Spoštovani mestni svetniki in mestne svetnice, lepo pozdravljeni. Rebalans 

finančnega načrta Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana, za leto 2012, je posledica 

sprejetega Rebalansa Proračuna Mestne občine Ljubljana,  za leto 2012, ki je sredstva, transferna 

sredstva stanovanjskemu gospodarstvu zmanjšal za 2.947. 337,00 €. Hkrati pa so se povečali 

prejemki iz namenskega premoţenja Javnega stanovanjskega sklada, za 1.236. 330,00 €. Kar v 

skupnem pomeni, da so se sredstva Javnega stanovanjskega sklada zmanjšala za 1.226.264,00 €. 

Rebalans predlagamo tudi zato, ker se nekatere naloge, ki se iz različnih razlogov, ki so, vsako 

posebej so pa opisani v gradivu, prenašajo v kasnejše obdobje. Ta sredstva pa prerazporejamo na 

nakup stanovanj na trgu, ki ga bomo opravili še v letošnjem letu. In se zanje namenja sredstva okrog 

3 milijone Evrov. Hvala lepa.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Hvala lepa. In tud je treba povedat, dopolnitev, da smo dobili zelo dobro ponudbo, po izjemno nizki  

ceni, za nova stanovanja.  

Prosim gospo Dakić, da stališče odbora poda. 

 

GOSPA JADRANKA DAKIĆ 

Predlog rebalansa je odbor za finance podprl in ga tudi mestnemu svetu predlaga v sprejem.  
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GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Hvala lepa. Gospod Čerin. Ni? Razprava prosim. Ni razprave. Zaključujem.  

 

Ugotavljam navzočnost. 

Rezultat navzočnosti: 36 

 

Glasovanje poteka O SKLEPU: 

Mestni svet Mestne obĉine Ljubljana sprejme Predlog Rebalansa finanĉnega naĉrta številka 2, 

Javnega stanovanjskega sklada Mestne obĉine Ljubljana, za leto 2012. 

 

Prosim za vaš glas. 

32 ZA. 

1 PROTI. 

Sprejeto.  

 

In gremo na zadnjo točko današnje seje.  

AD 9. 

STANOVANJSKI PROGRAM MESTNE OBĈINE LJUBLJANA ZA LETO 2013, 2014.  

Gradivo ste prejeli. Prejeli ste poročilo pristojnega odbora. Prosim gospo Gorenc tudi, za kratko 

uvodno obrazloţitev. 

 

GOSPA JULKA GORENC 

Stanovanjski program Mestne občine Ljubljana za leti 2013 in 2014, je pripravljen na podlagi 

Stanovanjskega zakona in na podlagi dokumentov v Mestni občini Ljubljana, kot so Vizija 

prostorskega razvoja Mestne občine Ljubljana do leta 2025, Prostorskega plana Mestne občine 

Ljubljana in Podrobnih prostorskih izvedbenih aktov, za posamezno načrtovano investicijo. Ţal 

Nacionalnega stanovanjskega programa še nimamo. Stari je namreč prenehal veljati. Novi še ni 

sprejet. In posledično tudi ne vemo, kaj lahko pričakujemo od Stanovanjskega sklada Republike 

Slovenije, ki je v preteklem obdobju znatno prispeval tudi v Ljubljani k pridobivanju neprofitnih 

najemnih stanovanj. Zato je stanovanjski program zasnovan nekoliko bolj široko in bo uresničen v 

odvisnosti od finančnih sredstev, ki jih bomo prejeli … 

 

--------------------------------------------konec 2. strani I. kasete----------------------------------------------- 

 

… in Republiškega stanovanjskega sklada. Naloge so vse navedene in napisane. Posebej bi omenila 

nalogo, ki se nam zdi pravzaprav najbolj pomembna. To je izgradnja stanovanjske soseske Polje III. 

V okviru katere načrtujemo pridobit 146 stanovanj in bivalnih enot. In je projektirana v dveh fazah, 

tako, da bo pač v odvisnosti od sredstev uresničena. Pomemben je razvoj projekta na Cesti Španskih 

borcev, kjer se načrtuje na novo zgradit 80 stanovanj. In sanacija tega naselja. In izgradnja 

oskrbovanih stanovanj na lokaciji ob Domu starejših občanov Šiška, ki bo potekala v javno zasebnem 

partnerstvu. To so najpomembnejši projekti, ostali so vsi podrobno opisani in navedeni v programu. 

Pa najlepša hvala.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Hvala lepa. Prosim gospo Brezovar Papeţ, da poda stališče odbora. 

 

GOSPA BREDA BREZOVAR PAPEŢ 

Stališče je program za leti 2013 in 14 obravnaval in ga mestnemu svetu predlaga v sprejem.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Hvala lepa. Gospod Čerin. Ni. Razprava? Gospod Brnič Jager, izvolite.  

 

GOSPOD MIRKO BRNIĈ JAGER 



 

30 

 

Verjetno bom podprl ta program. Vendar bi pa rad opozoril, da pogrešam notranjo dinamiko sklada, 

ki bi bistveno bolj posvetil pozornost tistim kompetentnim, ustvarjalnim stvarem, ki jih lahko v 

kontekstu svojih pooblastil, neposredno razvija. In na trgu ponuja. Se pravi, da bi temu posvetil večjo 

pozornost, pri obnovi stanovanj. Pozornost obstoječim praznim stanovanjem. Sana… ekološki 

sanaciji stanovanj. In tukaj bistveno bolj prispeval h kvaliteti. Se pravi tako imenovanega pasivnega 

stanovanjskega fonda. Kot pa, da vendarle na nek način čaka na spremembo zakona, s katero bo dobil 

večja pooblastila oziroma večje moţnosti za najemanje kreditov. In preko tega svojo operativnost. 

Tako, da to je to, to je tista zadeva, ki me, ki, za katero mislim, da bi bili vsi verjetno bistveno bolj 

zadovoljni z delovanjem stanovanjskega sklada. Če bi to pasivnost, ki sem jo imenoval in predstavil 

na kratko, bistveno bolj aktivirala in na tem, v tem kontekstu rešila, rešila, reševala tekočo 

problematiko. Mislim, da iz tega fonda prijaha, vsi, vsi, vse kategorije, ki jih stanovanjski sklad 

poskuša v svojem socialnem programu reševat, bistveno bolj do izraza. Torej tudi v tem kontekstu je 

večja dinamika podeljevanja stanovanj vsem kategorijam. Skratka, to dejavnost na tem področju, bi 

predlagal gospod ţupan, da bi tudi vi, s svojo avtoriteto, na nek način prispevali, da se mal zbudijo in 

mogoče na kakšni naslednji seji predstavijo, predstavijo vendarle trud v smeri, da se tukaj stvari 

odločno premaknejo naprej. Hvala lepa.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Vam bom kar odgovoril v repliki. Namreč, stanovanjski sklad na tem področju dela izjemno veliko. 

Zadnjič sem bil prav ponosen na vse naše, ko je eden od glavnih inţenirjev za pasivno energijo 

govoril, kako je Pipanova prvi primer v Sloveniji pomembna po tem. Pred tem Polje 183  stanovanj. 

Pred tem pa še prenova, ko smo imeli tudi evropska sredstva, Štepanjsko naselje. Problem, ki ga 

nočete razumet, je pa zelo preprost. Po zadnjem razpisu je ostalo 3200 druţin oziroma samskih oseb, 

brez stanovanja. Kar jih je bilo … /// … nerazumljivo…/// ... Problem je, zelo enostavna rešitev. Po 

sistemu Švice, je prof. Cirmanova, prodekanja, izračunala, da če bi samo en člen spremenila drţava, 

da dovoli zadolţitev stanovanjskemu skladu brez poroštva občine, na podlagi tistega, kar bi dobila v 

bankah in bi lahko mirno vračali iz neprofitnih najemnin. Bi lahko šli v nakup 1000 stanovanj in 

rešili vsakega tretjega. In ta predlog smo dali finančnemu ministru, prvič pred štirimi meseci. Potem 

smo ga obnovili pred dvemi meseci. Prvič nam je finančni minister odgovoril, da je to teţka 

problematika, da zahteva več časa. Drugič ni odgovoril. Poslali smo ga tudi predsedniku Vlade 

Janezu Janši. In v tem času, ko imamo 3200 druţin. Ko praktično ni dela, se mi zdi idealna situacija, 

kupit tisoč stanovanj, kjer bi rešili tudi problem gospodarstva na trgu. Zdaj, govorijo vsi potrebni o 

zagonu gospodarstva. Tle, kjer pa lahko naredimo… In vračanje bi bilo brez problema iz neprofitnih 

najemnin. Tako, da zdaj bom jaz prosil, obratno, ne? Mi smo svoje naredili, ne? Lahko dobite kopijo 

pisma. Pa mal pourgirajte, naj to sprejmejo!  

 

…/// … iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

Ne morete repliko…  

 

…/// … iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

Ma, ne more repliko. Lahko samo odgovor na repliko. Odgovor na repliko, lahko vi, ja, izvolite.  

 

GOSPOD MIRKO BRNIĈ JAGER 

Jaz bi, ţelel sem samo to poudarit, da vem, da pri teh stvareh, v času, ko, ko nam ne cvetijo roţice 

same po sebi. Ko se moramo za vsako stvar zelo potrudit, stavimo na kreativnost. V tem, to se pravi 

kreativnost v kontekstu tistega, kar lahko naredimo. In, če se mal, recimo odmislimo, da je vse 

odvisno od kredita, ne? In rečemo, da je nekaj vendarle v ustvarjalnih programih, ne? Bomo zaposlili 

biroje, ki bojo bolj delali, bomo, bomo povečali javna naročila. In s tem prispevali tudi k 

brezposelnosti in tako dalje. Tako, da učinek, ne? Če se posvetimo notranjim programom, pa ne, pa 

ne izključno temu, da najprej denar, pol pa ostalo. Ampak svoje intelektualne in strokovne 

sposobnosti izpostavimo tako, kot jih je treba, sem prepričan, da je v tem rezerva, ki jo vi prepogosto 

zanemarjate, podcenjujete, ampak jaz vidim v tem veliko priloţnost. Hvala lepa. 
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GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Gospod Logar. 

 

GOSPOD MAG. ANŢE LOGAR 

Ja. Hvala. No, jaz vidim, da je vam v Mestni občini Ljubljana zelo enostavno, ne? Kadar koli je treba 

kaj naredit, pravite, da od vas to ni odvisno, da je to odvisno od vlade oziroma od drţavne ravni. 

Kadar koli je treba kaj podraţit, pravite, da je to zaradi drţavne ravni. Še celo takrat, kadar so ukrepi 

drţavne ravni dobra predpostavka za to, da nekaj pocenite, vi podraţite in potem rečete, da je to pač 

treba naredit zaradi odločitev drţavne ravni. Na splošno, v tem dokumentu podpiram cilje, ki so 

navedeni. Tako od popestritve ponudb, do povečanja števila, modernizacije stanovanj in 

stanovanjskih hiš, do zagotovitve energetske učinkovitosti. Bi pa izrazil morda, no, rahlo skepso, vsaj 

glede prve alineje, kjer navajate, od česa je odvisna uresničitev ciljev. Spet, zelo enostavno, kot sem 

prej omenil. Ravnanje drţave, glede povečanja moţnosti zadolţevanja javnih stanovanjskih skladov. 

Saj, kakor vem, je javni stanovanjski sklad zadolţen ţe dvakrat več, kot glede na trenutno zakonsko 

stanje, dovoljuje in verjetno ne pričakujete, da bi se lahko kar še… a, pa lahko zaključim, ne? Saj 

boste pol, kot…/// … nerazumljivo…///… 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Lepo prosim, no… 

 

GOSPOD MAG. ANŢE LOGAR 

Če se ne splača, potem se pa ne oglašajte niti med razpravo, ne? In, kar se tiče tega, verjetno ne 

pričakujete, da se bo zakonodaja spremenila še v tej smeri, da se bo še dodatno zadolţevalo. Ne 

nazadnje, govorimo na drţavni ravni o Zlatem fiskalnem pravilu, ki ste ga do 10. 2. tudi sami 

zagovarjali. Pa ga potem iz znanih razlogov niste več. Tako, da mislim, da ni to razlog, da je to. Se pa 

strinjam seveda s 3. alinejo, ki govori o tem, da je zagotavljanje oziroma uresničevanje ciljev 

pomembno oziroma tudi odvisno od obnašanja bank, pri zagotavljanju finančnih virov investitorjem 

stanovanjske gradnje. Zdaj, jaz mislim, da tuki seveda implicitno podpirate Zakon o slabi banki. Da 

bojo, da bojo banke lahko zopet kreditirale, ne? Ne samo gospodarstvo, ampak tudi recimo javne 

stanovanjske sklade. In pa seveda upam glede vaše zadnje oziroma pač… pogojev za uresničitev teh 

ciljev, zadnje alineje, ki pravi, da pridobitev subvencij za energetsko sanacijo stanovanjskih objektov. 

Verjetno vam je znano, da je Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, septembra razpisal 52 milijonov 

Evrov za energetsko sanacijo. In jaz sem prepričan, da aktualno vodstvo, ki je sicer še v.d. – jevsko v 

tem trenutku, ampak aktivno dela na tej zadevi. Vendar pa sem bil negativno presenečen, al pa raj 

temu – razočaran, ko sem pač na 22. strani videl, da še vedno trmoglavite s projektom Slape PO 843. 

Kjer ţelite namestit na ozemlju, poleg pokopališča v Polju, biva… 48 stanovanjskih oziroma 

bivakirnih enot. Kot je…vaš oddelek za urejanje prostora zapisal. Da gre po navedeni klasifikaciji za 

stanovanjske stavbe za posebne druţbene skupine, kot so domovi za starejše osebe, študentski 

domovi, dijaški domovi, internati,  delavski domovi, domovi za odvajanje od odvisnosti, sirotišnice, 

samostani, begunski centri. Prehodni domovi za tujce, materinski domovi, zavetišča in podobno. 

Zdaj, sami veste, kakšen je gnev okoliških prebivalcev. Med drugih, med drugim so vas zato vabil 

tudi v Polje. Veste, da je bila podpisana peticija. Veste, da o tem razpravlja Komisija za pobude 

občanov. In vendarle v tem dokumentu še naprej predvidevate izgradnjo teh enot, ki jim okoliški 

prebivalci močno nasprotujejo. Do leta 2015. Še več… 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Lepo prosim, saj bo… 

 

GOSPOD MAG. ANŢE LOGAR 

Lastnikom sosednjih nepremičnin, boste ponudili moţnost odkupa zemljišča in sicer zemljišča, ki so 

ga sami ţe enkrat odkupili oziroma so ţe plačali prispevek. Torej, jim boste dvakrat prodali isto 

zemljišče. Ţal mi je, da v  na splošno dober dokument, s pravimi razlagami, potem vstavite neko 

kukavičje jajce in del Ljubljane, ki se ţe tako počuti, bom rekel izven tistih osrednjih tokov 

sprememb in razvoja, še dodatno kaznujete, preko Stanovanjskega programa Mestne občine 

Ljubljana.  
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GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Repliciral bom gospodu Logarju. Ker tega sprenevedanja je pa le mal preveč. Najprej, glede 

energetske prenove. Vsi naši oddelki so se prijavili za sredstva. Me prav zanima, kaj bomo dobili. 

Opozarjam tudi, da smo meli kar nekaj šolskih projektov, pa bomo videli, kaj bo. Glede zemljišča v 

Polju, na pokopališču. Ravno v dogovoru s stanovalci… gospod prosim vas… v dogovoru s 

stanovalci, smo omogočili dva tipa gradnje. Tako, da lahko kupijo to zemljišče. In bi rad videl tistega 

v mestni občini, ko bo tolk pogumen, ko bo predlagal, da neko zemljišče, vpisano kot last Mestne 

občine Ljubljana, damo brezplačno. Kar naj pride, pa da ga vprašam, kako bo to naredil, ne? Še 

minuto za tem, bo ta isti, ne? Prijavil,  raznim komisijam, ne? To, kar pa mi pričakujemo od drţave, 

da bo z izjemno majhno spremembo,ki nič ne boli. Gre za to, sistem, ki je po Evropi znan, da se sam 

lahko zadolţuje in sam vrača z neprofitno najemnino, rešimo 1000 druţin v Ljubljani. Očitno je to za 

drţavo oziroma za vlado prehudo, ne? Ker gre za Ljubljano, ne? In, še ko govorimo o zadolţevanju, 

ne? Sklada. In, ko govorimo o Zlatem fiskalnem pravilu. Če se jaz ne motim, se je ravnokar ta vlada 

zadolţila za 1,7 milijarde Evrov, ne? No, ampak, to je mimo. Ta palica ima vedno dva konca.  

 

Gospa Brezovar Papeţ, izvolite.  

 

GOSPA BREDA BREZOVAR PAPEŢ 

Hvala lepa za besedo. Stanovanjski program za leti 2013 in 2014, bom podprla. Jaz ga jemljem tako, 

kot, bi rekla realnost moţnega. V, v situaciji, v kakršni smo, v odsotnosti, bi rekla Nacionalnega 

stanovanjskega programa, ob tem, da dejansko so nam na nek način vrata še vedno zaprta, tudi za 

dodatno zadolţevanje. Za katerega se ve, da bi lahko odplačevali, mislim, da je to prava pot. In 

mislim, da bi veliko dobrega prinesla, za vse prosilce v Ljubljani, ki pač niso mogli pridobit 

stanovanja v razpisih. Dejstvo je, da Ljubljana znotraj moţnega, tistega, kar pač sredstva sklada in 

Mestne občine Ljubljana, pridobi, pribliţno 200, 250 stanovanj. Kar je veliko napram drugim 

občinam. Dejstvo je pa tudi to, da samo 11% prosilcev dobi ta stanovanja. In še bolj ţalostno je to, da 

samo 5% samskih ljudi dobi to moţnost. Če pogledamo, da po zadnjem popisu, je skoraj 42% 

enodruţinskih skupnosti. In seveda, jasno je, da se znotraj tega še kako pomembna, ob tem, kar so 

tudi drugi izpostavljali, dinamika in pa kreativne rešitve znotraj stanovanjskega sklada. Jaz mislim, 

da jih je zelo veliko. Naj naštejem samo nekatere. Mogoče bi veljalo, da tudi gospa Gorenčeva, se 

mogoče bolj posvetite. Ampak, mi imamo kar nekaj novosti, a ne? Od tega, da se zdaj seveda na nek 

način testira najemna stanovanja za podnajem. Da gremo v deljena lastništva. Da gremo v javno 

zasebno partnerstvo, tud za oskrbovana. Skratka, je kar nekaj poskusov, bi rekla tudi stroke, da se 

pogleda, na kakšen način se lahko pride do večjega fundusa stanovanj. Jasno je, da s tem ne moremo 

bit zadovoljni. In tudi sama nisem, a ne? Po drugi strani, a ne, pa se seveda čudim, zakaj nam tu 

drţava ne gre nasproti, ne? In jaz plediram še enkrat na strokovne sluţbe mestne občine, da vendarle 

se vodi aktivni dialog z drţavo na tem področju. Kakor tudi, da se strokovne sluţbe mestne občine, 

aktivno vključijo v pripravo republiškega stanovanjskega sklada, katerega levji deleţ ima Ljubljana. 

In mislim, da je prav, da tudi tu in da se tudi s temi smernicami in stališči, tudi seznani mestni svet. 

Tako, da ta, to bom podprla. Bi pa še eno stvar opozorila. Ne? To, kar večkrat opozarjam, kar se tiče 

socialne politike. V letošnjem letu se je subvencija za stanarine povečala za 30%. To pomeni, da 

bomo imeli dejansko veliko, veliko pritiska na mestna sredstva glede socialne problematike. Zato še 

enkrat plediram seveda, da se to, to področje posebno skrbno obravnava. Tudi pri proračunu, ki ga 

bomo obravnavali v prihodnjem, prihodnji seji. In, da se tudi to vzame v obzir. Hvala lepa. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Gospa Škrinjar, razprava.  

 

GOSPA MOJCA ŠKRINJAR 

Jaz ne vem, a se da kako drugač razmišljat, kakor samo o zadolţevanju. Kaj pa zadruge? Pa zasebno 

javno partnerstvo pri teh ljudeh, ki bi lahko investirali v svoja stanovanja, na način leasinga? In bi bil 

MOL samo organizator te storitve? Glejte, ni treba, da se vedno zadolţujejo. Ljudje bi morda tudi 

sami vloţili nekaj svojih sredstev in bi potem, po nekaj letih, ko bi odplačevali te obroke, bo postali 
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lastniki stanovanj. Ali to ni mogoče? Vsaj začet razmišljat na tak način? Zakaj mora Mestna občina 

Ljubljana dejansko prevzet vse to, če pa bi lahko isto dosegli na drug način? Hvala.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Replika gospod Čerin.  

 

GOSPOD ALEŠ ĈERIN 

Replika. Cenjene kolegica, če bi mejčkn prej poslušal gospo Papeţevo, kaj je govorila, bi dobila 

odgovor na vsa vaša vprašanja. Hvala lepa.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

In še jaz bom repliciral. Včasih je lepo ne poslušat, pa potem še enkrat ponavljat, ker je ravno to 

govorila, kar zdaj sprašujete, o teh novih pristopih, ki se ţe izvajajo. Včasih je lepo vprašat ljudi, 

kako je, zakaj ne plačujete sami? Jaz imam vsak prvi dan v mesecu Dan odprtih vrat.  120 

Ljubljančanov pride. Polovico stanovanjske problematike. A mogoče veste, v bivalnih enotah v 

Pipanovi, ki so vrhunske, ne? Kolk je najemnina, tist k plačuje posameznik v teh 22 enotah? Kaj bi 

rekla pribliţno? 10,00 € na mesec. 10,00 € na mesec, najemnina, ostalo, ta velika enota, tri članska 

druţina pa 20,00 €. In, več, kot to, Ljubljana ne more naredit. Ljudje nimajo 20,00 € za plačat 

najemnine! Vi morate vedet, da imamo recimo druţino, ne? Zdaj, ravno se seli tu. Mamica, pogorela, 

z dvemi otroci, brezposelna, dva šoloobvezna otroka. 20,00 € na mesec ne more zbrat. In, ne gre za 

zadolţevanja, k vi stalno nekaj… drţava se je zadolţila, pa nima rezultatov. Mi bi zgradili iz tega 

1000 stanovanj. 1000 stanovanj! Ki bi bilo za 1000 druţin, ki so iz tistih, ki plačujejo neprofitne 

najemnine. Nič ne bi povišali najemnin. Neprofitna bi še vedno ostala. In jaz tega ne razumem, ker 

vsi dobimo. Dobijo Ljubljančani, ki rabijo, dobi drţava, dobi gospodarstvo, dobi Ljubljana. Tretjino 

čakajočih bi rešil! Nič ni treba spremenit, kot to. Sistem je pa iz Švice prinešen, preračunan.  

O, gospod Logar, ko boste vi prišel na …, vas bom jaz povabil na prvenstvo v košarki 2013, da boste 

vsaj videli, kje so Stoţice.  

Ampak, s tem zaključujemo to razpravo… a, ha… gospa Mazej Kukovič, se opravičujem, nisem 

videl, izvolite. Zdaj, še vi v razpravi.  

 

GOSPA ZOFIJA MAZEJ KUKOVIĈ 

Hvala lepa. Stiske ljudi so gotovo velike tudi na tem področju, da nimajo strehe nad glavo vsi. Veliko 

rešitev v tem programu je zanimivih in dobrih. Recimo, stanovanjski in delovni prostori za poslovne 

talente. Preskrba za starostnike. In tako naprej. Veliko. Ampak, jaz bi predlagala k temu, da je glede 

na današnji čas, glede na to, kaj se dogaja v gradbeništvu, v podjetništvu. Glede, kaj se dogaja na 

strani financiranja, da bi moralo bit celo poglavje posvečeno dobesedno obvladovanju tveganj. Zato, 

ker ta tveganja so danes popolnoma drugačna, kot so bila. In garancijam. Seveda, zdaj, če bi govorili 

o tem, da se naj spremeni zakon,ki bo zelo hitro rešil, da bo stanovanjski sklad brez garancije občine 

lahko pridobival dodatne kredite. Naj omenim to, da je v Evropi 6000 bank. In, da 6000 bank delujejo 

tako rekoč vsaka po svojih nacionalnih pravilih. Delujejo pa internacionalno. Kar pomeni veliko 

zmedo in kar pomeni danes tudi ţe pripravo na novo regulativo.  Definitivno je pa velik pritisk, da 

banke, ki so takšne tudi kot naše, da dodatnih kreditov, brez kritja takega, ali drugačnega, absolutno 

sploh ne morejo več dajat. In mi se ne moremo primerjat tukaj s Švico, ţal, v tem trenutku. In sem 

prepričana, da tega noben zakon ne more rešit. Škoda, da bi obljubljali ljudem, kajti realnost in 

obvladovanje krize se danes začenja v Evropi dejansko od tega, kaj se dogaja z bankami in z vsemi 

nekritimi, nekritimi in nevrnjenimi krediti. Samo toliko, da je to vsesplošen in zelo širok problem. In, 

da niti vlade ne morejo tu preko tega. Niti slučajno ne morejo preko tega. Hvala.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Repliciral vam bom na dveh točkah, ne? Vsi vodilni svetovni ekonomisti govorijo, da je treba zagnat 

potrošnjo in zagnat tudi nove investicije. In, jaz ne vidim problema, če vi pravite, da je prepuščeno 

bankam, da banke odločijo, da ne bojo dale brez jamstva. Naj drţava samo spremeni. Jaz vam pa 

trdim! Danes je bil pri men na obisku banka, ne? Ki bi dala za to kredit. Samo drţava naj spremeni, 

potem prepustite ta riziko bankam! In te banke se bojo odločile po svoji pameti. To je bila tuja banka. 

Ne domača. Tak, da boste vedeli, ne? 
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…/// … iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

Izvolite, seveda.  

 

GOSPA ZOFIJA MAZEJ KUKOVIĈ 

Banke, seveda. Za katere ţe danes je največje vprašanje, od kje dobit denar, da se, da se povrnejo 

njihovi, njihove velike izgube. To je to. In izguba na izgubo. Škoda, da se gremo ta populizem.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Vi samo odobrite. Gospa Škrinjar? Vi ste hotela?  

 

 

GOSPA MOJCA ŠKRINJAR 

Replika gospe Mazej Kukovič.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Izvolite.  

 

GOSPA MOJCA ŠKRINJAR 

Gospa Mazej Kukovič je rekla, da bi bilo potrebno tud poskrbet za stanovanja za poslovne talente. 

Jaz pa pravim, da ne zgolj za poslovne talente, ampak tudi za znanstvenike, nadarjene, umetnike. In 

tukaj bi morala res, bi morala pa res… A se tukaj lahko kaj pove v miru? Ali ne?  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Treba je prebrat, ne?  

 

…/// … iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

GOSPA MOJCA ŠKRINJAR 

A … bote dal mir, no! A je zdaj v redu? Torej, gre za, tudi za talente, za znanstvenike, umetnike. 

Prav je, da bi Ljubljana tudi pritegnila take ljudi. Hkrati bi pa opozorila tudi na, menda je ta številka 

prava, al ne, da je 10 000 praznih stanovanj v Ljubljani, ki, v katere bi pa te ljudje ţe pa mogoče šli. 

In, še nekaj. Če obstaja samohranilka, ki nima niti 20,00 € za plačat za… 

 

---------------------------------------------zvok, ki prekine ozvočenje glasu razpravljavke. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Gospa Škrinjar, vzel sem vam besedo. Iz načelnih razlogov, ker ste replicirali mlade talente. In ne 

boste šli naprej razlagat. Vaša replika je bila zaključena … mlade talente… 

 

…/// … iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

Ja. Ampak ni več. Zdaj ste začeli pa o tistih, ki nimajo 10,00 Evrov. To pa ni bilo pri gospe Mazej 

Kukovič.  

…///… iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

Še kdo prosim? Zaključujem razpravo. 

 

Ugotavljam navzočnost.  

Rezultat navzočnosti: 36 

 

Glasovanje poteka O SKLEPU: 

Mestni svet Mestne obĉine Ljubljana sprejme Stanovanjski program Mestne obĉine Ljubljana, 

za leti 2013 in 2014. 
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Prosim za vaš glas. 

29 ZA. 

8 PROTI. 

Sprejeto.  

 

Hvala lepa. S tem je zaključeno. Lepo se imejte. Srečno. Vidimo se decembra.  

 


