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Številka: 03200-2/2013-17 

Datum:   11.2.2013 

 
 
MAGNETOGRAMSKI ZAPIS 23. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA,  

 

ki je potekala v ponedeljek, 11. 02. 2013, s pričetkom 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 s 23. sejo 

Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana. Na seji je navzočih 28 svetnic in svetnikov. Odsotnost je 

opravičil gospod Jani Möderndorfer. Smo sklepčni, lahko pričnemo z delom. Lepo prosim, da 

izključite mobilne telefone, da ne motimo delo mestnega sveta.  

 

V skladu s 23. členom Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, odloča mestni svet o 

mandatnih vprašanjih na začetku seje. Prejeli ste predloga, ugotovitveni sklep Komisije za mandatna 

vprašanja, volitve in imenovanja, o podelitvi mandatov članom mestnega sveta gospe Stanki 

Ferenčak Marin in gospodu Jerneju Pavlinu. Zato prosim podpredsednico Komisije za mandatna 

vprašanja, volitve in imenovanja, gospo Mojco Kucler Dolinar, da poda uvodno obrazloţitev.  

 

GOSPA MOJCA KUCLER DOLINAR 

Hvala za besedo. Komisija je oba ugotovitvena sklepa podprla soglasno. Hvala.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Hvala lepa. Odpiram razpravo o predlogih. Ni razprave. Zato prehajamo na glasovanje o obeh 

predlogih.  

 

Ugotavljam navzočnost.  

Rezultat navzočnosti: 29 

 

Glasovanje poteka O PRVEM PREDLOGU UGOTOVITVENEGA SKLEPA: 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi mandat članici Mestnega sveta Mestne občine 

Ljubljana, gospe Stanki Ferenčak Marin. Mandat članice je vezan na mandat članov mestnega 

sveta. Mandat se začne z dnem sprejema tega ugotovitvenega sklepa.  

 

Prosim za vaš glas. 

31 ZA. 

NIHČE PROTI. 

 

In gremo tudi na glasovanje O DRUGEM PREDLOGU SKLEPA: 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi mandat članu Mestnega sveta Mestne občine 

Ljubljana, Jerneju Pavlinu. Mandat člana je vezan na mandat članov mestnega sveta. Mandat 

se začne z dnem sprejema tega ugotovitvenega sklepa. 

 

Prosim za vaš glas. 

32 ZA. 

NIHČE PROTI. 

Sprejeto. Hvala lepa. Dobrodošla oba. In gospod Pavlin in gospa Ferenčak. 
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-----------------------------zvok ploskanja iz dvorane. 

 

Dobrodošla Stanka.  

 

-----------------------------zvok ploskanja iz dvorane.  

 

Prehajamo na Predlog Dnevnega reda 23. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana.  
Ki ste ga prejeli s sklicem seje. Odpiram razpravo o dnevnem redu. Ni razprave.  

 

Prehajamo na glasovanje.  

 

Ugotavljam navzočnost. 

Rezultat navzočnosti: 33. 

 

Glasujemo O PREDLOGU: 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Predlog Dnevnega reda 23. seje mestnega sveta.  

 

Prosim za vaš glas. 

28 ZA. 

NIHČE PROTI. 

Sprejeto.  

 

AD 1. 

Prva točka govori o Potrditvi zapisnikov 7. Izredne seje in 21. seje Mestnega sveta Mestne 

občine Ljubljana.  

Odpiram razpravo o obeh zapisnikih. Je kaj narobe zapisano? Ni razprave. Prehajamo na glasovanje. 

 

Ugotavljam navzočnost.  

Rezultat navzočnosti: 27 

 

Glasujemo najprej O PRVEM PREDLOGU SKLEPA: 

Mestni svet MOL-a potrdi Zapisnik 7. Izredne seje Mestnega sveta MOL-a, z dne 17. decembra 

2012.  

 

Prosim za vaš glas. 

28 ZA. 

NIHČE PROTI. 

 

In gremo na glasovanje O DRUGEM PREDLOGU SKLEPA: 

Mestni svet MOL-a potrdi Zapisnik 21. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, z dne 17. 

12. 2012. 

 

Prosim za vaš glas. 

27 ZA. 

1 PROTI. 

Sprejeto.  

 

Gremo na 2. točko dnevnega reda. 

AD 2. 

POBUDE SVETNIKOV TER ODGOVORI NA VPRAŠANJA IN POBUDE 

Gradivo za to točko ste prejeli po sklicu seje. Pisno vprašanje, z zahtevo za ustno predstavitev, je 

poslal Svetniški klub NSi, glede plačila direktorjev Veterinarske postaje Ljubljana. Vprašanja in 

pobude so poslali, gospod Marko Šiška, glede prometa teţkih vozil po Ulici bratov Ţidan. Gospod 

Slavko Slak, glede rekonstrukcije Kamniške ceste in gospod Tomaţ Ogrin, glede poseka in 
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vzdrţevanja dreves. Odgovore na vprašanja z 22. seje mestnega sveta so prejeli vsi svetniki. Besedo 

za ustno postavitev vprašanja, dajem gospe Mojci Kucler Dolinar.  

 

GOSPA MOJCA KUCLER DOLINAR 

Hvala za besedo. Verjetno smo vsi 18. 1. brali v časopisu Delo članek z naslovom Plače v MOL-u. 

Največ zasluţi Jaklič, Janković,  šele drugi. In v tem… 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Šele. 

 

GOSPA MOJCA KUCLER DOLINAR 

… članku je bilo tudi napisano, da ni podatka za Veterinarsko postajo v Ljubljani. In glede na to 

sprašujem, koliko je znašala plača direktorja oziroma usluţbencev Veterinarske postaje Ljubljana, 

leta 2012? Za leto 2011, me pa, nas pa v Svetniškem klubu Nove Slovenije predvsem zanima. Glede 

na to, da je Veterinarska postaja Ljubljana poslovno leto 2011 končala z izgubo, mislim, da nekaj 

preko, ali manj kot 90.000,00 €. Na čem so utemeljene izplačila nagrad oziroma odpravnina 

nekdanjemu direktorju? Ţelela bi pa tudi pisno pojasnilo. Hvala.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Hvala lepa. Odgovor bo podala gospa Razpotnik, vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti in 

promet.  

Irena, kratko prosim. 

 

GOSPA IRENA RAZPOTNIK 

…/// … nerazumljivo…/// …  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Mikrofon Irena, a…je? Saj je v redu… 

 

GOSPA IRENA RAZPOTNIK 

Ja, je imela Veterinarska postaja dva direktorja. Prvi, gospod Vesel Vojko, je zapustil svoje delovno 

mesto 2. 7. 2012. In ga nas…, nasledil ga je gospod Drobnič Joţe. Osnovna plača je določena na 

podlagi višine poprečne bruto plače, izplačane v druţbi, v preteklem poslovnem letu. Pomnoţene z 

mnogokratnikom 2,2. Kar je v razponu uredbe za male druţbe. Izplačano mu je bilo pribliţno 

41.000,00 €. Ko ga je gospod Drobiš nasledil, se mu je mnogokratnik zmanjšal iz 2,2, na 1,54. Kar je 

v bistvu tudi bilo javljeno Ministrstvu za… gospodarski razvoj in tehnologijo, Oddelek  …/// … 

nerazumljivo…/// … za notranji trg. Tako, da  Drobniču je bilo izplačano pribliţno 49.000,00 €. 

Glede tega, kako je pa lahko posloval oziroma izplačalo, druţba, odpravnino, pa bi rada povedala, da 

ta še ni bila izplačana.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Prehajamo na… 

 

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

 

… točko. Saj bo pisni odgovor, saj to ni, zadostuje. Saj ste prosila pisni odgovor?  

 

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

 

Ja, dobila ste ustni, kar ne bo, bo pa pisni, ne? Cel napisan in ste ga ţe dobila, ne? Jaz sem ga ţe 

videl, ne? Tako, da boste vse imeli po mesecih zraven napisano, ne?  

 

GOSPA MOJA KUCLER DOLINAR 

Hvala lepa. 
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GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Prosim. Prehajamo na 3. točko.  

 

AD 3. 

POROČILO ŢUPANA 

Aktivnosti za zadnje obdobje, do današnjega dneva. Aktualno dogajanje v mestni občini. 16., 17., 

smo na Gospodarskem razstavišču, je potekala Conventa. Vodilni dogodek kongresne dejavnosti 

jugovzhodne Evrope, na področju turizma, v okviru katere je naša direktorica, gospa Barbara Vajda, 

prejela nagrado za izjemne doseţke v kongresni industriji. Ljubljana pa nagrado kongresa, Zvezda,  

kot najboljša kongresna destinacija jugovzhodne Evrope. Ljubljanski grad v letošnjem letu pripravlja 

vsako tretjo soboto v mesecu, tematske plesne večere. Prvi plesni večer te zime, je potekal 19. 

januarja. Dobrodošli plesalci. Od 24. do 27. januarja, je na Gospodarskem razstavišču potekal sejem 

Alpe Adria. Turizem in prosti čas. Od 26. do 9. februarja, je potekal ţe peti festival, naš, Bobri. 

Zvrstilo se je 23 glasbenih prireditev, 43 gledaliških predstav, 14 filmov, 47 delavnic. Na voljo je bilo 

razgrabljenih 15307 brezplačnih vstopnic. Sobota, zaključni del. V Kino Šiška, je bilo pa nekaj 

izjemnega. Otroci, starši, vsi na tleh. In nepremično strmeli v tisto, kar je bilo pokazano na odru. 14. 

januarja smo odprli Druţinski center Mala ulica. Prvi tovrstnih centrov v Sloveniji. Celo bi rekel, da 

take oblike, prvi v Evropi. In počasi bo prišlo do tega, da bo treba delat vrstni red za pristop, ker je 

tak velik, velika ţelja po vstopu v mali center. 28. januarja smo sprejeli naše rokometaše, ki so bili na 

svetovnem prvenstvu četrti. Kino dvor je lansko leto dosegel vse rekorde, porušil,  obiskalo ga je 

121054 gledalcev. To je 25% več, kot leto pred tem. V letu 2012 smo izvedli 154 zniţanj robnikov 

pločnikov. In s tem olajšali gibanje osebam z gibalnimi oviranostmi. To je vse tisto, kar sodi v okviru 

tega, da je Ljubljana urejena po meri invalidov. 4. februarja se je začelo v oţjem središču Ljubljane, 

Wew  free Ljubljana. Dostop imajo vsi. In sicer za tisti del, kjer gledaš informacije mestne občine. 

Vse skupaj, brezplačno. Komercialne vsebine so pa eno uro brezplačne. Od 5. do 8. februarja, je bil v 

Ljubljani kulturni teden Islamske republike Iran. Izjemna predstavitev, izjemna glasba. In škoda, da si 

niste ogledali tudi predstavitev njihovih del. Ena od najstarejših kultur. Jaz sem prav vesel, da se je 

Iran predstavil Ljubljani. 6. februarja smo gostili častnega meščana, ob njegovi devetdeset letnici, dr. 

France Bučarja. Obeleţili smo tudi petdeseto obletnico delovanja Mestne galerije Ljubljana. V teh 

petdesetih letih so imeli 830 razstav. In, izjemna razstava, ne? Odprli smo 7. februarja tud razstavo, 

stalno razstavo, z naslovom, Kaznilnica na Ljubljanskem gradu. Prostori so zanimivi za pogledat. Iz 

zgodovinskih razlogov. 7. februarja so nas obiskali Kurenti iz Ptuja. 8. smo obeleţili slovenski 

kulturni praznik. Na Prešernovem spomeniku, pri Prešernovem spomeniku je potekal ţe 22. 

Recitalski maraton Prešernovih pesmi. Zdruţenja dramskih umetnikov. V soboto, 9., smo imeli 

Zmajev karneval. Čez 1200 udeleţencev. Glede mednarodnega sodelovanja, smo imeli predstavnike 

…/// …nerazumljivo…/// … ţupanje. Pa veleposlanika Republike Hrvaške. Potem smo imeli tri 

sklepe vrhovnega sodišča, v katerem so zavrţene toţbe gospe Pavle Murekar, zoper MOL. Kot 

nedovoljene, zavrţene. In imeli smo Poročilo Komisije za preprečevanje korupcije. In sicer, pišemo 

odgovor, glede podelitve koncesije za ortodontijo. Glede priprave razpisne dokumentacije, …/// … 

nerazumljivo…///… za obdobje 2012 – 2015. In z imenovanjem, ne? Soglasje, k imenovanju dr. 

Sedeja, za direktorja Lekarna Ljubljana. Tudi zaključno poročilo, v katerem je tudi Zoran Janković. 

To ste pa tak in tak vsi videli.  

Samo to bi vas rad obvestil, da je v torek, med delom, kolega Čerin doţivel srčni infarkt. In danes je 

stanje tako dobro, da kaţe, da se bo v to sobo tudi vrnil. Toliko, da veste.  

 

-----------------------------------------zvok aplavza iz dvorane.  

 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda. 

AD 4. 

KADROVSKE ZADEVE 

Gradivo ste prejeli. Prosim gospo Mojco Kucler Dolinar, podpredsednico komisije, da poda uvodno 

obrazloţitev.  

 

GOSPA MOJCA KUCLER DOLINAR 
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Hvala, poleg ţe omenjenih dveh ugotovitvenih sklepov, je komisija posredovala temu zboru tudi štir 

predloge sklepov in pa dve, dva predloga mnenj. Hvala.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Hvala lepa.  

 

Prehajamo na 1. točko. Predlog Sklepa o prenehanju mandata in imenovanju nadomestnega člana 

Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.  

Razprava? Ni razprave. 

 

Ugotavljam navzočnost po celotni točki, lepo prosim. 

28. 

 

Glasujemo O PREDLOGU SKLEPA: 

Dragotinu Mateju preneha mandat člana Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja. V Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, se imenuje Mirko 

Brnič Jager. Mandat imenovanega je vezan na mandat Mestnega sveta Mestne občine 

Ljubljana.  

 

Prosim za vaš glas. 

38 ZA. 

NIHČE PROTI. 

Hvala lepa. 

 

Gremo na 2. Predlog Sklepa o imenovanju treh predstavnikov Mestne občine Ljubljana v Svet 

Glasbene šole Ljubljana Moste Polje.  

Razprava? Ni razprave. 

 

Glasovanje poteka O SKLEPU: 

V Svet Glasbene šole Ljubljana Moste, se imenujejo… Moste Polje, se imenujejo: Nada 

Marinko, Miranda Urh, Mitja Zaplatil. Mandat imenovanih traja štiri leta. 

 

Prosim za vaš glas. 

31 ZA 

NIHČE PROTI. 

Hvala lepa.  

 

Gremo na 3. Predlog Mnenja h kandidaturi za ravnateljico Vrtca Mojca.  

Razprava? Ni razprave.  

 

Glasujemo O PREDLOGU MNENJA: 

…/// … nerazumljivo…/// … Vidmar, se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico 

Vrtca Mojca. Izjemna ravnateljica.  

 

Prosim za vaš glas. 

31 ZA. 

NIHČE PROTI. 

Hvala lepa. 

 

Gremo na 4. Predlog Mnenja h kandidaturi za ravnatelja Mladinskega doma Jarše. 

Razprava? Ni razprave.  

 

Glasovanje poteka O PREDLOGU: 

Borutu Koţuhu se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnatelja v Mladinskem domu Jarše.  
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32 ZA. 

NIHČE PROTI. 

Hvala lepa. 

 

Gremo na 5. Predlog Sklepa o soglasju k imenovanju poveljnika Gasilske brigade Ljubljana.  

Razprava prosim? Ni razprave. 

 

Glasujemo O PREDLOGU SKLEPA: 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana daje soglasje k imenovanju Tomaţa Kučiča, za poveljnika 

Gasilske brigade Ljubljana. Mandat imenovanega traja štiri leta. Izjemen poveljnik. 

 

Prosim za vaš glas. 

37 ZA. 

NIHČE PROTI. 

Hvala lepa. 

 

Gremo na 6. Predlog Sklepa o imenovanju direktorja Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine 

Ljubljana.  

Razprava? Ni razprave. 

 

Glasujemo O PREDLOGU: 

Direktor Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana, se imenuje Sašo Rink. 

Mandat imenovanega traja štiri leta.  

 

Prosim za vaš glas. 

28 ZA. 

NIHČE PROTI. 

Hvala. In s tem smo zaključili.  

 

Prehajamo na 5. točko. 

AD 5. 

DOPOLNJEN OSNUTEK ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 

OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU, ZA DELE OBMOČJA 

UREJANJA BO 1/1 LESNINA,  ŠT 1/1 OBMOČJE ŢG IN SO 1/1 IN KURILNICA, ZA 

ISLAMSKO VERSKO KULTURNI CENTER 

Gradivo ste prejeli. Po sklicu ste prejeli še Poročilo pristojnega Odbora za urejanje prostora in 

urbanizem. Prosim gospo Pavlin, da poda uvodno obrazloţitev.  

 

GOSPA ALENKA PAVLIN 

Hvala za besedo gospod ţupan. Spoštovane svetnice in svetniki. To je območje, na katerem je 

predvidena gradnja Islamsko versko kulturnega centra. Iz tega orto foto posnetka, lahko razberete, da 

gre za površine, ki se nahajajo zahodno od Parmove ceste in pa juţno od ţelezničarskega muzeja. 

Pogoje za gradnjo objekta, kakor tudi za infrastrukturno ureditev, ureditev prometa, gabaritov 

objektov in podobno, ureja OPPN, ki je bil sprejet leta 2009. Če na kratko povzamem določila tega 

dokumenta oziroma te arhitekturno zazidalne situacije, je dopustna gradnja objektov, ali objekta, 

znotraj gradbenih meja, ki so označene na tem, na tej situaciji. Na, severno od tega je bila predvidena 

parkovna površina, na jugu ozeljena terasa. Potem pa prometna povezava s, povezava s Parmove, z 

vzporednico, ki bo potekala na cesto, ki bo potekala vzporedno s Parmovo. Na juţnem delu pa je bila 

do izgradnje drugega tira proti Gorenjski, predvidena ureditev zelene površine. Določilo, ki je bilo, ki 

je pomembno in ki je bilo tudi v tem OPPN-ju, pa je, da je za arhitekturo potrebno, da je arhitekturo 

za objekt potrebno pridobiti na arhitekturnem natečaju. To je program za arhitekturni natečaj. Enak 

program je bil tudi za izdelavo OPPN-ja. In velja tudi za izdelavo sprememb in dopolnitev tega 

OPPN-ja. Natečaj je bil izveden leta 2011. Prvo nagrajena rešitev je, avtorske skupine Bevk – 

Perovič. Rešitev je bila predstavljena letos januarja, v zgodovinskem muzeju. Dostopna je pa ves čas 

in še vedno na spletni strani našega oddelka. Na kratko. To je natečajna rešitev. Z osrednjo molilnico. 
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Nastanitvenimi objekti. Potem so pisarne. Izobraţevalni objekt, parkovna površina. Nekaj pogledov. 

To je pogled v ospredju na molilnico. To je sploh molilnica. Sedaj bi pa prešla na spremembe, ki jih 

danes predstavljamo. Natečajna rešitev namreč delno odstopa od tega OPPN-ja. Ta odstopanja 

oziroma te rešitve, pa so bile ocenjene, kot pozitivne. Ne bi bile pa uresničljive oziroma ne bi bila 

moţna gradnja takega objekta, kot je predviden z natečajm, če ne bi spremenil teh določil v 

spremembah tega OPPN-ja. Najprej naj omenim, da je območje sprememb manjše, kot je območje 

prvotnega OPPN-ja. In sicer, ta del je izključen. Izključil ga je pa ţe OPN, leta 2010. Namreč, 

ţelezničarji ne soglašajo več, da se v tem delu uredi zelena površina. Do izgradnje drugega tira. 

Naslednje spremembe so pa te. Ta parkovna površina se lahko zniţa na nivo, da je moţna povezava s 

kletnim delom bodočega objekta. Obenem se kota tega osrednjega dela, nadviša lahko za 1 meter. To 

je klet. V kleti se korigirajo normativi za promet. Za mirujoči promet. In uskladijo z normativi, ki jih 

imajo, ki jih prinašajo spremembe in dopolnitve OPN-ja. Obenem se tudi namembnost v kletni etaţi 

lahko spremeni. Dopuščeni so, je telovadnica in pa gostinski program. Spremeni pa se tudi potek 

komunalnih vodov. To je načrt parcelacije, ki se delno korigira. Korigira pa se, spremeni pa se tudi 

javno dobro. In sicer predvsem pri deviaciji te ceste C. Namreč, do izgradnje, če ne bi bili objekti, ki 

so v tem delu in pa v lasti ministrstva porušeni,  je potreba na tem delu začasno izvesti deviacijo 

ceste. Ta je pa, s spremembami dopustno, da je v oţjem profilu, kot končna cesta in sicer, da ima 

samo en hodnik za pešce. Spremenjena je tudi etapnost gradnje. V prvotnem odloku sta, je dopustna 

ena. Sedaj sta dopustni dve. S tem, da je v prvi etapi dopustno odstranitev objektov in pa gradnja 

prometne in pa komunalne infrastrukture. V drugi etapi pa objekti. To naj bi bile v glavnem vse 

spremembe, ki jih ponuja ta sprememba odloka. Odbor za urejanje prostora je ta odlok, spremembe 

obravnaval. In ga tudi podprl, seveda s pogojem, da danes predstavim program tega versko 

kulturnega centra, ki sem ga predstavila. In pa prikaţem etapnost, o kateri sem tudi govorila. V 

nadaljevanju pa še v informacijo. V OPN-ju je predvidena peš povezava med Šiško in pa med 

Beţigradom. Ta peš povezava,  je dopustno urediti brez izvedbenega dokumenta. Samo na podlagi 

določil OPN-ja. Gre pa za, seveda za pomembno povezavo, ki povezuje Šiško z bodočim 

ţelezničarskim muzejem. In ne nazadnje tudi s tem IVKC centrom. Tako, da, v okviru določil, v 

okviru toleranc, je moţna. Bomo pa, do faze do predloga, določilo podrobneje opredelil. Tako, da bo 

omogočena gradnja tudi te povezave. To bi bilo vse. Hvala lepa.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Hvala lepa. Prosim gospod Brnič Jagra, podpredsednika odbora, da poda stališče odbora.  

 

GOSPOD BRNIČ JAGER 

…/// … nerazumljivo…/// 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Mikrofon prosim. Za zapisnik. 

 

GOSPOD MIRKO BRNIČ JAGER 

Odbor za urbanizem podpira, je enoglasno podprl predlog osnutka, s pripombami, o katerih smo pa 

zdaj ţe nekaj slišali. Hvala lepa. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Hvala lepa. Gospa Maša Kociper? Odpiram razpravo. Izvolite gospod Jazbinšek. 

 

GOSPOD MIHA JAZBINŠEK 

Zdaj, jaz sem si seveda pogledal pripombe iz razprave na odboru. In seveda niso vse pripombe iz te 

razprave zajete. Zajete so neke pripombe članov odbora in pa na konc, da naj predstavi gospa Pavlin 

program projekta. In pa faznost. No, oboje je predstavila tako, da nismo čist seznanjen s programom, 

ne s faznostjo. Je pa sama dodala neki, kar je bilo tam pojasnjeno, na odboru. To pa je, da iz naslova 

OPN-ja, ne? Niso vnesli to, kar predvideva OPN. In sicer podhod, za glavno peš povezavo, mimo 

postaje, postaje Šiška. Med Beţigradom in Šiško. Zakaj tega ni bilo ţe v natečajnih podlogah? Ne 

vem. Zakaj tega pri spremembi nismo naredil? OPN je od 2010? Ne vem. Ampak, očitno boste to 

naredili do predloga. Ker vas je moral nekdo to spomnit. Kar se prometa tiče, seveda imamo še druge 
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zadrege, ki niso rešene v natečajnem elaboratu. In, ki jih seveda ne razrešuje tudi ne ta, kako bi rekel 

predlog, ki je zdaj na mizi. Namreč, vhod v garaţo se določa tako, da gremo iz Parmove mimo, mimo 

tiste Parmove 33. Ki ni pridobljena. Ta cesta ni pridobljena. In potem se peljemo iz severa na jug, čist 

do ograje drugega tira. Po cesti, ki ni pridobljena in potem zapeljemo ob, ob ograji notr v garaţo. 

Najdaljšo moţno pot. Tretja nagrada je recimo mela direktno iz Parmove v, v poglobljeno dol. In v 

garaţo rešeno. To se prav, prva nagrada bi to zlahka rešila. Seveda problem pri tem je pa ta. Da je 

uvoz točno na lokaciji, ki ni samo v lasti Energoplana. Ampak je v lasti tud dveh privatnikov. 

Polakov. In drugič, prihaja iz, rekel bi interesnega območja Energoplana, ne po cesti. Ampak po neki 

enostranski parkirni ulici, ob, brez pločnikov, brez vsega. Ob tej ograji drugega tira. To se prav, na 

najbolj nerodnem mestu, na najdraţjem mestu, na najteţje dosegljivem mestu, je dovoz v garaţo, 

namest, da bi bil kar direktno tam mimo Parmove 33, notr tako, al pa drugače. Tako, da kar se 

prometa tiče, je seveda treba sledit logiki. In treba je sledit, namreč, eden od članov odbora 

predvideva, da bo promet tako velik tuki, da bojo stvari nevarne, ne? In zahteva na Parmovi 

nadvišano kriţišče. In zahteva na lokaciji C1, pa C2, tud nadvišano kriţišče, ne? No, torej, bog ne 

daj, da bi ta promet prišel zdaj po, po eni parkirni ulici, ob kateri se pa predvidevata dva objekta, 

visoka 52,80 m. Energoplan. To se prav višje, kot je minaret. To se prav, na površini tej, 

nedosegljiva, na površini tik pod balkoni od, od teh, kjer ni niti pločnika mim, ne? In tako naprej. 

Tako, da jaz predlagam seveda, da se ta uvoz naredi tam, kjer je treba. To se prav čim bolj na severu, 

skladno tretji nagrajeni rešitvi. In po natečajih se po navadi te stvari vedno delajo tako, da se iz prvih 

treh pobere tisto, kar je najboljše. In se potem, ko prvi nagrado da, še iz druge in tretje nagrade 

dodatek. No, s tem, če bomo seveda pol tud ta podhod naredil od, od… ki, od Šišenske postaje, bomo 

prišli na plato, ki bo moral bit MOL-ov, ne? Ne more bit ta plato seveda od islamistov. Ki bo pa tud 

krasen vhod na zapadno dvorišče pred dţamijo. Kajti, natečajna orientacija je bila napačna, ker je 

zanemarjala ta predprostor pred dţamijo na zapadu. Ampak, hvala bogu, je prva nagrada taka, da ima 

med objekti cezure in je seveda sedaj moţno iz zapada, iz tega podhoda, lepo pridet na dvorišče pred 

dţamijo. To je, kar se tiče. Seveda, pa moram pa takole povedat. Čemu mi spreminjamo etapnost, pa 

ne razumem. Jaz razumem, da spreminjamo etapnost zato, ker ta dovoz iz Parmove, do dţamije, ni 

urejen lastninsko. Moram reč, da za razliko od gospe Alenke Pavlin, da je bil sprejet ta odlok 2008, 

ne 2009. 2008. Tle, pri nas. In je imel eno etapo. Od takrat, od 2008, mi nismo niti lastne parcele, 

številka 249  … 219 2/1 odparceliral. Energoplan je odparceliral. Jatna potem ni odparcelirala tam 

zraven še ena. In je enostavno te dovozi niso odparceliran. Da bi lahko pol s komasacijo, ki se tudi ni 

zgodila, od 2008 do danes. To med sabo porihtal. To se prav, MOL je odgovoren, da kar na enkrat 

bomo mel etapnost tako, da ne bomo mel dovoza. MOL je odgovoren, ker ni sparceliral. In, ker od 

2008 do danes ni naredil te, te komasacije. Ne vem, kaj dela pisarna gospoda Senice? Da tega ni, v 

kolkih letih ţe? Zdaj smo 2013, ne? 9, 10, 11, 12… v štirih letih! Tega naredila. In MOL je 

odgovoren, da moj predlog komasacije, ki je bil januarja na tej seji, na tem mestnem svetu, ni do 

danes realiziran. Zato moram povedat še sledeče. Da od spodaj dol se pa sploh ne da pridet. Od spodi 

dol se pa sploh ne da pridet. Ker so rušenja, ker je… in tako dalje in tako naprej. Ne? Se sploh ne da 

pridet. In je ta etapnost, če kdo računa, da se bo od spodi not vozil, ne? Iz te Kurilniške ulice, da se bo 

not vozil, se zelo moti. To tehnično ni moţno. Lastninsko ni moţno. Je bolj zakompliciran lastninsko, 

kot je tam gor. Zato seveda mislim, da je to, da bomo čakal eno komasacijo za dostop nedostojno. 

Kajti, istočasno moramo uredit tud komasacijo za objekt sam. Objekt sam je še zmeri na 

Energoplanovem. Energoplan ima hipoteke v tem prostoru. Sicer ima pa hipotekarnih bremen 90 

milijonov Evrov. Racionalne banke bi dovolile te zamenjave. Če bi MOL dal Energoplanu eno 

zazidljivo parcelo za stanovanja. MOL bi pa potem s komasacijo dal islamistom tisto, kar jim gre. 

Ker je Energoplan seveda kupoval zemljo na napačni lokacij. Kar se pa tiče zdaj seveda pa te 

spremembe, ki jo mate tuki notr, ki se glasi, da imamo internat. Kar pomeni, da imamo islamsko 

gimnazijo.  

 

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

 

Ki ima isti program, kot zagrebška. Seveda jaz predlagam, da se k temu programu doda še standard 

zunanjih površin. Za te zunanje površine je zadeva zelo enostavno rešljiva. Ker ima MOL površino, 

ima MOL prazno parcelo 2192/1. In islamska gimnazija mora met tudi zunanje površine, če ima 
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internat. Če ima tudi telovadnico, kot se spodob. In še neki ni urejeno. Ni urejeno, kakšen je odnos do 

kulturne dediščine v, na, na terasah, ki so … 

 

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

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Hvala lepa. Čas je potekel. Gospod Brnič Jager, izvolite.  

 

GOSPOD MIRKO BRNIČ JAGER 

Hvala za besedo. Miha Jazbinšek je zelo, mislim, pridruţujem se vsemu, kar je on rekel. Mislim, da 

smo, upam, da smo ga poslušali pozorno. Nekaj zelo podobnih stvari je povedal, zato, ker smo se v 

bistvu natančno soočili s stanjem v zemljiški knjigi. Hkrati pa tudi s tistim, kar je bilo rečeno na seji 

odbora. Torej, da bo gospa Alenka Pavlinova predstavila program. To se pravi tisti program, za 

kulturni center, islamski kulturni center, ki pravzaprav dejansko oblikuje to, kar se zdaj tam dogaja. 

Vse izhaja iz nekega opozorila, jaz temu rečem opozorilo, ki je bilo v javnosti objavljeno, v času 

podpisa pogodbe. Med, med Islamskim verskim kulturnim centrom in arhitekti. Mislim, da to je bilo 

oktobra lansko leto. V katerem je bila izrečena neka skrb, jaz bi rekel skrb, pa verjetno tudi veliko 

dobre volje, da se, se pravi, predstavnika islamske skupnosti, da zdaj niso več sami tisti, ki se borijo 

za ta projekt. Ampak, so zdaj tukaj štirje partnerji. Se pravi Mestna občina Ljubljana, Islamski center 

in arhitekti, ki si bodo prizadevali, da bodo do aprila storili vse potrebno, da bo pripravljen projekt za 

vloţitev gradbenega dovoljenja. Junija pa, da bo to gradbeno dovoljenje tudi izdano. In torej se bo 

lahko tudi pristopilo k nadaljnjim postopkom, se pravi izvedbenih načrtov in tudi k sami gradnji. Mi 

bomo v naši svetniški skupini podprli ta odlok. Zaradi tega, ker ţelimo, da se vsi postopki dobro 

izpeljejo. Gospod Jazbinšek je opozoril na pomanjkljivosti. Upamo, da bodo prav vse 

pomanjkljivosti odpravljene. Da ne bo nobenih zadrţkov, da bi se pogodbeni roki zadrţali. Da bo v 

zadovoljstvo Islamske skupnosti in Mesta Ljubljana, ta projekt uspešno potekal in se tudi uspešno 

zaključil. Hvala lepa.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Hvala lepa za podporo. Gospod Ogrin. 

 

GOSPOD MAG. TOMAŢ OGRIN 

Jaz imam vprašanje za gospo Pavlinovo. Kako je rešeno vprašanje soţitja ţeleznice in islamskega 

centra. Gre za potencialni hrup. Za zvočne signale, ţelezniške zvočne signale. In za tresenje tal, ki bo 

sigurno prisotno. Kako je to rešeno? Kajti, stavba, ki jo tam predvidevamo, ne? Je kulturna, ţeleznica 

pač nima teh zavor. Hvala.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Hvala lepa. Gospa Mazej Kukovič.  

 

GOSPA ZOFIJA MAZEJ KUKOVIČ 

Hvala lepa. Opozorila bi vas samo na nekaj resolucij oziroma direktiv evropskih, ki so vezane  na 

razvoj urbanih okolij. Glede na to, da sedaj je zelo velik poudarek na razvoj urbanih okolij. Tudi 

zaradi krize, zaradi brezposelnosti. Novih priloţnosti, ki jih urbana okolja lahko pri tem dajejo. No in 

ne bom tu podrobnosti naštevala. Ampak, gre za usmeritve tudi iz Strategije Evrope 2020. In najbolj 

sveţa pa je ta resolucija o urbani prenovi, ki je sicer šele od januarja. Od letošnjega leta. Dogovarjana 

pa je bila kar nekaj časa. In tu so poudarki. Seveda na kulturno dediščino. Na obvladovanje, na eni 

strani prometnih zamaškov. Posebej. Hkrati pa tudi hrupa. Mobilnosti, ki da jo vsako načrtovanje pač 

omogoča. In predvsem vplivov urbanih okolij na okolja izven oziroma na, na okolico, torej na 

pozitivne vplive, ki jih je pač primerno in potrebno ob tem načrtovat. Zato pač predlagam, v kolikor, 

v kolikor to vse ni bilo upoštevano, da je mogoče dobro pregledat tudi te zadnje dokumente. Hvala.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Hvala lepa. Gospod Jakič. 
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GOSPOD ROMAN JAKIČ 

Hvala za besedo ţupan. Kolegice in kolegi. Največji pozitivni vpliv na urbano okolje, bo v resnici to, 

da bodo naši drţavljani in drţavljanke, islamske veroizpovedi, dobili po 48 letih svoj versko kulturni 

center. In me veseli seveda, da so danes vsaj te uvodne diskusije pokazale na to, da nihče več ne 

nasprotuje, čeprav smo takrat, ko je ţupan prvič predlagal in lokacijo in seveda time-ing, kako naj bi 

prišlo do izgradnje tega versko kulturnega, islamsko versko kulturnega centra, da je pač, da je zdaj, ni 

več tako hudih besed. In to je dobro. Pač strpnost je vedno prijazna. Nestrpnost pa vedno neprijazna, 

vsaj do tistih, ki so v manjšini. Zato, tud na te, kar je kolega Jazbinšek govoril, predloge, ki jih je dal, 

iz osnutka, do predloga. Jaz sicer ne vem, ali to pomeni še, da se zavleče postopek, a ne? Ker kolega  

Jazbinšek je govoril o neki novi zemlji. Glede na to, da je islamska verska skupnost kupila to 

območje in dala kar velik del denarja. Prispevala. Se mi zdi, da bi bile komplikacije v smislu, da bi 

jim nalagali še dodatne obveznosti, tud zavoljo pač tega internata, pa gimnazije. Se mi zdijo 

nesprejemljive. Ampak upam, da bojo strokovne sluţbe na to znale ugotovit, zakaj je pač parkovne 

površine dovolj take, kot je, kot je začrtana v teh odlokih. Tako, da, tudi jaz, tako, kot kolega Jager, 

se veselim, da bo junija gradbeno dovoljenje na mizi. In, da bo seveda ta islamsko versko kulturni 

center se začel zidat. In, da bojo končno vernice in verniki pač dobili to, kar jim v resnici pritiče in 

kar je njihova osnovna in ustavno zagarantirana pravica. Hvala.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Gospod Jazbinšek replika, gospodu Jakiču. V katerem delu prosim? 

 

GOSPOD MIHA JAZBINŠEK 

A ţe kradete čas?  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

V katerem delu? Preden… 

 

GOSPOD MIHA JAZBINŠEK 

V dveh delih. Eden je to, da ste vi predlagal to lokacijo. Ker sem jo predlagal jaz. Javno! Ne? Zato, 

ker sem najdu dve naše zastonj parcele. In drugič, okrog zemljišč, ki je, na temo, ki jo je načel… 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Izvolite.  

 

GOSPOD MIHA JAZBINŠEK 

Ja. Gospod Jaklič, je seveda načel… Jakič. Pardon. To je tako vse glih, da bog se usmil. Saj vem, saj 

vem… saj to so finese, ja, ja… 

 

…/// … iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

Unga imamo tokrat na jeziku, da nam mimogrede pride. Torej, ja… poglej, ti sam veš, da veš, da 

nobena zemljiška stvar ne more bolj ustavit zadeve, kakor jo je ustavila pisarna Senica in naš ţupan, 

ki od 2000, 31. 12.2008, ni enega koraka naredil, da bi se komasacija zemljišč tukaj zgodila. Zato, 

ker je Energoplan lastnik, lastnik! In hipotekarna bremena so na objektu dţamije, na teh rajskih 

vrtovih, ki naj bi bila zunanja površina. To so namreč rajski vrtovi, iz gostinstva navzgor. Proti 

severu. In več, da  smo seveda na začetku špekuliral s tem, da bomo blazno velke površine mel. 

Dvakrat smo zgubil. Eno celo funkcionalno enoto in drugič to enoto, ki jo imamo, ki jo popravljamo, 

smo tud zmanjšal za 1000, al 1500 kvadratnih metrov. Tako, da oni, islamisti, zunanjih površin 

nimajo. Ampak prej morajo bit vse druge komasacije narejene. Vse in nič ne bo zavlačevalo. Ker vse, 

mi imamo, MOL ima na tej lokaciji višek svojih parcel. Islamisti so plačal pa 400,00 € kvadratni 

meter, nepotrebne zemlje. Kar je seveda greh, v tej, v tej občini! 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Gospod Jakič, odgovor na repliko.  
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GOSPOD ROMAN JAKIČ 

Odgovor na repliko, seveda, če bo to pomirilo duha. Zaradi mene lahko tudi mejhno ploščico 

napišejo, da se je kolega Jazbinšek spomnil lokacijo. Jaz seveda vem, kako so potekali razgovori. In 

to tud je replika na, na drugi del, ne? Da ni bilo nobenega koraka narejenega s strani ţupana, glede 

komasacije zemljišč. Vsaj jaz sem sodeloval na ene štirih, al pa petih sestankih, … najmanj na petih 

sestankih, kjer smo seveda iskali maksimalne moţne rešitve, okol tega. In tretjič. Res je. Islamska 

verska skupnost bi morala to zemljišče, al pa dobiti za 1 Evro. Ampak, v kolikor bi v tistem času in 

na tistem naelektrenem trenutku, predlagali to, kar v resnici v zahodnih velemestih se naredi. Bi 

seveda ţupana, Zorana Jankovića linčal ţe na tisti točki, ne? Zato se strinjam, da seveda je bilo in 

zato ne bi ţelel… 

 

-------------------------------------zvok, ki določi prekinitev ozvočenja glasu razpravljavca.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Hvala lepa. Gospa Kucler Dolinar. 

 

GOSPA MOJCA KUCLER DOLINAR 

Hvala za besedo. Ja, ţe iz tegale, kar je bilo zdajle slišat, lahko rečemo, da postaja res rahlo 

neprijetno. Ker se začetek gradnje islamsko verskega kulturnega centra, odlaga in odlaga. Seveda, vsi 

bi si moral prizadevat, da se pripadnikom islamske vere, omogoči izvajanje njihovih verskih 

dejavnosti. Ampak, tukaj se postavlja drugo vprašanje, ki ga je gospod Jazbinšek izpostavil in na 

katerega bi si tudi sama ţelela odgovorov. Namreč, mahinacije z zemljišči za načrtovani center, se 

verjetno vsem nam zdijo skrajno neprimerne. In mimo tega pač ne moremo. In, če si bosta Mestna 

občina Ljubljana in pa Energoplan, ţe v začetku privoščila netransparentnosti oziroma z njimi 

nadaljevala, potem bo nekdo nosil posledice takega delovanja. Predvsem bo to islamska skupnost, ki 

bo še dolgo po začetku gradnje, al pa po začetku pridobljenega gradbenega dovoljenja, nosila breme 

teh nepravilnosti. Verjetno si na Mestni občini Ljubljana, ne ţelite jim naloţit tega, tega bremena. 

Zato je dejansko potrebno dokumentacijo urediti in ne samo urejati, kot je izpostavil gospod Jakič, na 

skupnih sestankih. Brez sklepov. Torej, dokumentacijo je treba urediti pregledno, zakonito in 

vzpostavit pogoje za gradnjo. In, glede na poročanje medijev, ki smo, kar smo spremljali danes. Pa z 

današnjim predlogom sprememb OPPN-ja, temu pač ni tako. Zato se človek res sprašuje, kako 

glasovat. Hvala.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Hvala lepa. Gospa Škrinjar. 

 

GOSPA MOJCA ŠKRINJAR 

Hvala lepa. Mene predvsem zanima prehod. Ali prehod bo. In, ali bo varovan? Ali bo varovan? Ali 

bo podhod in omogočeno nemoteno prehajanje z ene strani na drugo stran proge? In kdo bo to 

financiral? Ali bo to del tega projekta? Obenem opozarjam na hudo nevarnost, ki je ţe izkazala se na 

progi, ki prečka Verovškovo. Tam je ţe umrl en otrok. Na samem prehodu. Pred kar nekaj leti. 

Upam, da se to ne bo več ponovilo. Vendar nič bolje ni. V Ljubljani imamo veliko mostov, ki so lepi. 

Manjka pa najmanj ena, en podhod na Verovškovi. Zdaj, če bo podobna situacija tukaj, v tem centru. 

Tudi tukaj lahko pričakujemo veliko fluktuacijo ljudi, če ne bo varovan prehod, potem si lahko 

nadejamo tudi kakšnega neprijetnega dogodka. In jaz bi temu nasprotovala. Tako, da prosim za 

pojasnilo, ali bo ta prehod varovan? In na kakšen način bo varovan, da bo varen prehod za ljudi?  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Hvala lepa. Gospod Jazbinšek, replika. 

 

GOSPOD MIHA JAZBINŠEK 

Ja, podhod je določen seveda z, z… našim… 

 

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



 
 

12 
 

…občinskim… leta 2010. Čemu bi se zdaj tega podhoda branil? Nekdo ga bo enkrat financiral. 

Problem je seveda drug. Problem je ta, da izhod iz tega podhoda, je na zemljišču od islamske verske 

skupnosti, ne? To zemljišče je sicer po tem projektu nerabno, ne? Za njih. Kar pomen, da bo to 

ploščad izhoda iz podhoda, pač enkrat moral MOL uredit, ne? Zdaj, al bo to varovan, ali ne bo 

varovan, ne? Zdaj pa ne vem, kaj je s tem mišljeno? Podhodi so po navad varovani. Tako, kot vsi 

povsod so varovani. Jaz mislim, da tle ne bo nobene posebne nevarnosti. Ker tuki ne bo samostan, 

ne? Ampak, bo internat. Tudi ne bo tisto, kar nekateri hočejo prodat pod, pod klasifikacijo internata, 

da bo mogoče prehodni dom za tujce. Ne? V resnici bo internat. To se pravi, šola bo, šola bo 

varovana. Prehod bo varovan. Zemljišče pa mora, moramo mi zamenjat z islamisti in dat islamistom 

tista zemljišča, ki jih oni zares rabijo!  

 

…/// … iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Kaj bi gospa Škrinjar?  

 

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

 

Izvolite. 

 

GOSPA MOJCA ŠKRINJAR 

No, saj ravno v tem je problem, a ne? Če bi se kdo zamislil, da je to pač njegova privatna zemlja, 

potem ta prehod ne bi bil več v funkciji, javni funkciji. To pa pomeni, da bi ljudje hodili mimo tega 

prehoda, bi skakal čez progo. Ker je to naravna povezava med Šiško in Beţigradom.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Še kdo prosim? Zaključujem razpravo.  

 

In preden grem na glasovanje, bom podal nekatere odgovore, ki vidim, da te nekatere v mestnem 

svetu, predvsem vejo kaj se dogaja na projektih, ko berejo časopise. Najprej je bilo vprašanje 

gospoda Ogrina, glede hrupa. In odgovor na to mora dat projektant, ki ima predpisano, kako se dela 

objekt. In prva nagrada, na anonimnem mednarodnem natečaju, kjer je bilo več, kot dvajset rešitev, 

ne? Bo ta odgovor dala. Podhod in ne prehod, je tisti del, ki ga bo plačala Mestna občina Ljubljana. 

In to je zelo jasno. In tretjič, ko to govorite, da je treba naredit komasacijo. Ta je ţe lani zaključena. 

Tako, da … 

 

…/// … iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

Gospod Jazbinšek, jaz sem bil prijazno tih, kot vi in nehajte zganjat spet… 

 

…/// … iz dvorane  - nerazumljivo…/// 

 

Gospod Jazbinšek, tiho bodite!  

 

…/// … iz dvorane, gospod Jazbinšek: … vaše laţi!  

 

Daj prosim, ti, da mu opomin izrečem. Ker s pajaci se je teţko pogovarjat. In zemljiška knjiga, 

morate vedet, da postopek traja. Če bi šel, je predlog vloţen, komasacija zaključena… 

 

…/// … iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

V prisilni poravnavi je Ljubljanska banka dala soglasje, je zaključeno. In postopek je bil izveden. 

Sicer pa pozdravljam tud muftija, gor na balkonu. Upam, da je zadovoljen s tako pozitivno energijo v 

mestnem svetu, glede dţamije, po vseh teh oseminštiridesetih letih. In prehajamo na glasovanje. 
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Ugotavljam navzočnost. 

Rezultat navzočnosti: 39 

 

Glasujemo O PREDLOGU SKLEPA: 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Dopolnjeni Osnutek Odloka o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele območja urejanja BO 

1/1 Lesnina, ŠT 1/1 območje ŢG SO 1/1 Kurilnica, za islamsko verski kulturni center, skupaj s 

pripombami.  

 

Prosim za vaš glas. 

36 ZA. 

NIHČE PROTI. 

Čestitke.  

 

-----------------------------------------zvok aplavza iz dvorane.  

 

Po seji se pa lahko gospod Jazbinšek obrne k muftiju, pa bo razloţil glede komasacije. 

 

…/// … iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

Ja, ne? Kar tamle… čez prevzemite.  

 

Prehajamo na 6. točko sklepa… 

AD 6. 

PREDLOG SKLEPA O ODPISU SREDSTEV V UPRAVLJANJU JAVNEGA 

STANOVANJSKEGA SKLADA MESTNE OBČINE LJULBJANA  

Šesta točka dnevnega reda. Gradivo ste prejeli. Prejeli ste Poročilo pristojnega Odbora za finance. 

Prosim gospo Nelec za kratko uvodno obrazloţitev. Irena. Kratko. 

 

GOSPA IRENA NELEC 

Hvala za besedo. Pozdravljeni. Skladno s sprejetimi stanovanjskimi programi in proračunskimi 

dokumenti, je javni sklad izvajal projekt Zatočišče za ţenske in Ţenska svetovalnica. Prvi stroški s 

projektom so nastali ţe leta 2002. Vendar je zemljiško knjiţno urejanje privedlo do sodnega 

postopka, ki se je končal šele leta 2010. Tekom izvajanja je bil izpraznjen in porušen objekt na 

Karunovi. V letu 2001 smo projekt Zatočišče za ţenske in Ţenska svetovalnica opustili, zaradi 

nasprotovanj sosedov in prostorske utesnjenosti. Na mestu porušene stavbe, je bil urejen manjši park, 

ki je bil predan pristojnemu objektu. Projekt je opuščen. Zato predlagamo, da se uredi odpis, s čemer 

bo tudi projekt knjigovodsko zaključen.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Hvala lepa Irena.  

 

GOSPA IRENA NELEC 

Hvala.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Prosim gospo Tekavčič, da poda stališče odbora.  

 

GOSPA PROF. DR. METKA TEKAVČIČ 

Hvala. Odbor je obravnaval predloţeno gradivo in podprl predlagani predlog sklepa.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Hvala lepa. Gospa Kociper? Ni. Razprava prosim. Izvolite gospa Papeţ. Brezovar Papeţ.  

 

GOSPA BREDA BREZOVAR PAPEŢ 
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Hvala lepa. Bi… podpiram seveda predlog sklepa in ga bom tudi izglasovala pozitivno. Bi pa rada 

neki rekla, ne? Začel se je projekt 2002. In ko sem seveda gledala, kaj se je dogajalo z materinskim 

domom, bi lahko rekla, v starem ţargonu, a ne? Zelo počasi meljejo birokratski mlini. In sicer, kaj 

imam v mislih, ne? Najprej naj bi materinski dom šel na Poljane… 

 

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

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Se opravičujem, ne? Ne boste zlorabljali. Govorimo samo o tem odpisu, kar je bilo, ne? In, če 

govorite o materinskem domu, je mestna občina vse svoje naredila. Zamenjal smo z drţavo. In če 

ministrstvo ni v stanju to naredit, kar so obljubili. Mi pa materinskem domu pomagamo.  

Še kdo prosim. 

 

GOSPA BREDA BREZOVAR PAPEŢ 

Samo to sem hotela povedat.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Pomagamo velik materinskem domu.  

 

GOSPA BREDA BREZOVAR PAPEŢ 

Hvala lepa.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Še kdo? Ni.  

 

Ugotavljam navzočnost.  

Rezultat navzočnosti: 33 

 

Glasujemo O PREDLOGU SKLEPA: 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Predlog Sklepa o odpisu sredstev v upravljanju 

Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana.  

 

Prosim za vaš glas. 

26 ZA. 

1 PROTI. 

Sprejeto.  

 

S tem je 23. seja zaključena in prehajamo na 8. Izredno sejo, kar takoj. …..  

 

 


