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MAGNETOGRAMSKI ZAPIS 9. IZREDNE SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA, 

 

 

ki je potekala v četrtek, 25. aprila 2013, s pričetkom ob 15. 30 uri, v Veliki sejni dvorani Mestne 

hiše, na Mestnem trgu v Ljubljani. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Spoštovani gospe in gospodje. Dober dan ţelim. Pričenjam 9. Izredno sejo Mestnega sveta Mestne 

občine Ljubljana. Navzočih je 33 svetnic in svetnikov. Svojo odsotnost so opravičili, gospa Kucler 

Dolinar, gospa Bruna Antauer, gospod Albreht. Gospa Blaţić, gospod Kordiš in gospa Tekavčič. 

Mestni svet je sklepčen. Lahko prične z delom. Vljudno prosim, da izklopite mobilne telefone, da ne 

motite.  

 

Prehajamo na dnevni red današnje seje. Za 9. Izredno sejo je določen naslednji  

DNEVNI RED: 

1. Predlog Sklepa o spremembi vrednosti projekta NRP 7560-12-0479, Športna dvorana 

Tivoli – Evropsko prvenstvo v košarki 2013 

 

O dnevnem redu seje mestni svet, skladno s 57. členom poslovnika, ne razpravlja in ne glasuje.  

 

Gradivo ste prejeli s sklicem seje. Pred sejo ste prejeli še poročilo pristojnega Odbora za finance. 

Prosim gospoda Kolenca, da poda uvodno obrazloţitev. 

 

GOSPOD MARKO KOLENC 

Spoštovane mestne svetnice, mestni svetniki. Spoštovani ţupan. Evropsko prvenstvo v košarki 

septembra 2013, ki bo v Sloveniji, je to do zdaj največji dogodek športni, mednarodni, ki se bo odvil 

v samostojni Sloveniji. In prepričan sem, da dolgo časa, tok velikega dogodka ne bomo gostili. Na 

evropskem prvenstvu v košarki bo udeleţenih 24 drţav. Odigranih bo 90 tekem, od tega 45 v 

Ljubljani. Akreditiranih bo preko 1500 novinarjev. TV prenos bo predvajan v 170 drţav. In gledanost 

je predvidena 200 milijonska, po vsem svetu. Slovenija je s soglasjem Vlade Republike Slovenije,  

ţe leta 2010, dodelila evropsko prvenstvo, dobila Evropsko prvenstvo v košarki. In iz drţavnega 

proračuna Slovenija, za evropsko prvenstvo FIBI plačala, do sedaj ţe 6 milijonov Evrov. Po odpovedi 

Novega Mesta in Ptuja, v letu 2012, v mesecu juliju, je Košarkarska zveza Slovenija, Slovenije, 

septembra, leta 2012, za izvedbo prvega dela tekmovanja, določila, med, poleg Kopra tudi oziroma 

poleg Celja, tudi dvorano Tivoli. Po sprejetju sklepa vlade, konec novembra, da za obnovo dvorane 

Tivoli nameni milijon 200 tisoč Evrov. In po prejemu zahtev Košarkarske zveze Slovenije in FIBE o 

obnovi dvorane, to je bilo 30. novembra 2012, je MOL, s strokovnimi sluţbami in z Javnim zavodom 

Šport Ljubljana, takoj pristopila k pripravi investicijske dokumentacije. Sama prenova dvorane Tivoli 

je nujno potrebna, da se zadosti zahtevam, ki smo jih dobili od FIBE, iz novembra, 20. Novembra 

2012. Kar je seveda pogoj za izvedbo Evropskega prvenstva v Košarki. Od 17. decembra 2012, ko je 

bil sprejet proračun in dana podlaga za začetek projekta, pa do 8. aprila 2013, to je manj, kot v štirih 

mesecih, smo pridobili projektno dokumentacijo in pa gradbeno dovoljenje. Ţe v marcu, 25. marca 

točno. 2013. Je Mestna občina Ljubljana objavila razpis, za dela in opremo. In po pogajanjih, 15. 
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aprila, je bila izpogajana najniţja cena, 7,8 milijona Evrov. Izvedena sta bila dva kroga pogajanj. In, 

ker je najugodnejša, popolna ponudba, presegla mejno vrednost, od katere je treba po Zakonu o 

javnih naročilih, javno naročilo objaviti v Uradnem listu EU, se je MOL odločila, da naročila ne odda 

po tem postopku. Zato je Mestna občina Ljubljana, zaradi nujnosti projekta, za izvedbo Evropskega 

prvenstva v Košarki, se odločila za nov postopek javnega naročila, s pogajanji brez predhodne 

objave. Po ponovnih pogajanjih, ki so se končala včeraj, izvedena sta bila dva kroga, je bila najniţja 

izpogajana cena 7 milijonov 400. Brez DDV govorim. Poudariti je treba, da ta cena še ne pomeni 

končne cene projekta, saj se bo postopek z novimi pogajanji lahko zaključil šele po sprejetju tega 

predlaganega sklepa, ki je danes na dnevnem redu seje mestnega sveta. Ker moramo za zaključek 

postopka oddaje javnega naročila, za GOI dela in opremo, zagotoviti dodatnih sredstev, v višini 3,8 

milijona Evrov, predlagam, da mestni svet sprejme predlagan sklep. In s sprejetjem sklepa bodo 

ustvarjeni pogoji, da zaključimo javno naročilo, ki je v teku. In, da seveda vzpostavimo pogoje za 

začetek obnove dvorane Tivoli in seveda za izvedbo Evropskega prvenstva v košarki, septembra 

2013. Hvala lepa.  

 

…/// … iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Gospod Brnič, v razpravi bomo. Prosim gospo Dakić, za stališče Odbora za finance.  

 

GOSPA JADRANKA DAKIĆ 

Odbor je obravnaval predlog in predlaga, da se predlagan sklep tudi na mestnem svetu sprejme. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Rezultat, ki ga imam. 4 ZA. NIHČE PROTI.  Gospa Maša Kociper? In, še rezultat Odbora za šport. 5 

ZA. NIHČE PROTI. Od 6 navzočih. Preden pričnemo z razpravo, a je tu projektant mogoče? 

 

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

 

Projektant je Elea, gospod Jazbinšek, na javnem naročilu izbran. Bilo je javno objavljeno, ne vseh 

portalih, ne?  

 

…/// … iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

Saj, … vem, da ne veste, ne? Kadar nočete. A ga lahko dobimo, da bi predstavil projekt mestnim 

svetnikom v teku seje?  

 

…/// … iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

Probimo ga dobit, da predstavi. Sem. In, še to, če bo mestni svet sprejel ta predlog, je tu, za v tej 

dvorani, napovedano ob 18.00 uri, zadnje pogajanje. Zato bi vas prosil, da kar ostanete v dvorani. 

Teh 5 ponudnikov bi razdelil, pa si ne morejo pogledat papirje, ne? Med vas, ne? In boste videli, 

kako to običajno zgleda pogajanje, ne? Vsak pač napiše svojo ceno. To, kar bo zadnji krog. Je ţe štiri 

kroge. In tista cena, ki je najniţja, dobi posel.  

 

Zdaj pa izvolite, razprava.  

 

…/// … iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

Izvolite gospod Brnič. 

 

… ///… iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

Ne morete, ker ima proceduralno, ne? Dajte mir Jazbinšek.  
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…/// … iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

Proceduralno ima prednost pred razpravo!  

 

…/// … iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

GOSPOD MIRKO BRNIČ JAGER 

Hvala za besedo. Jaz bi ţelel, mi dejansko, lahko pride projektant in nam predstavi projekt. Ni 

problema. Ampak, tisto, kar je za svetnike v današnji razpravi pomembno, je to, da se, ali se vi 

pogajate zdaj, z, za fazo, se pravi varianto A, B, C. Katera je tista? In še ta celovita. To lahko na 

kratko pove mogoče gospa Möderndorferjeva? Mogoče Marko Kolenc? Ne vem, en od teh lahko to, 

lahko to vi poveste. Ne? Kaj je v tej varianti zajeto oziroma, a je kaj izločeno, recimo iz variante C. 

Ki je izbrana varianta.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Gospod Brnič Jager. Pogaja se za tisto varianto, za katero je pridobljeno gradbeno dovoljenje. Mimo 

tega se ne da. Se pravi, gre za prenovo celotne Hale Tivoli. Kjer, po tej prenovi, po strategiji športa, 

ki je bila zapisana in sprejeta v tem mestnem svetu, brez glasu proti, Hala Tivoli postavila Center 

ledenih športov. Kar pomeni, da se poveča ledena dvorana. Govorim zdaj končno rešitev. Ne zdaj za 

evropsko prvenstvo. Ledena dvorana se poveča, bo mela čez 7000 sedeţev.  Se pravi, je namenjeno 

vsem prvenstvom. Mala dvorana se obrne, ta košarkaška, za 90 stopinj in ima pribliţno 1400 sedeţev. 

Med malo dvorano in ledeno dvorano, se opravi, nekako pod ledeno dvorano, pride dvorana za 

Curling. Ki ne bo več v Stoţicah, ampak tu. Ker je zraven led. In potem je še na vrhu, ne? Male 

dvorane, še dvorana za fitnes in te priprave. Pogajamo se za celoten razvoj, izvedbo prenove Hale 

Tivoli. Tako, kot je projektant naredil. 

 

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

 

Za energetsko sanacijo. Marko! Preden začne razprava, lepo prosim, še naprej stopi. V 

proceduralnem predlogu, mislim, da je prav, da se pojasni. Jaz sem zdaj pojasnil, če si poslušal, da 

gre za prenovo štirih dvoran. V bodočnosti. Velika ledena dvorana, ki dobi 7000 sedeţev. Mala 

dvorana, ki se obrne 90 stopinj in ima 1400 sedeţev. Curling, ki je med malo pa veliko dvorano. In se 

s tem ukine, projekt je bil Curling v Stoţicah. In pa fitnes dvorana na vrhu. Gospod Brnič Jager 

sprašuje, kaj je z energetsko sanacijo objekta? A je not vključeno, v pogajanja, ali ne?  

 

GOSPOD MARKO KOLENC 

Je, ja. Ena od zahtev je bil tud energetska učinkovitost. Tako v sami fazi projektiranja, kot pri izbiri 

izvajalca za GOI dela…. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

In še dalje povej, da pri teh, razpisu… je cena prinesla 80%. Potem pa to, kar sprašujete. Klima. In pa 

sanacija, je pa zadnjih 20. Tako, da smo to upoštevali. In vsi, ki so ponujali, so tam dobili, mislim, da 

maksimalno točke. Ampak, boste zraven. Tako, da je. Je vse vključeno. V celotni prenovi. Če tega ne 

sprejmemo. Če bi zavrnili to, potem se zgodi to, da ali rečemo, ne gremo v evropsko prvenstvo. Ali 

iščemo novo gradbeno dovoljenje, za tisto, kar se imenuje Šminka. Ocenjuje se, da stane pribliţno 

milijon. To pomeni, da plačamo milijon in od tega, ko bomo enkrat šli v prenovo, ne? Eni 700 … /// 

… slabo razumljivo…/// … vrţemo stran, ko je treba spet dat. Pri čemer je pa jasno, da v tem primeru 

pa evropskih sredstev, vsaj teh 200 …/// … slabo razumljivo…/// … milijonov ne dobimo. Sem še 

kaj spustil? Tle se vsed zraven, da boš… Izvolite, razprava. Ni bilo proceduralnega predloga. Gre 

samo za pojasnilo. Gospod Jazbinšek, izvolite.  

 

GOSPOD MIHA JAZBINŠEK 

Najprej sem vesel, seveda, saj vidim, da ste dnar najdli. Ne? Muzej športa, Stoţice, popolnoma jasno. 

Ker v proračunu sta bila to itak fiktivne postavke, ne? Ker v letu 2013 seveda, teh dveh postavk ni 

moč realizirat. Tako, da to je to fino. Škoda seveda, ker je kolateralna škoda pa Kolezija, ne? To je 
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škoda. Sklep seveda je, tako, kot vedno, ne? Dnar je, zdaj bo, sklep je pa za vsak slučaj tud fouš 

sestavljen. To bi moral bit sklep o prerazporeditvi. Ne? Ne pa kej druzga. Ampak, prav. Zdaj, seveda 

ostaja vprašanje, zakaj vam je zmanjkalo časa? Zakaj vam je zmanjkal  časa za rebalans? Veste, ta 

gradbeno dovoljenje je bil vloţen marca. In številke imate iz marca. To se pravi, da ste imeli mesec 

časa delat na lepo urejenem rebalansu. Ne pa, da sprejemamo nekaj, kar je seveda dodaten razlog, da 

ni mogoče izvesti rebalansa proračuna MOL, v tako kratkem času. Je tudi izjemno kratek rok, do, do 

pričetka del. Ne? Do pričetka del je, ne? Od takrat, ko ste vi vse mel oziroma ţe vloţili marca, 

skratka, reklo bi se, hitimo tud tam, kjer ni treba hitet, ne? Zato, ker nekateri zamujajo. Zdaj, kje je 

bila seveda pri zadevi prva zamuda? Septembra ste mel podpisan s košarkaško zvezo. V, z 

amandmajem, zadnji dan. Decembra. To se prav, tri mesece pozneje ste šele dal v proračun neki, kar 

ste mel podpisan od septembra. Vaših prvih treh mesecev. So seveda razlogi, da se ta stvar seveda 

vleče. Seveda, vmes se je zgodil pa neki reči. In te reči beremo tu notr. V obrazloţitvi. V obrazloţitvi 

beremo, da je bila narejena ta DEIP. In seveda, tuki beremo v obrazloţitvi, da ste vi 1. 10. potrdili 

investicijski program. 1. 10.! Piše. Tega investicijskega programa nam niste pokazal. Tudi vašega 

potrdila investicijskega programa, ni notr. Pač pa imate v oklepaju, novelacijo ste pa potrdili 24. 4. 

2010… 2013. In to potrdilo je zadnji list, v, v, v našem. To pomen, da imamo seveda falsifikat iz 

naslova tega, da smo menda mel od, od oktobra investicijski program potrjen. In, da gre zdaj za neko 

novelacijo. Vmes so se zgodili datumi vsi prej, preden je prišlo do, do, do proračuna. Razne 

uskladitve in tako dalje in tako naprej. No, zdaj nastop pa vprašanje, zdaj pa mi poglejmo ta 

investicijski program. Ne? Pogledam ta investicijski program. In on ima tudi od spredi povzetek pred 

investicijske študije. Itak ni investicijskega programa. Ampak pred investicijska študija, ta je tam iz 

decembra, ne? Ne, iz oktobra! Recimo, da je iz oktobra. Tuki ne napišete od kdaj je. In pogledam, kaj 

je s tem, kaj je s tem, s to zadevo. In preberem. Preberem… Pred investicijska zasnova je obravnavala 

dve varianti: … ne? Ena od teh variant je bila teţka 5 milijonov 300. In ta je v proračunu. Druga je 

bila teţka 4 milijone. In te ni v proračunu. In potem gle…, iščem ti dve varianti in najdem. Prva 

varianta A. Ta, ki je v proračunu. Najdem varianto B. In na enkrat, od zad, za dvopičjem, dve 

varianti, najdem še varianto C, ki pa bazira na projektu za gradbeno dovoljenje. Sadar Vuga. Iz marca 

2013. Ampak, to je povzetek nečesa, kar ste vi potrdil! Oktobra 2012! To se prav, novelacija je zdaj 

seveda naredila, kar na enkrat medsebojne valorizacije treh variant. Pri čemer je tretja varianta padla 

notr, marca, marca 2013. Kar pomen, da je seveda to poročilo, na tem segmentu falsifikat. Ne? In 

nam dajete seveda v oceno falsifikat. Zakaj? Vi te vaše lastne zamude. In to, da niste imeli 

investicijskega programa zares, v, v, v oktobru 2012. In te tri mesečne štartne zamude in tako naprej. 

Zdaj opravičujete s tem, da boste iz nas naredili kriminalce! Ker mi smo pa proti temu, da se blamira 

Ljubljana! A me razumete? Mi smo vsi neki proti. Še hvala bogu, ţe na začetku sem vam povedal. Da 

nisem nič proti. Da, če bi bil jaz pri proračunu, se hecal zraven, bi bil takrat proti temu, da dajete za 

Stoţice notr 2007, pa ne vem za un, za… iz športa 500, ne? Ali kakor ţe je to. Tisoč Evrov. Iz 

enostavnega razloga, ker je bilo takrat jasno znano, da je to špekulativna postavka. Ţal mi je pa 

seveda za Kopališče Kolezija. Skratka, jaz nimam nič proti temu sklepu, razen to, da je sklep takšen, 

kot je ilegalen, da, da… rebalansa, da rebalansa ni. Da ste nam tuki podtaknili novelacijo 

investicijskega programa, ki je falsifikat. Kot strokovno gradivo. Ki ima tud zaključke seveda 

nestrokovne, ne? Ne more bit najdraţja varianta naj… najboljša, ne? Mislim, to, ne? Pol, 

neprimerljive so te variante in tako naprej. Ampak, o.k., to je zdaj druga tema. Ne? In zdaj, 

podraţitve so iz tega naslova. Ker se je spreminjal projekt. Tlele piše danes v Delu. Kdo je sprejel 

odločitev o spremembi tehnične izvedbe na MOL? To je prvo vprašanje. Prvo vprašanje je, oprostite, 

mogoče bo gospod Gregor, Rigler več vedel, ker je Curlinga, ne? Kuga je s to dvorano Curlinga, ne? 

Ne? Gregor! A niste znal od oktobra znal naredit dostojno dvorano Curlinga, ne? Pa en dostojen 

projekt, pa dostojen investicijski elaborat?! Ne znate! To je to! Potem pa, ker ne znate, falsificirate. In 

potem, ko falsificirate, izsiljujete nepošteno! Povejte, nismo znal. Tako se te stvari delajo. V normalni 

drţavi. Jaz bom dal ovadbo za laţne podatke, k smo jih zdele tle notr dobil. En od teh laţnih 

podatkov je, da piše notr, da je ţupan 1. 10. 2012 potrdil investicijski program! Hvala lepa.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Boste…. Bom repliciral, ker moram, ne? Ker, če gospod Jazbinšek ne bi bil arhitekt… 

 

…/// … iz dvorane – nerazumljivo…/// 
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Če ne bi bil ar… 

 

…/// … iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

Če… 

 

…/// … iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

Če ne bi… 

 

…/// … iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

Če ne bi bil arhitekt, bi smatral, da ne ve, kaj govori. Tako pa iz njega udarja sama… 

 

…/// … iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

Sama ţlehnoba. Ampak, gospod Jazbinšek, počakajte dve minute, boste slišal vse, da boste vedel vse, 

kaj govorite. Da ne boste bral… 

 

…/// … iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

Dobro, da je bil v Stoţice… Ste najdu Stoţice?  

 

…/// … iz dvorane, gospod Miha Jazbinšek: Prosim? …/// 

 

Boste najdu Stoţice?  

 

…/// … iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

Srečno! Srečno! Bom dal… 

 

…/// … iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

Lepo se… 

 

…/// … iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

Lepo se imejte. Srečno. Bom vseeno odgovoril. Za ostale. Da boste vedeli tole. Nakladanje 

nestrokovno. Investicijski program, ki je bil narejen 1. oktobra, je dejstvo. Narejen je bil na idejni 

zasnovi. Na idejni zasnovi. In ta projekt, ki je sedaj dobil gradbeno dovoljenje, je potrdila strokovna 

komisija, tista komisija, ki je zadolţena za investicijski program. Ko pravi, ne? Gospod Jazbinšek. 

Imeli ste čas od marca dat, pripravit pravi program in ne bi padel cajt not. Od… konc novembra, kot 

pravi, do marca meseca, mi smo imeli za razpis čiste prave podatke, projektantsko, projektantski 

predračun, na podlagi projekta za gradbeno dovoljenje in na podlagi PZI-ja. Gospod Brnič Jager ve, 

kaj je PZI. Projektantski predračun je bil 4 milijone 600. In po tem smo speljali tako, kot je treba. 

Ponudbe so pa, kot ste slišal prej. In, to, da ga ne bo skrbelo, ne? In nobenega druzga, za Kolezijo. 

Zakaj smo pobiral sredstva Koleziji? Je pa zelo preprosto. Kolezija nima še gradbenega dovoljenja in 

takrat, ko bo imela gradbeno dovoljenje, bomo imel pa tud ţe rebalans. In to, ko pravi, zakaj ne 

naredite prerazporeditev? Pa saj nam piše, v našem poslovniku, da če je NRP več, kot 20%, ne? Da 

moramo it po sklep mestnega sveta. In te naši sodelavci v mestni upravi, so naredili vse, kar so mogli 

in še več. In je odločitev zelo preprosta. Nobenega ne dolţite! Rečte ne! Sprejmite odločitev, da ni in 

bomo rekli ne. Mestni svet je rekel ne. Zaključimo zadevo. Se zahvalimo in rečemo, nismo v stanju. 

Po vsem tem, te, ki sem videl tu in tistih tam zraven, delajo dneve in noči, ne? Ko je projektant delal 

dneve in noči. Predstavljajte si projektanta. Od razpisa, do 8. aprila, gradbenega dovoljenja, jaz 
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takega kratkega roka še nisem dobil. Pa je uspel dobit gradbeno dovoljenje! In zdaj, namest, da bi 

poskušal vsi pomagat, iščemo zanje… Gospod Jazbinšek bo… 

 

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

 

…ovadil. Saj ne bo prvič. Saj bo petinpetdesetič ovadil! Saj, kaj pa je potrdil? Kdaj pa je kaj rekel, da 

je kaj dobrega? In pol se pogovarjamo. Beremo v Delu… Ja, pol pa, lahko se zmenimo, da 

prepustimo … Ne… rekel je, beremo v Delu! Da prepustimo medijem, naj mediji vodijo projekt. 

Izvolite! Predamo, ne? Pooblastilo. Dajmo pooblastilo enemu od medijev, ki vse vejo, pa kar naj 

vodijo razpis danes. Saj jih je nekaj. Pa jim kar dajmo priliko. Naj zaključijo razpis.  

 

Gospa Vesel Valentinčič. 

 

GOSPA META VESEL VALENTINČIČ 

Hvala lepa za besedo in lep pozdrav vsem. Zame ni tolko problema na formalni strani, niti ga ne 

jemljem, kot tako tragičnega. Bolj je zame vsebina problematična. Za eno samo stvar gre. Za denar. 

Gre za dodatne 4 milijone. 4 milijone smo pa ţe dal. Jaz sem ţe ob sprejemanju proračuna, nisem 

podprla te postavke. Ravno zato, ker vem, da smo veliko vloţili, vlagamo in bomo še vlagali v 

Stoţice. Ki so krasna dvorana. Vem, da smo Halo Tivoli obnavljali v letu 2000. Vem pa še nekaj. V 

gradivu piše takole. Velik obseg zahtev Košarkaške zveze Slovenije in FIBE, je vzrok za izvedbo 

obnove v večjem obsegu, kot je bil načrtovan. Kot, da ljudje, tisti gospodje, starejši, da ne rečem, v 

FIBI, ne vedo, da je ne samo v Sloveniji, tudi v Evropi kriza. Da ne more bit vse optimalno in 

maksimalno, kot je bilo lahko morda pred desetimi leti. Za tiste, ki vedo, kaj je šport, je verjetno 

jasno. Objekt seveda mora imet dimenzije, ki so, igrišče mora imet dimenzije. In pogoje, ki so 

določeni v pravilih posameznega športa. To je pa tudi to. Vse ostalo zraven, je pa lahko, na koncu 

koncev tudi zahteva nekih gospodov, ki radi sedijo na dobrem, toplem in mehkem usnju. Enostavno 

se mi to ne zdi pravi razlog in vzrok, za to, da za 4 milijone, za 4 milijone, v tem času, v teh teţavah, 

povečamo to investicijo. Mi imamo Stoţice. Mislim, da Stoţice lahko ogromno posla evropskega 

prvenstva prinesejo, prevzamejo. In je lahko Hala Tivoli v prvotnem obsegu tistim, ki je bil ţe sprejet 

in kjer je bil tu planiran, narejen. Danes sem slišala 1 milijon kozmetični popravki, bi bil dovolj. 

Vprašanje. Morda je pa to prava  varianta. Glede na 4 milijone, ki še, še… v gradivu piše takole. Te 

isti gospodje, košarkaška zveza in pa FIBA, bodo lahko postavljali nove zahteve. To preberemo tu. 

Kaj bomo potem ponovno sklepali še o dodatnih milijonih? Ko bodo hoteli še nekaj več. Enostavno 

se mi to ne zdi prav. Komu se jemlje? Bazen Kolezija. Leta 2001 zaprt. Od takrat dalje, vsako leto, je 

na tej postavki denar. Vsako leto. Narejeno je kaj? Zemljiško knjiţno je urejeno lastništvo. Če sem 

prav informirana? Speljan je bil natečaj projektni. Od tu naprej nič več. Od tu naprej, vsako leto 

odlagamo, tudi letos odlagamo. In je Kolezija zaprta. In je Kopališče Vevče zaprto. In bo Kopališče 

Ilirija slej ko prej zaprto. In imamo en zimski bazen s 33 metri. Nobenega športnega objekta. 

Plavalnega. Takega, kot bi bilo treba. Tudi ne dovolj vodnih površin za Ljubljančane in 

Ljubljančanke, da se lahko kopajo. To je ena stvar. Druga stvar. Govorimo o 4 milijonih, ki jih 

jemljemo sicer res da iz sfere športa. Ampak, te 4 milijone lahko porabimo kako drugače. Tako, da bo 

morda bolj učinkovito za vse, ki v tej Ljubljani ţivijo. Pa bi rada prebrala nekaj, kar me je po svoje 

začudilo. Zdravstveni dom Ljubljana mora v letu 2013 privarčevati milijon in pol Evrov. Ob 

proračunu 55 milijonov. Kako bodo varčevali? Jasno bo treba povedati, da modernih, draţjih 

zdravstvenih pripomočkov, ne bomo mogli zagotavljati. Bomo morali varčevati pri zdravilih, 

razkuţilih, obveznem materialu ter potrošnem ter laboratorijskem materialu. Okrnjena bo osnovna 

diagnostika za bolnike. Torej, laboratorijske in nekatere funkcionalne preiskave. Odpadle bodo 

kontrole laboratorijskih parametrov vseh bolnikov, po naročilih specialističnega nivoja. Kot so 

revmatologi, onkološki bolniki, hematološki bolniki. Varčevalo se bo tudi pri nabavi novih aparatur 

in strojih. Vem, da mi boste rekli, da je to demagogija, pa ni! To je velik problem. Pravice, pa ne 

samo pravice, kakovost, tega, te sfere zdravstvene se manjša. Tako na primarni ravni, za katero smo 

odgovorni mi, tukaj, kot seveda tudi na višji ravni. 1500 otrok čaka na vrtce. Nobenega novega vrtca 

nismo zgradil. Smo zgradil oziroma smo naredili veliko novih oddelkov, se strinjam. Ne rečem, da ni 

bilo nič narejeno. Vendar, ker je to konstanten problem. Konstantno 1000, do 1500 otrok ostaja od 

zunaj, je verjetno čas, da se enkrat odločimo, da naredimo kaj več. Vrtec v Podutiku, ki to, sem 
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slišala kakšno leto nazaj, da se gradi. Se seveda ne gradi. In ta vrtec v Podutiku bo zgrajen, ko bo 

zgrajen potniški terminal. Ko bo, če bo. Da končam to. Vse, o čemer danes govorimo, je kljub vsemu 

stvar prioritet in pa vrednot. Kaj v bistvu, pa v resnici, ţelimo. Imamo eno vrhunsko, resnično 

vrhunsko športno dvorano. In zdaj hočemo imet še drugo. Vrhunsko športno dvorano. Ob tem, da 

nimamo normalnega atletskega štadiona. Da ne govorimo o vrhunskem. Da nimamo kopališč. 

Plavališč. Da nimamo drugih objektov, ker propadajo. Imeli bomo pa dve, zelo dobri, po meri 

evropskih gospodov, narejeni dvorani. In Stoţice so tiste, kar bi moglo ponest Slovenijo in to 

evropsko prvenstvo, v Evropo. Ne pa Hala Tivoli, za dodatne 4 milijone. Smo na 8 milijonov. Tudi, 

če gledamo, kaj te dvorane prinesejo celotni populaciji? Starejšim, otrokom, revnejšim. Kaj mislite, 

da imajo vsi denar za plačevat vstopnino, za gledat tekme? Otroci, redkokateri še lahko pridejo v 

ekipe, ki vadijo v teh objektih, ker je treba pač plačevat članarine. Te objekti so namenjeni 

vrhunskemu športu. Dogodkom, ki so plačljivi. Celotni populaciji pa malo manj. In zato se mi zdi, da 

dve taki dvorani, v resnici ne rabimo. In za konec, kolegice in kolegi. Saj jaz vem, da bo to sprejeto. 

Ampak, jaz vas res sprašujem, komu mi odgovarjamo? Kdo je nas izvolil? A res odgovarjamo samo 

svojim šefom? Ali mogoče tudi kdaj odgovarjamo meščanom in meščankam? Ob tem, kar se dogaja 

in ob temu, v kakšni stiski so ljudje. Tudi te, ki ţivijo v Ljubljani. Skratka, predlagam, da gremo na, 

ali prvotno varianto. To je tista, ki je bila sprejeta. In se pove, tako Košarkaški zvezi, kot FIBI, da je 

to, to, kar nudimo. In razmislek o tistem milijonu kozmetičnih popravkov, ki bi bili dovolj, ne? To se 

mi zdi pa tud smiselno, vsaj malega razmisleka, to sem danes prvič slišala. Hvala lepa.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Bom poskušal replicirat v tem kratkem času. Osnovna ponudba brez davka, je bila 5 milijonov. 

Najniţja, doslej ponujena, 7 štiristo. Gre za povečanje 2,4 milijone. Davek gre tako in tako drţavi. In 

ne gre za …/// … nerazumljivo…/// … pa kaj FIBA zahteva. Mi imamo še čas, da rečemo, ne bomo 

se šli. Kolezija od leta 2000. Pa se res tud sprašujem, zakaj je tok let zaprta. Mi odgovarjamo od leta 

2007. Ampak, ne bo. Kolezija se prične letos delat. Ker bo, čakamo gradbeno dovoljenje. In kakšen 

smisel met dnar na postavki, če pa ne veš, kdaj dobiš gradbeno dovoljenje? Imamo kar nekaj takih 

projektov, ki so imeli gradbeno dovoljenje, pa je celo vzeto. Kot je garaţna hiša pod Trţnico. Vevče 

je zaprto. Vevče je zasebni bazen. Tu ga je prodal tem mestu, jaz ne vem povedat, ne? Ilirija bo 

zaprta. Tlele imamo enega od naših mestnih svetnikov, ki je zraven, deluje. Ilirijo čakamo, da drţava 

opredeli, ţe pod tretjo vlado, kot nacionalni projekt. Sicer pa res ga ne bo. Najlepša je pa zadeva, ne? 

Ko je mestna svetnica naštela, ne? Kaj more, zakaj more zdravstveni dom prišparat milijon pa pol. 

Vse, kar je navedla, drţi. Ampak, to je ukazala drţava. To mestna občina ne financira. In to je stvar 

drţave. 1500 otrok čaka na vrtcu. Kar je neresnica. Letos, vsi otroci, katerih starši sta, oba starša 

Ljubljančana, 15 mesecev, imajo zagotovljen vrtec v Ljubljani. Centralni seznam je to pokazal. Vrtec 

v Podutiku. Se dela projekt. Čaka se gradbeno dovoljenje. In, če bi se mal spomnili, res je, da je 

Emonika takrat dala ček 2 milijonov, ki ga bo dala, kot izvedbo v naravi, takrat, ko bo Emonika 

odprta, če bo kdaj odprta. In, nimamo normalnega atletskega stadiona. Popolnoma soglašam. Samo 

ne vem, kdo je uredil, ne? Da je stadion na Ţaku v Ljubljani, last Slovenskih ţeleznic. In ne vem, kaj 

naj naredimo, če Slovenske ţeleznice ne uredijo oziroma drţava ne da nalog, da se to uredi. In 

najhujše je pa to, ne? Če bi kdo prebral. Dajemo vsako leto klubom, od mladih, do najstarejših, 200 

tisoč ur v športih, brezplačnih. In jaz mislim, da bojo tud drsal v tej dvorani. Imate vašega kolega, ki 

zraven sedi. K otroc drsajo, pa nič ne plačujejo to drsanje.  

 

Gospa Brezovar Papeţ, izvolite. A, se opravičujem… Gospa Vesel Valentinčič, odgovor na repliko, 

ja, izvolite. Imate minuto.  

 

GOSPA META VESEL VALENTINČIČ 

Hvala lepa. Saj, ne morem reč, da se ne strinjam z vašimi odgovori v celoti. Ampak, v temle 

dokumentu, ki ga imamo danes piše, poleg tega je v dokumentu FIBE posebej poudarjeno, da se 

lahko zahteve še spremenijo. Predvsem zaradi novih zahtev FIBE. Jaz opozarjam na to, da tukaj 

sprejemamo nekaj, k še ne vemo, ali je dokončno. To je prvič. In drugič, kar se tiče ostalih športnih 

objektov. Ali pa ostalih namenov denarja. To je stvar prioritet. Odločitev, kaj Mesto bolj potrebuje. 

To je stvar prioritet. In, ja. Vem, da niste krivi za vse tisto, kar je bilo leta in leta nazaj. Ampak, tale 
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Kolezija nam je v sramoto. In v sramoto nam je, da Ljubljana vodnih športnih površin, ima manj, kot 

vsako podeţelsko mesto v tej Sloveniji, ne?  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

9. maja 2014 bo …/// … nerazumljivo…/// … otvoritev Kolezije. 9. maja 2014 bo otvoritev Kolezije. 

Gospa Brezovar Papeţ, izvolite.  

 

GOSPA BREDA BREZOVAR PAPEŢ 

Hvala lepa ţupan. Naša svetniška skupina je seveda z včerajšnjim prejemom predloga sklepa in vseh 

dostopnih dokumentov, ki so bili zraven priloţeni, obravnavala. In jasno je, da mi ne bomo 

nasprotovali, da se ta sklep sprejme. Seveda pa to ne pomeni, da ne, da samo dvigne se roko oziroma, 

da se reče ja, sprejme se. Kajti, drugače ne bo. Drugače boste vi sprejeli to odgovornost. Mi, taka in 

taka je tudi… finančne posledice sledijo. Ţe v 40 milijonov in več. Seveda taka politika, bi rekla na 

nek način, tudi izsiljevanje. Vzemi, ali pusti, ni najboljša pot. Jaz verjamem, da ste veliko energije, 

časa in tudi strokovnih moči v ta projekt vloţili. To je evidentno. Seveda pa bi rekla, tako, kot je bilo 

ţe tudi večkrat z naše strani, Svetniške skupine SD, poudarjeno, da pri vsakem takem projektu in pri 

vsakem dokumentu, bodisi od predloga proračuna, ali pri zaključnem računu. Smo opozarjali, kako 

zelo je pomembno skrbno finančno načrtovanje. In, rekla bi tako. Da, ko imaš en idejni projekt in je 

reda velikosti suma sumarum 5 milijonov. In potem, čez tri mesece, prideš ponovno, rečeš ne, to ni 

to. Ampak, zdaj je 9. Jasno, da vsak normalen človek bi vprašal zakaj? In še posebej, da vpraša zato, 

ker si predstavljam, da smo tu zato, da ravnamo in skrbimo vsi skupaj z vami vred, za skrbno 

načrtovanje in porabo javnih sredstev. In seveda imamo tudi pravico vprašat. Imamo pravico tudi 

dobit odgovorov, brez da se razburjamo, ali pa kakor koli da smo proti. Mi smo za drţavno, mi smo 

za evro basket in mi imamo radi ta šport. Ampak, seveda je stvar tudi tega, ali je ta projekt res 

dejansko, ta trenutek, potreben v Ljubljani v takem obsegu, kot je danes? Ali bi veljalo mogoče z 

manj sredstvi, ravno tako speljat evropsko prvenstvo in zadevo seveda na nek način pač sam objekt 

sanirat, pripravit. Ne pa it v tako široko prenovo, kot je trenutno zdaj, kot lahko razberemo iz teh 

obrazloţitev, pred nami. Skratka, kaj je tisto, kar, kar je tako zelo pomembno, da smo šli v tako širok, 

širok projekt? Kaj vmes se je vse spremenilo, ker si ne znam predstavljat, kaj vse je v teh štirih 

mesecih vplivalo in tudi dvomim, mislim, jaz dvomim, da tudi v Evropi, ali pa kjerkoli, prihajajo 

partnerji, ki samo zahtevajo, ne da bi se zavedali, kje Slovenija je in tudi v kakšnem poloţaju ne 

nazadnje Ljubljana, ki ni na Marsu, ampak je v Sloveniji. In tako, kot je moja kolegica rekla, a ne? 

Tudi jaz obţalujem, da je Kolezija izpadla. In res, tudi, če ni dokumenta… 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Ni izpadla. 

 

GOSPA BREDA BREZOVAR PAPEŢ 

… cije. Mislim, ni sredstev, ja… Bova precizna. Se strinjam ţupan. Ja. Ni. Zakaj bi čakali, če tam še 

ni odobreno, ne? Tu pa smo lahko. Ampak, zakaj smo za ta projekt tako hitro dobili gradbeno 

dovoljenje? Za ostale pa ne. A ne? Ne vem, mogoče smo pa imeli srečo tok. In seveda, potem, ko 

razmišljaš, a ne? Kakšna je to politika, da v bistvu te postavi pred dejstvo, a ne? Če ne boš tega 

sprejel, bo pa taka in taka gospodarska škoda. Take stvari smo srečevali večkrat v našem realnem 

političnem in gospodarskem ţivljenju. In jih imamo kar nekaj takih nasedlih projektov, ki nas zdaj 

boli glava. Druga stvar, ki se mi tudi in vsem nam poraja, je ta časovna presija. V časovni presiji, mi 

vsi vemo, da se lahko zgodi tudi veliko napak. In, če je ţe zdaj prišlo do takega velikega odstopanja v 

finančnem načrtovanju, seveda potem imaš tudi dvom, ali bo to izpeljano vse tako, kot mora bit. Ali, 

ali je res predvideno? In koliko dejansko bo ravnano s skrbnostjo z javnimi sredstvi? To so vprašanja, 

ki imajo legitimnost in je tudi prav, da se do tega, da se do tega tudi opredelite in mene veseli, če je 

projektant prišel, da bo povedal, a ne? Kaj se je zgodilo v teh mesecih? Zakaj je prišlo do tako velikih 

odstopanj? In ne nazadnje tudi to, da boste vi tudi sam pojasnil, zakaj je potrebno it v tako široko 

prenovo? Ali ne bi veljalo z manj sredstvi, tudi speljat. Glede na to, da se zavedamo kje in v kakšnem 

trenutku danes razpravljamo in kje vse nam primanjkuje sredstev. Hvala lepa. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 
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Meni je ţal. Danes bom očitno jaz odgovarjal na vsako pobudo. Pa se mi zdi čist korektno, da to je. 

Še enkrat bi rad poudaril. Kolezija ni izpadla, ker ni gradbenega dovoljenja, so sredstva trenutno 

vzeta in bo v rebalansu nazaj. Zakaj tam ni gradbenega dovoljenja, tle pa je. Mogoče se bo pohvalil 

projektant, ki bo predstavil projekt, kako mu je uspelo. Kaj se je spremenilo v treh mesecih, ključno 

vprašanje. Pred tremi meseci je bila ocena na podlagi idejne zasnove. Zdaj je pa na podlagi projekta, 

PZI-ja, popisa del za izvedbo. In tretjič, ali bi bilo smiselno z manj sredstev it na evropsko prvenstvo, 

na evropsko prvenstvo, ne tokim velikim. Tudi to je bilo smiselno, vendar je ta odločitev Košarkarske 

zveze Slovenije pomagala, da se prenova Hale Tivoli, …/// … nerazumljivo…/// … izpelje tokrat. 

Takrat bi bila še odloţena. In, če sem čisto iskren, ne? Meni osebno, pa mojim sodelavkam in 

sodelavcem v mestni upravi, predlagate in rečete ne. Ne, saj vi odločate. Ne bom nič dal. Jaz se tudi 

vprašal na, jaz sem tudi svoje vprašal, ne? Konec koncev, ne? To je zaključeno. In rečete ne. In mi 

smo mirni. Nimamo nobenega problema. In potem se naj en pogovarja in s FIBO in z vlado in s 

komer če. Sprašujete se, zakaj uni v FIBI  tako odločijo. A vi mene sprašujete, zakaj v FIBI tako 

odločijo? Ko je šel en do… Gospod Vilfan, razprava.  

 

GOSPOD PETER VILFAN 

Hvala lepa za besedo gospod ţupan. Lep pozdrav vsem skupaj. Jaz bi se na začetku vrnil malo nazaj, 

na tiste besede, ki jih je izrekel tudi ţe gospod Kolenc, ko je govoril o tem evropskem prvenstvu. To 

Evropsko prvenstvo v košarki, je seveda, po mojem mnenju, daleč največji športni dogodek, ki ga 

Slovenija lahko organizira in ki ga bo seveda sploh lahko kadar koli organizirala. In zato seveda, to 

boste jasno razumeli, glede na to, da sem celo ţivljenje tudi sam v košarki, absolutno zagovarjam in 

sem zagovarjal ves čas organizacijo tega evropskega prvenstva. Ko se, ko pridemo, jaz sem bil 

pravzaprav sam od začetka tega projekta evropskega projekta zraven. Sem v tem trenutku tudi eden 

od teh treh ambasadorjev tega evropskega prvenstva v košarki. In vem, kakšne so bile ideje, ţelje in 

zamisli na tistem samem začetku. Takrat se je razmišljalo o dveh, morda celo treh novih športnih 

dvoranah. Razmišljali smo o tem, da je to velika priloţnost, da se pravzaprav na nek način obnovi 

seveda ta celotna slovenska športna infrastruktura. Da se seveda za drţavo Slovenijo, za naše 

drţavljanke in drţavljane, za vse ljubitelje športa, seveda naredi nekaj zares izjemnega in nekaj 

velikega. Potem je, z vsemi temi dogodki, v zadnjih letih tudi s to krizo, ki je seveda jasno prišla tudi 

v Slovenijo, so se te ţelje zmanjševale. Na koncu smo pristali na tem, da Slovenija na tem evropskem 

prvenstvu, za to evropsko prvenstvo, ne bo zgradila niti ene nove športne dvorane. Obnovili bomo pa 

torej Jeseniško dvorano, v Celju se bo vse odvijalo v dvorani, v taki, kakršna je. V Kopru bolj ali 

manj tudi v takšni, kakršna je. Imeli pa smo seveda praktično do pol leta nazaj, al pa mogoče kak 

mesec več, še dve ideji. In sicer, da se bosta v Novem Mestu, ali pa na Ptuju, zgradili novi dvorani. 

Men osebno je sicer bilo bolj ali manj jasno, da se to tam ne bo zgodilo. In potem, ko je prišlo seveda 

do, ko je postalo dokončno jasno, da tam dvoran ne bo, se je postavilo vprašanje, kako zdaj naprej. 

Takrat se je seveda kot edina moţna in prava rešitev, pojavila Ljubljana, s tivolsko dvorano. In jasno, 

da smo potem ponudili, da se ena od skupin odigra tudi v Ljubljani. Zdaj, tivolska dvorana je seveda 

stara toliko, kolikor pač je. Verjetno jo vsi poznate. Veste kakšna je v tem trenutku. Kakšni so ti 

pogoji, kljub neki delni prenovitvi pred trinajstimi leti, je to še vedno bolj ali manj zastarel objekt. V 

katerem v tem trenutku realno ni mogoče izvesti ene od skupin tega prihajajočega evropskega 

prvenstva. Zato je seveda prišlo potem do te odločitve, da se Hala Tivoli, na tak ali drugačen način 

obnovi. Zdaj, jaz se seveda trudim in sprejemam te današnje razprave in razmišljanja kolegic in 

kolegov tukaj. Da seveda so časi teţki. Da denarja seveda ni veliko. Lahko sprejmem tudi, tako, kot 

je rekel ţupan. Tudi idejo, da se seveda pač ne naredi nič. Ampak, rad bi vam povedal nekaj, ne? Ko 

govorimo o tem, da Košarkarska zveza Slovenije in pa FIBA, nenehno postavljata neke pogoje. Da 

seveda menda piše v teh papirjih, da lahko še postavijo neke dodatne pogoje, bi rad povedal tole. Jaz 

mislim, da je Slovenija pri organizaciji tega evropskega prvenstva, dobila vsaj toliko odpustkov, 

toliko smo uspeli na mnogih področjih zmanjšati te zahteve, te pogoje, te standarde, ki jih sicer 

mednarodna košarkarska zveza, ne košarkarska zveza Slovenije, postavljala, praktično vsem 

organizatorjem teh velikih tekmovanj. In, upam si trdit tule, da bo to evropsko prvenstvo v Sloveniji, 

eno najbolj racionalnih, eno najbolj skromnih prvenstev, v katerem, ki pa ne nazadnje, čeprav so te 

številke seveda v današnjem času zdijo še vedno velike. Tudi eno najcenejših do sedaj. Zdaj, če se 

vrnem k Tivoliju, se moram vrnit še seveda tudi na tisti čas, ko so se začele projektirat Stoţice. In 

stoţiška dvorana. Takrat je bilo oziroma so si ţeleli seveda vsi ljubljanski športniki, vsi ljubljanski  
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klubi, tudi nekateri, bom rekel panoţnih zdruţenj, ne samo iz Ljubljane, da bi svoj prostor našli tudi v 

Stoţicah. Med njimi seveda tudi hokejisti in …/// … nerazumljivo…/// … športi. Takrat so hokejisti 

ţeleli, da bi Stoţice bile praktično tudi ţe v osnovi, tudi hokejska dvorana. Mi, tisti, ki so, ali pa smo 

sodelovali pri tem projektu, smo jim takrat pač razloţili, da bi to, prvič,  preveč dvignilo stroške 

gradnje stoţiške dvorane. Drugič, da seveda je projekt takšen kot je. Da je to pač tak projekt, kot smo 

si ga ţeleli v Sloveniji. Smo jim pa takrat dejali, da seveda bo v tej stoţiški dvorani moţno tudi igrati 

hokej. Da bo do nastavki za občasno postavitev, seveda tudi hokejskega igrišča. Smo pa takrat na teh 

sestankih govorili tudi o tem, da seveda se bo v prihodnosti uresničila ta obno… 

 

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

 

…stoji in je pripravljen ob, seveda obnovitvi tivolske dvorane. In tisto, kar bi rad povedal, ta tivolska 

dvorana, ko bo obnovljena, to pravzaprav ne bo košarkarska dvorana. To bo hokejski in drsalni 

center. In za to gre, da seveda to organizacijo tega košarkarskega prvenstva, na nek način izkoristimo 

tudi za to, da prvič izpolnimo to obljubo, da drugič v Ljubljani in Sloveniji dobimo en taki pravi 

hokejski drsalni center. Hokej je šport, ki ga imajo Slovenci radi. In to verjetno ni treba posebej 

poudarjat. Hokejska reprezentanca bo nastopila celo na olimpijskih igrah in tako naprej. Igrajo na 

svetovnih prvenstvih A skupine. In seveda mislim, da je to nekaj, kar smo jim seveda na nek način, 

ne bom rekel dolţni naredit, ker mogoče ni to čisto pravi izraz. Ampak, to je to, kar bi rad povedal. 

Kar se tiče zdaj evropskega prvenstva. Jaz mislim, da si seveda preprosto ne moremo privoščit, da bi 

zaradi tega, ker se danes tu ne bomo odločili pravilno, ne? In, in ne bi seveda v Tivoliju pač naredili, 

postavili takih pogojev, da se v njem seveda lahko igra ta skupina, da bi bilo celo ogroţeno evropsko 

prvenstvo. Evropsko prvenstvo je dogodek, ki so ga in to vam jaz lahko zagotovim, Slovenci vzeli za 

svojega. Jaz v zadnjih tednih in mesecih, kot eden od teh treh ambasadorjev, kot sem ţe povedal, iz 

dneva v dan opaţam seveda, vse večjo, vse večje zanimanje, vse večjo ţeljo po tem, da seveda ljudje, 

posamezniki in skupine, podjetja, razna društva in ne vem, kdor koli še, …/// … nerazumljivo…/// … 

v tem velikem slovenskem projektu. In poleg tega moram še nekaj povedat. Ljubljana bo z 

organizacijo te predskupine, edino mesto v Sloveniji, ki bo praktično aktivno skozi celotno evropsko 

prvenstvo. To pomeni od prvega do zadnjega dne. To seveda pomeni, da bo v Ljubljani ogromen 

priliv gostov, navijačev, turistov in predvidevam tudi velik finančni priliv vseh tistih, ki bodo naše 

glavno mesto obiskali. In se mi zdi seveda prav in logično, da seveda vsem tem obiskovalcem pač 

omogočimo maksimalne pogoje za seveda spremljanje tega velikega športnega dogodka. Kar se tiče 

denarja, jaz tu ne bom kaj preveč razpredal. Tudi o tem, zakaj ta sprememba vrednosti projekta. Kako 

je do nje prišlo. To bodo povedali tisti, ki seveda se na to spoznajo. Samo ponovil bi tisto, kar ste 

nekateri ţe dejali. Samo prerazporejamo denar iz športa. Nismo posegli, ne vem, v socialo, zdravstvo, 

šolstvo, na druga področja. Na račun obnove Tivolija. Če bo sprejeta, seveda ta različica, se bodo 

športniki, al pa se bomo športniki odpovedali nekemu nadstandardu v Stoţicah. O Koleziji je bilo 

veliko povedano. In jaz bi si ţelel, da se Kolezija obnovi in verjamem, da se bo to tudi zgodilo. Pa 

čeprav nisem v mladosti seveda obiskoval tega kopališča. Tako, da… kaj naj rečem, no? Ţelel bi si, 

da bi bila to ena skupna odločitev, no. Da najdemo danes tukaj skupen jezik in da se pač pravilno 

odločimo. Hvala.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

K repliki se je javila gospa Vesel Valentinčič. 

 

GOSPA META VESEL VALENTINČIČ 

Ja. Se strinjam, da gre za projekt, ki so ga sprejeli vsi Slovenci, kot našega drţavnega. Potem je 

morda čas, da se tudi drţava z dodatnimi sredstvi angaţira v izvedbi tega prvenstva. Mogoče je tu 

kakšna rešitev. Ker definitivno ni to samo stvar Ljubljane in Ljubljančanov. To je prvo. In drugo. To, 

kar je narobe, kar mene moti, je, da preberem gradivo, v katerem so našteti navedeni razlogi, zakaj 

sprejemamo ta akt. Tam o drsalnem centru in hokejskem centru ni govora. Tam je govora samo o 

evropskem prvenstvu. Saj je prav, saj je tako. Jaz samo nočem, da se drug drugemu nekaj 

sprenevedamo. Govorimo o Hali Tivoli, če ne, poglejte Razlogi in cilji, zaradi katerih je akt 

potreben… Ne bom brala teh razlogov in ciljev. Ampak so vezani na evropsko prvenstvo, ne pa na 

drsalni center. In kakor koli ţe. Če gre, zakaj ne bi pozvali seveda drţavo, da en del dodatnih sredstev 
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prevzame tudi drţava pri izvedbi tega prvenstva. Čeprav vem, da ţe toliko in toliko da. Ampak tudi 

mi toliko in toliko damo, pa damo zdaj še več. Dajmo probat to. Hvala.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Gospod Istenič, replika. 

 

GOSPOD GREGOR ISTENIČ 

Ja. Kolegu Vilfanu bi rad repliciral v tem, kjer je rekel… /// … zelo slabo razumljivo…/// 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Mikrofon prosim. 

 

GOSPOD GREGOR ISTENIČ 

Kjer je rekel, da samo sredstva prerazporejamo na športnem področju oziroma na tem kontu, ne? Saj, 

konec koncev, veste gospod Vilfan, saj bo enkrat rebalans. In v rebalansu, bomo mogl, vsaj za 

Kolezijo ţe spet, vsaj pol milijona Evrov zagotovit. Al bomo za pol milijona Evrov mel večje 

prihodke, al bomo za 4 milijone Evrov imel večje prihodke? Da bomo praktično, če 4 milijone nekam 

damo, da nobeno drugo področje zato ne bo prizadeto. Bodimo realni. Rebalans bo naredil reze na 

določenih prioritetah na drugih področjih, kjer bomo sredstva tudi vzeli. In ne samo govorit, da ta 

naša odločitev posledice kasneje ne bo imela! Imela jo bo! 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Jaz bom naprej prosil besedo. Ampak, veste, vsak lahko vpraša, namest tega lahko naredimo pločnik. 

Kar je dejstvo. Al pa kanalizacijo. Al pa vrtec. To je vse res. Odloča se po nekih osnovah. Imaš 

proračun, se odločiš. Gospod Ogrin, izvolite, razprava je vaša. Sam zapisal sem še… 

 

GOSPOD MAG. TOMAŢ OGRIN 

Torej, zanima me nekaj vprašanj. Namreč, to je tako velik projekt, da mora obstajat poslovni načrt. 

Če ni poslovnega načrta in odgovorne osebe, nisem mogel prebrat, kdo je odgovorna oseba. In 

kakšen poslovni načrt ima za Evro basket. Evro basket je nekaj, kar je po pripovedovanju nekaterih, 

sredstvo za izhod iz krize. Vsaj tako sem razumel. Obiski in tako naprej. Skratka, dajmo še prevzemat 

mednarodnih prireditev, pa bomo izšli iz krize. To je podobno, ena skupina si je zmislila, da bi imel 

pač v letu 13 Evro basket. In potem seveda navijači se zbirajo okrog tega. Te ideje. Pa res, tok bo, tok 

bo prednosti. Obnovili bomo dvorane. Centre ustanavljal in tako naprej. Na drugi strani imamo pa 

krizo. Torej, zdaj ne vem, je to izhod iz krize. Še enkrat ponavljam. To se prav, da je treba še, še več 

takih prireditev prevzemat. In bomo dejansko prišli na zeleno vejo. Nasle…, čim bo predsednica 

vlade začela toţit, da nima denarja, ji bomo rekli, da naj prevzema mednarodne prireditve. Drugač se 

ne da pokazat, kako je to v nasprotju z vsem. Zakaj ne moremo v mirnem času obnavljat dvoran? 

Zakaj moramo met eno tako sredstvo, kot so mednarodne prireditve, zato, da se nekaj naredi? To je 

tako rekoč podobna stvar, kot so nekateri začel, da bi imeli v Sloveniji olimpijado. Pa univerzijado. 

Ne znamo nič narest normalno. Zmeri moramo met en zunanji pritisk, ki ga seveda sami sprejmemo. 

In potem se vlečemo na FIBO, pa na ne vem koga. Lansko jesen je sigurno bila FIBA seznanjena s 

tem, kaj imamo. In naj bo s tem zadovoljna. Torej, ta načrt, ki je bil predviden, se da speljat tako, da 

bo Evro basket šel v redu skoz. Sem prepričan, čist nič ne verjamem v te razne. Zato, ker vsaka 

mednarodna prireditev se začne draţit. Najprej je tako rekoč vaba, da riba ugrizne. Potem grejo pa 

cifre gor. To ni samo naš, naša bolezen. Slovenije. To je mednarodna bolezen. In zdaj me zanima 

bilanca. Kot sem rekel, poslovni načrt mora imet bilanco, ali bomo šli z Evro basketom, s pozitivno 

nulo. Računajoč vse, kar je notr. Al bomo negativci. Al bomo pa celo imel profit. Ne vem, kdo je 

odgovorna oseba, da moramo mi za njega sklepat zdaj nekaj dodatnega, ne? Hvala.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Ta del mi je pa še laţje za odgovorit. Poslovni načrt ima organizator. Ki je pripravil ta načrt. Pa 

gospod Ogrin, eno stvar bi vam povedal. V tej drţavi, ne sam ta vlada, ampak tud prejšnja in pred 

prejšnja, prva vlada, podaja dost velik poudarek na razvoju turizma. In, kadar govorite s turističnimi 

delavci, vsi razlagajo, mlada drţava smo, rabimo več promocije. Jaz osebno, včeraj nisem imel časa, 
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ampak predvčerajšnjem sem si vzel čas, celo predčasno sem šel z enega dogodka, da sem šel gledat 

nogomet. In sem gledal. Poln stadion. In potem berem v časopisih, da tisto tekmo gleda, ne vem … 

milijardo ljudi. Sprašujem se, kaj se bo zgodilo s Slovenijo, kaj se bo zgodilo z Ljubljano, ko bo 

tekme gledalo 200 milijonov ljudi? Kaj se bo zgodilo z Ljubljano, ker v tej sobi smo imeli vse 

gostince, iz starega mestnega jedra, da naredimo promocijo Ljubljane, za vse obiskovalce, da tistih tri 

tedne, ko pridejo, ne ţelijo več domov it, al pa da se stalno vračajo v Ljubljano. Koliko bodo imeli 

iztrţka v nočnih urah, če traja tekma do enajstih. Jaz vem, da bo to naporno za prebivalce, da ostanejo 

do petih zjutraj in da rečejo, Ljubljana je čista, zelena, varna, ljubezniva. Govorite o poslovnem 

načrtu. Jaz bi vam pa nekaj rad rekel. Mi lahko samo šinfamo. Govorimo, kaj ni dobro. Ni sporno. 

Lahko se pa obrnemo, pa rečemo, postavimo naše mesto, našo drţavo, na zemljevid dogajanja. In 

sem prepričan, da ta poslovni načrt, od sponzorjev, ki prihajajo… Naš problem je bil, k pisal bo, 

»Visit Spen«. Glavni sponzor je »Vizit Spen«. Kako umestit gor Ljubljano? Dobrodošli v Ljubljani? 

Na avtobusih bomo dal, Ljubljana, domačin. Enostavno, cenejše reklame. In brez zamere, delal sem v 

enem podjetju, kjer smo ţiveli od prodaje. In to področje poznam.  Naj vam to zadostuje gospod 

Ogrin.  

Gospa Škrinjar. 

 

GOSPA MOJCA ŠKRINJAR 

Hvala. No, najprej je treba reč, da odločitev o Evro basketu je bila sprejeta 2010…. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Gospa Škrinjar, se opravičujem, mal… ja… 

 

GOSPA MOJCA ŠKRINJAR 

Je bila sprejeta 2010. In to je bila takrat najbrţ teţka odločitev. Ker je bila recesija v polnem zamahu. 

Verjetno en, no, sigurno se je računalo s tem, da bodo stroški manjši od tistega, kar bo Evro basket 

prinesel s turizmom. Jaz verjamem, da je to košarkarska zveza zračunala. In jaz verjamem, da je 

takratna vlada to preverila. Res je, da Ljubljana ne bi niti bila v tem dogajanju, če ne bi Ptuj, pa Novo 

Mesto odpadla. In res je, da seveda se dela ta dvorana s pomočjo evropskih sredstev. Ta evropska 

sredstva, ki so bila namenjena na Ptuj in v Novo Mesto, ki tega nista zmogla, so prišla zdaj v 

Ljubljano. To je v redu za našo Ljubljano. Je pa tud res, da FIBA se kar zadovolji z bistveno manjšim 

standardom, kot ga je imela na začetku. Tud FIBA je ugotovila, da pač recesija je vsepovsod in da 

nima smisla takih vrhunskih stvari zahtevat, če pač drţave tega ne zmorejo. Po drugi strani je spet 

res, da če se nekaj dela, je dobro, da se dobro naredi. Meni je čist vse en, če gre 2 milijona 400 v 

Stoţice, pa se mi zdi celo boljš, če gre v Halo Tivoli. Stoţice bodo ţe počakale. Bodo ţe dobile 

enkrat ta denar. Tudi Muzej športa čaka ţe ne vem kolk časa, bo pa še mal čakal. Za Kolezijo mi je 

iskreno ţal. Zdaj, dober gospodar bi delal dobro, ne? Dobro stvaritev, ne? Ne neki na pol, ne? In tukaj 

je ta denar pravzaprav verjetno upravičen. Po drugi strani pa spet, ko bomo najbrţ mel teţave vsi 

skupaj, ko bodo maja prišli varčevalni ukrepi. Ko bo Evropa rekla Sloveniji, še to pa to je treba 

narest. Ko se bodo ljudje znašli v stiski in morda spomin na to vlko vsoto ne bo zbledel, ne? Takrat 

bo pa najbrţ politični problem. In to bo teţko nosit, ne? To je to. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Hvala res za korektno razmišljanje. Vse je res, kar ste rekli. A mislite, da je lahko? Sedimo ţe en 

teden. Gospod Brnič Jager, izvolite, beseda je vaša. 

 

GOSPOD MIRKO BRNIČ JAGER 

Hvala za besedo. Jaz bi v uvodu najprej obvestil mestni svet, da mamo danes po svoje zgodovinsko 

sejo. Zaradi tega, ker je mestnim svetnikom prvič na mizo dan kompletni investicijski program. To je 

dokument, za katerega sem se jaz od vsega začetka zavzemal, da ne bi smel brez njega potekat, 

nobena investicijska razprava. Dans jo mamo prvič na mizi. Kot veste, investicijski program potrjuje 

ţupan. To pomeni, je vsa odgovornost na njemu. Je v skladu z odlokom o proračunu. Mi smo vsako 

leto amandmiral ta člen, zato, da bi ţupana razbremenili tega bremena. In, da bi to breme lahko, 

lahko normalno, kot, kot se temu pač lahko edino tud zgodi, v skladu s pomembnimi dokumenti, 

potrjeval mestni svet. To se pravi, mi bi danes, če bi tako stvar potekala, potrjevali investicijski 
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program, ampak potrjujemo samo podraţitev. O.K. Tok, glede tega. Po mojem, današnja izredna seja 

zaradi podraţitve ni potrebna. Mislim pa, da je potrebna zaradi vprašanja, kako zagotoviti varno in 

zakonito vodenje investicije. Za to pa mislim, da bi, da je še kako potrebna. Torej, investicije, ki bo 

zagovarjala pogodbeno ceno, brez aneksov in v kateri bodo akterji gradnje in še posebej podizvajalci, 

pošteno poplačani. Vprašujem se, ali se lahko prevzemnik posla, torej, pogodbeni partner, predstavlja 

tovrstni problem, tudi v tem primeru. Ali se nam lahko zgodijo Stoţice? Jaz upam, da se nam to nikol 

več, ta grozljivka ne bo zgodila. V primeru, o katerem govorim. In, ali strokovne reference pri 

vodenju investicij, zagotavljajo kvaliteten izdelek in nekonflikten pravočasni zaključek gradnje? To 

so vprašanja, ki bi lahko mi danes, al pa čez krajši čas razpravljal. Medtem, ko bi povišanje cene 

normalno spravli v rebalans, na redno sejo in, in pač bi potekala takšna razprava. Izpostavil bi, da EU 

basket ni noben problem. Vsi ga podpiramo. Podprla ga je vlada. Podprli smo gami. Vprašanje 

povišanja cene, pa je v bistvu v tem primeru, v kontekstu investicijskega programa in dokumentov, ki 

to ceno podpirajo, zelo zanimivo vprašanje. Namreč, kot smo slišali, bi danes, v kolikor bo 

izglasovana ta povišica, bo se nadaljeval in zaključil krog pogajanj. Se pravi, za 3.888.676,15 Evra. 

Kolikor bi naj bil v skladu s sklepom današnjega … seje, izredne seje mestnega sveta potrjen. Ima 

ţupan izredno orodje v rokah. Prvič. Cena izhaja, kot je bilo rečeno, iz PZI dokumentacije. To 

pomeni, ţupan, gospod ţupan je to potrdil tudi zdaj. To pomeni, da se mi nahajamo v kvalitativnem 

razredu pod 5%. Krepko pod 5%. Marsikdo bo rekel 2%. Jasno, neka povsem nova dela so. Aneksi. 

To ni problem. Ampak, za to, kar je razpisano, kar je predmet PGD-ja in kar je predmet PZI-ja, pa ni 

več odstopanj. Tudi v investicijskem programu piše o tekočih cenah. In te cene v bistvu se ne bodo 

spreminjale. Roki so prekratki. To se pravi, vprašujem gospoda ţupana, ali bo predlagal sklenitev 

pogodbe na ključ? In, če bo, ali boste današnje povišanje cene, zagovarjali, kot končno povišanje? 

Kot rečeno, investicijski program, PGD, narejen PZI, ki je 25. marca postal podloga za razpis in 

razgovor z izvajalci, vam zagotavlja, da danes lahko sklenete kvalitetno. Se pravi, izpostavite 

kvalitetna pogajalska izhodišča, s pogodbeno fiksirano ceno. Navedel bi, da so za samo poslovanje 

Hale Tivoli, nove hale, obnovljene Hale Tivoli, v investicijskem programu narejeni tudi, tudi, so 

izpostavljeni cilji. In zelo pomembni poslovni, poslovni vidiki, ki bodo Halo Tivoli označevali v 

prihajajočem času. Ta poslovnost je v bistvu zelo optimistična. Mislim, da govori o 350 tisoč, 320, 

350 tisoč. Ki bi jih Hala Tivoli letno pridelala. In s tem v bistvu na nek način izpostavlja pozitivna, 

pozitivne trende v, v vzdrţevanju športnega in prireditvenega objekta. Jaz bi v tem kontekstu, kot še 

eno od zadnjih vprašanj izpostavil, izpostavil dejstvo, da, da se nadzor, ki se bo izvajal nad to 

gradnjo, mora zasnovat na način, ki bo zagotavljal transparentnost. Ki bo zagotavljal varovanje 

projektnih izhodišč. Ki bo zagotavljal, ki bo zagotavljal celovitost rokov in predvsem pa kvalitetno 

vodenje investicije, ki ne bo povzročala škandalov v druţbi. Glede same, samega povišanja pa je 

pojasnilo, ki je bilo povsem razumno. Se pravi, cena se povišuje zaradi tega, ker so se po stopnjah 

poviševali, nivo projektne dokumentacije, ki se, kot pravim, lahko govorimo mirno, da je ne napet, 

ampak pri 2% natančnosti, ne? No in pričakujem, da bo gospod ţupan tudi v tem kontekstu dal 

nekatera pojasnila. Hvala lepa.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Hvala lepa. Zdaj so to odgovori na vprašanja. Pojasnila. Čim bomo nehal z razpravo, vas bom prosil, 

da ostanete in bi naredil formalno, kot eno pavzo. Projektant bi predstavil projekt. Je tu in bi 

predstavil, da vsi vidite. Drugič, sprašujete, če bom zagovarjal pogodbo na ključ? Jaz bi jo z veseljem 

zagovarjal, ampak pogoje razpisa se ne da spreminjat. Ker to omogoča potem pritoţbo. Če pade 

pritoţba, potem je naš sklep brezpredmeten, ker se ne bo pač izvedlo. Tretjič, če zagovarjam 

nespremenjene cene? Vedno! Do konca! In četrtič. Ta projekt bo imel samo, ne samo nadzor, ampak 

tudi super nadzor, še zraven. Tako, da bomo imeli dvojni nadzor. In, ko pravite gospod Brnič Jager, 

da upate, da se ne bodo nikol več zgodile Stoţice, jaz upam, da se bodo še velikokrat zgodile. Pa 

samo za zapisnik. Mestna občina je iz proračuna, do sedaj plačala, brez davka, 114 milijonov Evrov. 

V proračun je samo zaradi projekta Stoţice, prišlo, brez davka 111 milijonov Evrov. In 25 let ste 

čakal, izvolite, da boste kaj o Stoţicah zvedel. Vse not piše. 

 

Gospod Makoter v razpravi. Tud knjigo?  

 

GOSPOD BORIS MAKOTER 
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Hvala lepa.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Prosim še eno knjigo, no… A bi še kdo knjigo o Stoţicah?  

 

GOSPOD BORIS MAKOTER 

Hvala lepa za besedo. Jaz bi takole mal se navezal mogoče na gospo Mojco Škrinjar. Tam se mi je 

zdelo, ene par stvari je ona pravilno zadela. V tej razpravi. Da moramo zdaj to, to današnjo sejo in to 

razpravo seveda, vsebina je provokativna. Vedno, ko gre za neka povišanja in tako naprej. Vsak ima 

tu svoje mnenje. Vsak vidi tu nek problem, neko ozadje in tako naprej. Ampak, glejte. Jaz bi rekel 

takole, ne? Pri tej dvorani, pa mogoče Meta ti nisi prav prebrala. Piše, na strani 4. Razlog za tako 

velik obseg, je tudi v tem, da je ledena dvorana prvenstveno namenjena športu na ledu. Se pravi, ne 

gre za, ni, tu ni zdaj izpostavljeno to evropsko prvenstvo. In teh deset dni, al kok bo trajalo, da je zdaj 

to nek vtis. Ampak, jaz predvsem vidim, ne? Da se bo ta nesrečni Tivoli, ki je zdaj tako na udaru in 

vse te stvari, obnovil. Prenovil. Jaz sem s tem Tivolijem bil nekaj časa profesionalno oziroma 

povezan tam, v sluţbi. In jaz vam moram res, resnično povedat. Ta dvorana zahteva temeljite 

prenove. Če je zdaj ne bi, bi jo mogli čez dve, tri leta prav gotovo. Na vsak način izvest. Ker prihajajo 

ekipe, ne? Jaz se spomnim, ko sem bil, pa so te košarke igrale, še Olimpija, v evro ligi. In so prihajale 

ekipe Real, takole Barcelona. In tako naprej. Slovite ekipe in tako naprej. In včasih ti je takole mal 

skor nerodno blo. No. Ti je bilo mal nerodno. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Pa hokej. 

 

GOSPOD BORIS MAKOTER 

Da ne govorim o hokeju, ne? Da ne govorim o hokeju. In, glejte, se spomnim, kolk smo se mučil, da 

smo to dvorano pripravili. Ljudje so delali cel dan in celo noč, da so tiste tribune privlekli notr in 

skup zrolali, al skup zašraufali in tako naprej. Tiste podne polagal. Izredno mukotrpno delo. In zdaj, 

ne? Se je tu pokazala neka priloţnost, da se v sklopu tega evropskega prvenstva, ki smo pač mi, 

Ljubljana je prevzela to nalogo. In bom jaz to povedal. Cenimo tole delo, ki ga ti ljudje opravljajo. 

Jaz to nisem vpet neposredno. Slišim pa, vem, kako mukotrpno delo opravljajo ti ljudje, ki se zdaj 

ukvarjajo s tem finančnim delom, kako spravit pod streho. Da ne govorimo s tem, kako spravit ta 

projekt pod streho. Od projektov, potem izvedbeni in tako naprej. Tule boste delal cele dneve in cele 

noči bo potrebno garat. Najprej zdaj ti garajo, ko to pripravljajo. V naslednji rundi bodo garal 

izvajalci. Prav gotovo. Ampak, še enkrat bi rekel. Glejmo, ne? To vse skupaj v nekem kontekstu 

daljnoseţnejšem. Ta dvorana bo zdaj postala, jaz bi rekel, kar neka spodobna dvorana. In jaz sem ţe 

to nekdaj govoril. Ljubljana rabi, tako, kot je to nekaj Stoţice. Nacionalni športni objekt in rabi »Štad 

hale«. Mi imamo v teh večjih mestih, po zahodu imajo vsi določene te dvorane. Ki so mestne 

dvorane. In, ki seveda imajo nek komfort. Imajo nek nivo. In tu so te manjše prireditve. In te drţavna 

prvenstva, drugačna prvenstva, izvajajo, lahko izvajajo. Tako, da jaz bolj tu vidim neko, neko 

pridobitev. S tem evropskim prvenstvom in vsem tem vlaganjem in vsemi temi, tud podraţitvami. In 

zdaj še bom nekaj rekel, se tud, pa navezo ima na Meto, ne? Ko je govorila, kdo bo zdaj to koristil, 

ko bomo mi eno tako dvorano naredil? Nobl, ne? Veste kdo bo koristil? Ljubljančani. Otroci. Od 

najmanjših. Tistih, pet, šest let starih, v vrtcih, ki hodijo na te tečaje drsanja. Koristili bodo, mi, 

občani, občanke Ljubljane, ki hodijo na rekreativno drsanje. Koristili bodo razne rekreativne ekipe 

hokeja. Vi nimate pojma, kok je v Ljubljani teh ekip, ki igrajo, fantov, moţakarjev, starejših ţe, ki 

igrajo hokej. Jaz vam povem, pri nas, vsaj v Zalogu in pa tudi v Tivoliju je dvorana do polnoči  vedno 

zasedena. Po vsakem treningu, maš te rekreativne skupine, ki se tepejo med sabo, kdo bo dobil, kdo 

bo dobil tist termin, da bo lahko igral. Na novo se izredno razvija Curling. Mam slučajno tud 

sekretarja Curling zveze Slovenije. Izredno propulziven šport. Izredno zagnani fantje. Pridni, 

potrpeţljivi in, in dost delajo na tem. In res si zasluţijo. Zasluţijo si eno to, tako igrišče, tako, prostor 

za to, za ta svoj šport. Zdaj ga imajo sicer v Zalogu. Tam še jaz upam naprej. Ampak tok, jaz vam 

sam povem, to pride po sto moţakarjev in punc, pride na ta Curling. Hodijo invalidi. Hodijo otroc. 

Tako, da, res, ne? Bo, bo, bo… bi rekel uporabljeno in izkoriščeno maksimalno, ne? Tako, da jaz 

mislim, da mi bi bolj tako s tega vidika, mal z nekega dolgoročnejšega vidika. In zdaj bom še na konc 
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nekaj povedal. Jaz mam, tam poznam, ko sem nekaj časa zdaj v dvorani Zalog. Tista dvorana se je 

naredila takrat zelo na hitr in bi rekel zelo pocen so skušali naredit, ne? Da bi prišparal. Sicer ne vem 

zakaj, ampak v glavnem. In kaj se zdaj dogaja? Vsako leto, vsako leto je potrebno neka vlaganja. 

Neke nove investicije. Enkrat tribune na novo naredit. Enkrat garderobe na novo naredit. Enkrat… 

tako, da počas, počas prihaja, ne? Da je cena vsega tega obnavljanj raznih in prenavljanj in 

dograditev, ţe pol narase, da je nenormalna. In zato mislim, da nam skoraj ne bi smel bit ţal zdaj, 

kakor koli, dnar je dnar. V tem trenutku ni glih ne vem kako na razpolago. Ampak glejte. Glejmo to 

bolj dolgoročnejšo. To je objekt, ki bo, kot je Metka ugotovila, bo nek nobl objekt. Ajde nobl! Po 

nekih kriterijih, standardih, ki naj veljajo za šport in športni objekt. Tako, da jaz mislim, da tu ne bo 

stran vrţen denar. Kakor koli ga zdaj iščemo. Strgamo po praznih kotih in krajih, ne? Ampak, v 

nekem kontekstu, dolgoročnejšem, v nekem razvoju športa v Ljubljani in zagotavljanju pogojev za 

šport. Ne samo športnikom profesionalcem. To itak. Hvala bogu. Bomo mel zdaj za to Olimpijo 

hokej. Gremo hokej v Ljubljani je domicilni, domicilni šport in eden pomembnih športov. Ampak tud 

za druge, za druge, za druge športnike, ki bodo tu lahko koristili, koristili to dvorano, ne? In ta 

dvorana se gradi za naslednjih petdeset let, tako, kot se je pred petinšestdesetimi leti zgradila, ne? 

Takrat. Se zdaj ta dvorana v tem smislu postavlja skoraj na novo. In bo spet za petdeset let lahko mir. 

Hvala lepa.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Za razpravo sta prijavljena naslednja, gospod Istenič, gospod Logar. A se še kdo javlja prosim? 

Gospod Šiška. Še kdo prosim? Potem… gospod Möderndorfer… dvanajsti… Prekinjam sejo za pet 

minut. To je formalni razlog. Prosim, da ostanete v dvorani. Projektant je tu. Kje je? Izvolite… Rad 

bi, da pokaţete, da mogoče bo zaključek te razprave še bolj vsebinski, ko bo pokazal vsem skupaj, 

kaj se dela, ne? Se opravičujem. Gospod Pogačnik. Izvolite, ne? Pa, ko boste, prosim, ko boste delal, 

predstavil projekt, še razloţite vsem nam, tud men, kako ste dobili tako hitro gradbeno dovoljenje.  

 

GOSPOD ANREJ POGAČNIK 

Hvala za besedo. Torej, najprej bi povedal kaj pravzaprav je predmet prenove Hale Tivoli. Se pravi, 

kakšna je bila naša projektna naloga. Potrebno je, naloga je bila umestit novo juţno tribuno v veliki 

dvorani. Se pravi, steno, ki sedaj deli malo in veliko dvorano, bomo prestavili za 10 m proti jugu. In 

bomo na tem prostoru zgradil novo juţno tribuno velike dvorane. Potem, umestit je potrebno stezo za 

Curling. Ohranit obstoječe programe male dvorane. Se pravi košarka, rokomet in odbojka. In uredit 

garderobe, da bodo pač primerne za tekmovanja na, na, bi rekel najvišjih, najvišjem nivoju. In uredit 

seveda tud nekaj dodatnih VIP prostorov. Mi smo se v februarju mesecu javili na javni razpis, ki je, 

ki je tekel za projektiranje te Hale Tivoli. In smo na tem javnem razpisu pač zavestno šli v, v en tak 

izredno dinamičen projekt. Ker, kot sami veste, je bilo časa za to ekstremno malo, ne? In v bistvu 

smo s tem, ko smo prevzel projekt, tudi podedovali nekatere zasnove, ki so bile izdelane ţe v 

predhodnih, v predhodnih fazah. In sicer so bili ti programi, bom rekel podobno umeščeni v, v halo. 

So pa bile nekatere stvari, ki so v bistvu nas zmotile. In sicer, po celi površini male dvorane, je bila 

izdelana plošča, armirana betonska plošča, na višini treh metrov. In so bili programi pod to ploščo je 

bil izveden Curling. Nad to, na tej plošči pa rokomet, košarka, odbojka. Ki, zarad, zarad te svoje 

višine, je v strehi za odbojko zmanjkalo prostora. In je bilo potrebno v bistvu 5 m visoke nosilce, 

stoječe hale, stanjšat za dva metra. To, to je bil v bistvu izjemno hud poseg v obstoječo, petdeset let 

staro konstrukcijo, ki, ki se je nam zdel pretiran. Tud umestitev Curlinga v vzdolţni smeri je 

zahtevala zaradi svoje dolţine in se nekak ni dalo umestit, tako, kot je bilo. Je bilo potrebno zgradit 

na juţni strani prizidek. Kar pomeni poseganje izven gabaritov obstoječe hale. V prvem dnevu, ko 

smo mi projekt začel študirat, smo si zadal nalogo, da ne bomo posegali nič v obstoječo konstrukcijo 

hale. In, da ne bomo posegal izven gabaritov hale. Se pravi, naloga je bila, zgradit to juţno tribuno 

velike dvorane, kot hišo v hiši, ki se ne bo dotikala obstoječe konstrukcije. In umestit vse te 

programe, ki so bili zahtevani, v okviru obstoječega foot printa. Se pravi obstoječega gabarita hale. 

Predvsem smo si zadal te cilje zato, ker smo vedeli, da imamo na razpolago esktremno malo časa. In 

predvsem, poseganje izven hale, je blo v smislu pridobivanja upravnega, se pravi gradbenega 

dovoljenja, ena taka ovira, ki, ki nas je v bistvu silila v to, da smo programe poskušal umestit znotri 

hale. Tud, bom rekel poseganje v obstoječo konstrukcijo, se je nam zdelo, s stališča dolgotraj…, 

trajanja izvedbe in, in bom rekel radikalnosti posega, prehudo. In smo zato se maksimalno oziroma 
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nič, dotikali obstoječe konstrukcije, ki je kot rečeno, petdeset let stara. In je v bistvu pet metrov 

visoki nosilci, sedemdeset metrov dolgi. Zato smo v bistvu Curling umestil prečno na dvorano in ga 

postavili pod to juţno tribuno. Če mogoče pokaţem tukile na, na temule tlorisu recimo. Kjer je v 

bistvu, al pa mogoče, čakajte, en prerez… Tle, torej v tem območju, to je ta nova juţna tribuna. A se 

kaj vid? To je ta nova juţna tribuna. Ta juţna tribuna je izvedena tako, da je, da je v veliki dvorani to 

nova juţna tribuna in v mali dvorani nova severna tribuna. Pod to tribuno je izveden Curling. Nad 

Curlingom je evakuacijski oziroma, bi rekel … dostopni hodnik po celi širini. Nad tem hodnikom je 

pa VIP loţa, ki sluţi, bom rekel VIP gostom za prireditve. In v veliki in v mali dvorani. Se pravi, iz 

tega VIP prostora je v bistvu lep pogled pravzaprav na, na dogajanje in v veliki in v mali dvorani. V 

tem delu, bi rekel jugovzhodnem delu velike dvorane, je, je izveden nov, nova restavracija. Oziroma 

nov gostinski del. Ki se prestavi iz, iz obstoječe lokacije. In ta nov del ima izhod na, na zunanjo 

teraso, ki je izvedena kot povezava med obstoječimi stopnicami. In na  tej, na tem povezovalnem 

delu, je izveden pač zunanji, zunanji vrt oziroma zunanji del te, te, tega prostora. Se pravi, zato, da 

smo, da smo lahko to juţno tribuno, to je ta del tukaj, umestil v, v samo dvorano, je bilo pa potrebno 

edin en, bom rekel en tak mal večji poseg. To pa je poseg v zahodno tribuno male dvorane. In sicer 

smo zahodno tribuno male dvorane ukinil in smo tam izvedli podporni zid, ki je v bistvu, ker ta 

obstoječ, obstoječa tribuna, zahodna tribuna sloni na, na tem Šišenskem hribu, smo mi enostavno 

vkopal to malo dvorano v … 

 

…/// … iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

Zahodno. Zahodna. To je ta proti, proti hribu. Ta. Pod hribom. Pod Šišenskim hribom. Se pravi, tuki 

smo zdaj dobil en zid, ki nam je omogočil, da smo na obstoječi kot postavili košarko, rokomet in 

odbojko. S tem ni bilo treba stanjše… stanjševat strehe. In smo s tem v bistvu pridobil tudi eno 

dvorano tuki, več namensko, v tem, v tem zgornjem delu.  

 

…/// … iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

Ja, zdaj je dvorana za košarko obrnjena. Prečno, glede na halo.  

 

…/// … iz dvorane, gospod…: Za devetdeset stopinj…/// 

 

Za devetdeset stopinj je obrnjena. Ja. Prej je bil Curling vzdolţno, pa je bila dvorana prečno, tako, kot 

prej. Zdaj smo pa mi Curling postavili počez in, in malo dvorano poprek na halo, ne? S tem, ko smo 

to, ta hop izvedli, smo pridobili ta potreben prostor za to. In s tem tudi nismo posegal izven gabarita 

hale, kar nam je v bistvu, kar smo si v začetni, v začetni nalogi zadal. In, in smo s tem nekak tudi v 

tem upravnem smislu pridobil ogromno časa. Ker smo pač s tem ostal na obstoječih parcelah oziroma 

na obstoječem gabaritu hale in smo s tem v  bistvu gradbeno dovoljenje lahko dobil izjemno hitro. 

Zato je, zato je ta, ta, bom rekel poseg oziroma projekt tak, kot smo si ga zamislili. Po mojem mnenju 

je, je izredno, izredno hitro in racionalno izvedljiv. Hitro oziroma v rokih, kot smo jih imel, smo 

pridobil vsa soglasja in dovoljenja in gradbeno dovoljenje. Tako, da smo v bistvu naredil praktično, 

praktično nemogoče, no. Tako, da v bistvu, zdaj je samo še na izvajalcih. Jaz moram reč, da ta poseg, 

ki sem ga tuki predstavil, ne predstavlja za slovensko gradbeno operativo nekega, bom rekel enega 

tazga posebnega hudga, hude naloge. In so jo naši izvajalci sposobni izvest v, brez vsakršnih 

problemov. Mislim, da je, da je hala v bistvu s tem, ko so narejeni te, bom rekel osnovni posegi, 

pridobila na, na, na kvaliteti. In v bistvu delal smo jo vseskozi z, bom rekel z mislijo v glavi, da 

moramo met tuki notr hokej. Da moramo met tuki notr košarko za Evro basket. In, da moramo imet v 

tej dvorani tudi prostor za koncert. Zato smo v bistvu te kapacitete tud, za vsako, za vsako prireditev 

oziroma za vsako fazo posebej izvrednotil in v bistvu dobil spodobne kapacitete nove hale, ne? Torej, 

če še enkrat grem čez te prostorske prikaze. Torej, to je hala, ki od zun pridobi samo tale vmesni 

mostiček, med obema, med obema stopniščema. Na zuni hala ostane praktično enaka. Razen tega, da 

se obnovi fasada zaradi energetske učinkovitosti objekta. To je ta, to je ta nov, nov prostor, ki se 

pridobi s tem, ko poveţemo stopnišča. To je, to je hala, ko je v njej hokej. Obstoječa vzhodna in 

zahodna tribuna ostaneta na, ostaneta enaki, kot sta. Juţna, juţna tribuna se, se tuki, kot, upam, da se 

vid, da kaj kaţem… se na tem mestu naredi nova. Nad tem je ta VIP, VIP galerija, ki, ki ima pogled 
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na, na veliko in na malo dvorano. Tuki je ta ista dvorana v primeru košarke, kjer imamo tuki na, na 

parterju 500 dodatnih oziroma 600 dodatnih sedeţev. In bo v bistvu v, v času tega Evro basketa tkole, 

zgledala tko. Potem je tuki mala dvorana, kako zgleda. Z ene strani. Pa potem z druge. Potem mamo 

tuki, bom rekel kapacitete velike in kapacitete male dvorane. Za vse, za vse moţne scenarije, ki smo 

jih predvideli. Potem so pa tuki, bom rekel še bolj detajlni prikazi, bom rekel hokej, košarka, mala 

dvorana v, v tem, v slučaju, kadar je košarka oziroma, kadar je rokomet. Tako, da mislim, da je pač 

tehnično zadeva lepo uspela. Mislim, da smo najdli bolj preprosto, bolj enostavno rešitev za izvedbo, 

kot je pač bla tista podedovana od, od prej. In tudi seveda cenejšo.  

 

…/// … iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

Hvala. 

 

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

 

…/// … iz dvorane – nerazumljivo… vprašanje, kaj se zgodi…/// 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

V mikrofon dajte…  

 

…/// … iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Gospod Brnič. V mikrofon, da vas slišijo. Da vas slišijo svetniki kaj sprašujete. Mikrofon, mikrofon.  

 

GOSPOD MIRKO BRNIČ JAGER 

Če lahko poveste, kaj, kaj se zgodi s sedanjo glavno fasado, s temi stopnicami? To se ruši, ne? In 

potem se naredijo nove štenge? Isto? Tako, kot je zagotovljeno.  

 

GOSPOD ANDRAJ POGAČNIK 

Tako je. Tle je v bistvu, to je eden od teh, bom rekel stvari, ki se na tem področju naredi. Se pravi, 

obstoječa stopnišča se v istih gabaritih in v istih, zaradi tega, ker pač se poveţeta med sabo. Jih pač 

izvedemo na novo. Ker je, ker je v bistvu konstrukcijsko in izvedbeno to laţje. 

 

GOSPOD MIRKO BRNIČ JAGER 

Pa še eno vprašanje. V zvezi z energetsko. Se pravi izrabo objekta. Se, prihaja do občutnih 

racionalizacij. Če bi lahko predstavili, kaj pomeni, se pravi energetska obnova objekta? 

 

GOSPOD ANDREJ POGAČNIK 

Energetsko je obnovljen objekt v tem smislu, da se plašč kompletno izvede v skladu z najnovejšimi 

smernicami, se pravi pravilnikom o racionalni uporabi energije v stavbah. Se pravi, objekt je v takem 

stanju, kot je, energetsko potraten. In v novi, se pravi v novi obleki, kot je, fasadi rečemo, bo v bistvu 

energetsko učinkovit tako, kot je pač po temu PURES-u zahtevano. Ne vem pa na pamet čist številk, 

bom rekel teh primerjav.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Gospod Pogačnik, še odpravite še moj strah. Dvorana, streha, je ves čas pokrita. V konstrukcijo ne 

posegamo. Tu ni nevarnosti, ne? Edina nevarnost, ki jo jaz vidim, je ta naš, naša zahodna tribuna, ne? 

Ko posegamo v hrib. Ga je treba sidrat? Ali nas je treba bit kaj strah kakšne nepredvidene stvari? Ali 

smo lahko, smo, mirno spimo tud naprej?  

 

GOSPOD ANDREJ POGAČNIK 

Jaz mislim, da ko, ko, ko posegamo v hrib, načeloma imamo vedno mal strahu. Ampak, mi smo v 

bistvu… 
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GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

… v redu… 

 

GOSPOD ANDREJ POGAČNIK 

ravno zaradi tega, ker smo imel mal strahu, smo v bistvu naredil, smo pregledal dost natančno 

obstoječe načrte, kako so stvari narejene. Pogledal smo obstoječa geomehanska poročila. Izdelali smo 

dve dodatni vrtini. Zato, da smo pač verificiral to, kar je ţe bilo nekoč… 

 

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

 

…no in mislim, da presenečenj ni. In, in… strah se nam je zmanjšal praktično na nulo.  

 

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

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Hvala lepa vam. 

 

GOSPOD ANDREJ POGAČNIK 

V redu. Hvala. 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Zdaj nadaljujemo sejo. Štirje prijavljeni. Če še vedno ţelite, potem je gospod Istenič prvi.  

 

GOSPOD GREGOR ISTENIČ 

Hvala lepa gospod ţupan. Najprej se vam zahvaljujem in bom rekel, da je bila zelo modra poteza, da 

se je seja prekinila in da smo dobili predstavitev konec koncev današnjega gradiva. Namreč, mene je 

zmotilo, da smo se tekom celotne razprave, od pol četrte ure, pa do pete, praktično pogovarjal o tem, 

a Evro basket bo, a Evro basketa ne bo. Namreč, ključno vprašanje tega dokumenta, ki ga imamo 

danes pred sabo, ni to. Evro basket je samo en dogodek, ki bo v obnovo dvorane, o kateri govori ta 

dokument, recimo prinesel ene določene koristi. Namreč, jaz v tem samem dokumentu o katerem se 

danes pogovarjamo, pogrešam eno cost benefit analizo. A ne? Stroške imamo ocenjene, koristi, ki jih 

bomo pa dobil z obnovo dvorane, pa nikakor nimamo, a ne? Mi smo samo ocenil stroške, pa 

prihodke. Prihodke smo ocenil na razliko, na zvečane prihodke, ki jih bomo imel z obnovo dvorane 

oziroma programov, ki jih bomo tam notr izvajali. Pa z manjšo porabo stroškov, predvsem 

energentov, katere bi prinesla energetska obnova. Ključno vprašanje, o katerem je in mislim, da bi 

mogl svetniki dons o tem razpravljat, je ta dokument. In ta dokument govori o tem in predstavitev, ki 

ste jo sedaj imel, je kako in na kakšen način bomo dvorano, Halo Tivoli, a ne? Katera je potrebne 

temeljite prenove, bomo tudi obnovil. In to je zame ključno vprašanje. In tukaj se moramo svetniki 

odločat, ali smo na tem stališču, da Halo Tivoli obnavljamo. In da jo obnavljamo na takšen način, kot 

so jo projektanti tud predvideli. To je zame ključno vprašanje. Odgovorit moramo, ali prioriteta je? 

Da praktično še izkoristimo trenutek, ne? Par mesecev pred Evro basketom. Kateri nas silijo, da 

sprejemamo hitre odločitve, dobimo mal več kot milijonček evropskega denarja. Konec koncev pa 

koristi, ki jih bo imela Ljubljana in pa Ljubljančanke, pa Ljubljančani, predvsem pa športniki in 

športnice, so pa večje. In praktično, če gledamo ekonomsko, so koristi, ki jih bomo dobil s to 

odločitvijo, v daljšem časovnem obdobju,  velike. Saj veste, a ne? Določene investicije, predvsem 

tiste, ki veliko stane, kakšna gradnja avtocest, al pa kaj podobnega, ne moremo vedno gledat po 

stroškovni učinkovitosti. Ţal ne gre. Stroški so po navad preveliki. Učinki, pa koristnosti, pa 

prihodkovno ne moremo merit. Ne? Sam primer, da ne bom predolg, Šentviški tunel, ki se je delal, a 

ne? Vsi so govoril, ja, kok je drag. Ja, ljudje ne čakajo več po pol ure v koloni, na Celovški cesti. Pa, 

če rečeš, da je ena ura, ne vem 10,00 €, a ne? Je bilo tiste pol ure vsak dan 5,00 €. Al pa še več zgubi 

na, zgubljenega časa. In praktično, v tej razpravi, je treba pogledat to. Kakšne so naše koristi na daljši 

čas? Mogoče se 4 milijone Evrov danes, o katerem odločamo, pa kjer koli bomo jemal, zdi veliko. V 

perspektivi, če bi to nekdo znal prikazat v desetih, petnajstih, dvajsetih letih… mogoče nič. Ne? 

Vemo, da ţupan podpira praktično take projekte, ne? Ki so vezane na športno infrastrukturo. Projekti 

so mu uspel določeni, a ne? Infrastruktura se gradi. In konec koncev, vidite, je to praktično vaša 

odločitev, gospod ţupan in pa vaše liste, a ne? Ki podpira vaše projekte. Edino, kar me je pa osebno 
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zmotil, je pa to, tist presing na začetku, ko smo vsi govorili, glejte, morate sprejet, mudi se. Če ne bo 

sprejeto, bo lahko nastala velka gospodarska škoda. Ja, glejte. Čutil sem en pritisk na svojo odločitev, 

ne? Ne bi o tem ţelel, al pa, da je ţupan rekel, olajšal nam boste delo, ne? Če tega ne sprejmete. 

Glejte, ni bil problem v Evro basketu, kot sem ţe povedal, ampak v dvorani, ki jo moramo obnovit. 

Zdaj, a jo bomo, al pa bomo izkoristil ta trenutek, ki se nam ponuja. Al bomo pa čez pet, al pa deset 

let, ko bo voda zamakala, pa še kaj druzga se podiral, mogli to narest za še večje dnarje. Ne vem. 

Predstavitev se mi je zdela korektna. Rešitve, katere smo videli iz predstavitve, se mi zdijo velik 

doprinos. In, če bi bila ta predstavitev ţe na začetku, mislim, da bi razprava od vsega začetka ţe tekla 

v drugačno smer.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Hvala lepa. Nismo mel na začetku projektanta, ne? Ni bil predviden. Gospod Logar, izvolite. 

Razprava.  

 

GOSPOD MAG. ANŢE LOGAR 

Hvala gospod ţupan. Zdaj, mene je gospod Makoter skoraj prepričal. Ker bo 100 mandeljcev oziroma 

moţakarjev, kot je rekel, igral v tisti dvorani Kurling.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Curling. Pometajo tam pred… 

 

GOSPOD MAG. ANŢE LOGAR 

Ja. Pač teh 4 milijone dodatno verjetno res ni tak strošek, da se ga ne bi štel v Mestni občini 

Ljubljana. Zdaj pa, če se v bistvu osredotočim na predstavitev gospoda Kolenca, ko je na začetku 

rekel, da je prenova nujna, ker smo dobil takšna navodila od FIBE. Zdaj, v samem gradivu, v začetku, 

v obrazloţitvi, zelo nazorno piše, da je MOL 30. novembra tud dobil te zahteve. In tako velik obseg 

zahteva pač, da se mora obnova izvesti v večjem obsegu, kot je bilo prvotno mišljeno. In še groţnje, 

o katerih je govoril kolega Istenič,da v kolikor se tega postopka ne bomo lotili, da bo nastala škoda, v 

vrednosti 43 milijonov Evrov. Saj …/// …nerazumljivo…/// … tega, Vilfan, ki je zelo pošteno 

povedal, da to, dejansko ta objekt ne bo košarkarski objekt oziroma košarkarska dvorana. Ampak, da 

gre za hokejski drsalni center. Zdaj, če jaz zdruţim te različne razlage. Torej, uradno razlago, razlago 

gospoda Makoterja, gospoda Vilfana, bi lahko recimo izpeljal nekakšen tak sklep, da mi izgrajujemo 

ta hokejski center oziroma prenavljamo in pripravljamo hokejski center, ker je tako zahtevala FIBA, 

ne? 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Ne. Ampak z denarjem… 

 

GOSPOD MAG. ANŢE LOGAR 

Iz tega, iz tega, kar sem povzel iz te razprave, bi lahko malo za šalo, malo zares to izpeljal. Zdaj, jaz 

se strinjam z vsemi razpravljavci, ki pravijo, da rabimo sodobne objekte in pravim, da rabimo tud 

marsikaj druzga. In vsaka zadeva ima pač svojo ceno. In stvar politike je, da se odloči, katere so tiste 

prioritete v obdobjih suhih krav, pa tudi takrat, kadar ima pač proračun, kakršen ima. In potem se 

odloči za tiste naloge oziroma tiste projekte. Zdaj, tuki v tem gradivu preberemo, da je na podlagi 

zagotovitve sredstev v Proračunu MOL, to se pravi, za enkrat govorimo še o tistih 4 milijonih, kokr je 

zagotovljeno v postavki… 081061. Da je bila na podlagi transparentnih in ustreznih postopkov, 

izdelana projektna, projektna dokumentacija. Mi smo pa dobili to… investicijski program, na podlagi 

katerega tudi danes odločamo na tem mestnem svetu, za povečanje pač te proračunske postavke. Zdaj 

pa, če se mal dotaknem teh financ. Sicer nisem finančni alfa bet, ampak razsvetlite me, no. Jaz se 

rahlo zmeden. Proračunska postavka je predvidela, kot sem rekel 5 milijonov 300 Evrov za, za 

košarkarsko prvenstvo oziroma obnovo te dvorane za košarkarsko prvenstvo 2013. Potem smo včeraj 

bili priča pač nekemu konkurenčnemu dialogu za niţanje cene. Kjer je bila, za enkrat v torej tem 

četrtem, predzadnjem delu, dana ponudba 7 milijonov 400. Danes v tem oziroma včeraj zvečer, ko 

smo dobili to gradivo, beremo, da na podlagi tega investicijskega programa, imamo tri variante. A, B, 

C. Ki se razlikujejo v vrednosti. Torej, 5 milijonov 300. 4 milijone. In 7 milijonov 600. Torej, ta C 
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varianta, ki se tud tu predlaga, je rahlo nad najniţjo vrednostjo, ki je bila včeraj ponujena. Potem, če 

listamo naprej. Pridemo do novih številk. In sicer do 10 milijonov 250 in na koncu še Proračun 2013 

– 2014,  do 11 milijonov 622. Zdaj se pa jaz kljub temu sprašujem, da ste mi tako lepo pokazal 

prezentacijo nove dvorane, pa da bo zamik oziroma obračanje male dvorane prek osi za 90 stopinj 

prineslo takšno razliko v ceni, če je prirast iz teh 4 milijone, na tukaj predlaganih 11 milijonov 622… 

torej tista končna cena, ki jo bo  mestna občina plačala? Ker, kot je gospod Kolenc tud v začetni, na 

začetni predstavitvi povedal, ta cena še ni končna cena. Zanima me pa tud zato, ker imam rahel dvom 

v korektnost tega investicijskega programa. Zaradi pač cen, kot sem jih omenjal. Predvsem zato, ker 

v tem primeru gre, kot v uvodu piše, za novelacijo dokumenta. Če je novelacija dokumenta, torej je 

imel nek original dokument, nekje obstajal. Zdaj, saj pravim, kot, jaz lahko ocenim, glede na to, da 

prvotnega dokumenta nisem videl. Da je prvotni dokument predvideval samo varianto A in varianto 

B. Dodana je pa bila varianta C. Kot sem rekel. Ne vem, sklepam iz teh podatkov. Vi, gospod ţupan 

pravite, da je prišlo do novih sprememb zaradi tega, ker je ta zadeva nastala na podlagi gradbenega 

dovoljenja. Torej, natančne projektne razdelanosti tega projekta. Ampak, potem si pa ne znam 

razloţit, zakaj ste včeraj tako na tej predstavitvi apeliral na, na podjetja, ki so poslala ponudbo, da naj 

se drţijo gabaritov, ki so določeni v proračunu. Če ste ţe takrat, tisti dan, kajti tukaj pa piše 23. 4., na 

zadnjem papirju, vedeli, da je realna cena 7 milijonov 600. Pa ste kljub temu podjetjem govorili, da je 

vrednost do katere lahko greste s svojim pooblastilom, do vrednosti 6 milijonov 500. Ne? Kljub 

temu, da ste imel en dan prej ţe na mizi dokument, da bo cena stala najmanj 7 milijonov 600 

oziroma, ko mi boste razloţil, ali 10 -  250 oziroma 11 milijonov. In torej se, torej se sprašujem, kako 

lahko nek investicijski program, v samo, ne vem dveh, treh mesecih, tako zasuka vrednost projekta. 

Še posebej, če vztraja tudi na v prvih dveh variantah. Torej, varianti A in varianti B. In, da gre za 

nek… al pa recmo zgolj namig, no. Glede na ta dokument, ki ga je pripravil ta investicijski program, 

ki ga je pripravila pač podjetje LG Inţeniring, če se ne motim. Da, če ţe aprila pripravljajo tovrstne 

projekte, bi verjetno morali poskrbet, da je glava tega dokumenta pravilna. Ker od marca naprej 

Ministrstva za izobraţevanje, kulturo in šport ni več. Hvala lepa.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Ja, odgovore hočete, ne? Odgovor ţelite, ne? Da najbolj zanimivo je, ne? Da ste ugotovil, ne? Da 

enega ministrstva ni več. To je ključno, ampak se je dalj časa delalo. Najprej je tisto odgovor, pa še 

enkrat ponavljam. Sam program je bil narejen investicije, na idejni zasnovi. Sedaj, ko smo to dobili, 

ne? In, ko smo včeraj pošiljali materiale, bil sem pa zraven na pogajanjih, za te materiale pripravit, 

smo šli na vrednost, ki smo jo ocenjevali pri ponudbah pred včerajšnjim krogom. Zakaj sem pa jaz 

rekel, danes bom še enkrat rekel. Če bi bile ponudbe pod 5 milijonov, potem ne bi rabili ta hitri 

postopek, ker je tisto, kar je bilo razpisano, normalno. Če bi bilo ponudba, včeraj, najniţja, do 6 pa 

pol milijonov, potem bi lahko naredili to, kar je gospod Jazbinšek predlagal. Prerazporeditve. Ne bi 

rabili met seje mestnega sveta. In smo včeraj dobili 7 – 400. In normalno bi lahko včeraj zaključili. 

Potem bi se lahko nekdo pritoţil, zakaj smo zaključili na 7 – 400, če nimamo sklepa mestnega sveta, 

kadar gre za 20% povečane investicije. In zato danes delamo najprej sklep mestnega sveta. Na 

vrednost 7 – 600. Čeprav vemo, da, da je … več, kot 7 – 400 ne bo. In, ko bojo prišli notri, vas bom 

prosil, ostanite not, ne? Pomagajte mi, ne? Nagovarjajmo jih, da dajo 6 milijonov, ne? In potem bomo 

dnar raztalal. In to je tisto, kar delamo ves čas. Tle pa mislite, da nimamo nobenih ponudb, pri vseh 

prijavah, ki nam jih delate. Vsi tu. Ker enostavno, zdaj, ko bo vsak dobil list. Pet jih je v igri. Vsak bo 

napisal svojo številko. Kolegica Tadeja Möderndorfer, ki je tle opravila ogromno delo, bo pač 

prebrala številke. Najniţji ceni bomo čestital. In bomo prosili ostale, da se ne pritoţijo. Da dobimo 

pravnomočnost. Da pripravijo gradbišče. Ograjo. Da pripravijo finančne garancije, da podpiše 

pogodbo, da… na zdravje! Da začnejo delat 11. maja. In… 

 

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

 

… obratno bi me mogel vprašat. Če bi jih nagovarjal, da dajo višjo ceno. Pa, saj to je moja naloga, da 

zahtevam najniţjo ceno, pa najboljšo kvaliteto!  

 

Gospod Šiška. Beseda je vaša.  
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GOSPOD MARKO ŠIŠKA 

Ja, hvala za besedo. Še zmeraj se mi zdi občutek, da je bil ta proračun preslabo načrtovan, no. Da, pač 

mamo non stop ene postavke, ki so, kot je rekel gospod Jazbinšek fiktivne. In, da bi bilo pač, čim… 

bi bilo najmanj teţav, če bi ţe takrat predvidel večje, večja sredstva. Zdaj, sigurno je pa bilo tud dost 

priloţnosti, v razgovorih, tako mestne občine, kot tudi drţave in tako naprej, Košarkarske zveze. Da 

se je v bistvu začut FIBO Europa, kaj oni hočejo in kakšne so njihove zahteve. Ker jaz mislim, da je 

to neka organizacija, ki svoja pravila in zahteve spreminja zelo konzervativno. To ni zdaj 

organizacija, ki bi vsak dan neki novega hotela od organizatorjev. Res je, da so oni zmanjšal te 

zneske kotizacij in tako naprej. Ampak, glede dvoran, pa se mi zdi, da oni niso ravno v funkciji, da 

bi, da bi skoz spreminjal in celo draţil projekt, ne? Tako, da, kar se mene tiče, jaz podpiram evropsko 

prvenstvo, zelo ga podpiram. In mislim, da je celo ta številka 43 milijonov 119 tauţnt premajhna. Da 

bo multiplikativen učinek zaradi turizma, gospodarstva in popularizacije športa dost večji. Ampak, 

treba je pa pazit seveda, da bo projekt speljan kvalitetno, transparentno in pravočasno. Da se ne bojo 

pač ponovile Stoţice, v tistem delu, tistem zadnjem delu, ki, ki je bil tragičen. Kar se tiče poplačil 

izvajalcev, delovnih pogojev in tako naprej. Tako, da malo me je tud presenetilo, da je bilo to 

besedilo, obrazloţitev sklepa, napisano na tak način. Ker tudi ni bilo dobro sporočilo glede 

organizacije prvenstva samega, ne? Če bi kdo to bral zdaj iz Evrope, ne? In verjetno, moţno, da so 

tud tole prebral. Bi si mislil, da smo pač pred tem, da bomo odpovedal zadevo, ne? In to sigurno v teh 

časih, ko nas spremlja Evropa, ni dobro, ne? Jaz sem pogledal nazaj, od leta 1935, ko je bilo prvo 

prvenstvo, ni bilo še nobeno prvenstvo odpovedano. Razen dveh prvenstev ni bilo med drugo 

svetovno vojno.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Univerzijada. 

 

GOSPOD MARKO ŠIŠKA 

Kako? 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Univerzijada je bila. 

 

GOSPOD MARKO ŠIŠKA 

Ne, evropska prvenstva govorim. Univerzijada je pa spet ena od stvari, ki je morda ena domina. 

Druga bi bilo pa lahko tole, ne? Tako, da tlele je treba bit zelo pazljiv v, v izjavah in v… jaz samo 

upam, da bo pač projekt se dokončal na čim cenejši način. Čim bolj transparentno. In, da bomo 

naslednjo oziroma, da bomo to leto jeseni gledali šport in da se ne bomo ukvarjali s finančnim 

vidikom tega projekta.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Gospod Šiška, dva odgovora ste hotel. Al pa, ki jaz hočem, ne? Pravite, da je proračun slabo 

načrtovan, da so postavke fiktivne. Jaz še enkrat poudarjam, da v proračunu zajamemo tisto, kar 

vemo, da ima neko moţnost, da dobimo vso dokumentacijo, vsa zemljišča, lahko gradimo. In zato 

potem pride do tega, kot se je zgodilo. Prej je bila gospa Vesel Valentinčič, je govorila o Koleziji. Ta 

projekt. Izbor projektanta. Prva nagrada. Pritoţba. Zavrnjena pritoţba. Gradbeno dovoljenje, ki traja 

ţe to leta. Se pravi, čakal bi pa ves denar, vsaka …/// … nerazumljivo…/// … preden bi ratal. Imamo 

pa eno drugo moţnost. Da, kolegica Urša, mi je napisala, načelnica. Najenostavneje za nas je, če 

predlagamo proračuna, imamo začasno financiranje in ne delamo nobenih projektov. In v dveh letih 

vrnemo ves kredit, ki ga imamo. In drugi odgovor o vašem zagovoru Stoţic. Kadar boste hotel iz 

opozicije, vas bom peljal, pa pokazal. To je uspeh, ne pa tragika. Mestna občina je vse svoje končala 

in plačala! Mi smo svoje obveze plačali. Imate not celotno dokumentacijo, potek del. In ne nam 

obešat tisto, kar ni naše. In zdaj, če mislite, al pa bom drugač vprašal. Zakaj ni narejena do konca 

avtocesta, je mogoče tudi tu Ljubljana kriva, ker ni avtoceste do Bele Krajine? Al pa ne vem, do 

Slovenj Gradca. Če nam hočete obesit. Mi smo dobili. Preberite si še enkrat. Imate vse kontrole. 

Dobili so stadion, dvorano, 1300 parkirnih mest in gradbeno in uporabno dovoljenje. Za dodatno gre 
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denar iz proračuna 3 milijone. Ker 14 smo plačal. 111 smo pa dobil v proračunu, zarad Stoţic. Ker 

drugač jih ne bi bilo. Toliko v vednost, vi, ki hodite na Stoţice, pa vete, kaj mamo s Stoţicami, ne?  

 

…/// … iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

Počakal boste gospod Logar in boste pomagal mi, da bomo… 

 

…/// … iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

Počakal boste do konca. Zdaj bo ponudbena vrednost. Govorimo o gradbena… /// … 

nerazumljivo…/// … dela. Ta trenutek je najniţja ponudba 7 milijonov 400. Brez davka. In počakal 

ste zdaj. Ob šestih. Bodo prišli. Bomo videli, kakšna bo končna vrednost. Plus, normalno, nadzor, pa 

projektiranje. Projektiranje je bilo 100… kok? 100 tisoč ste dobili. Kok? 100? 120 tisoč je bilo 

projektiranje.  

 

In zadnji… Ni več. ….Ni več prijav. Zaključujem razpravo. Tokrat ne bom nikomur predlagal, kako 

naj glasuje.  

 

…/// … iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

Vas pa vabim v soboto, ne? Vi, ki ne veste, kje so Stoţice. Na domoljubne pesmi. Ob 18:00 uri. 

 

Ugotavljam navzočnost po celotni točki. 

 

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

 

Kombinatke, Partizanski pevski zbor, pa Pinko Tomaţič. Sam… sam moment prosim. 

 

Ugotavljam navzočnost. 

31. 

 

Obrazloţitev glasu. Izvolite gospa Brezovar Papeţ.  

 

GOSPA BREDA BREZOVAR PAPEŢ 

Tako, kot je bilo ţe rečeno, v Svetniški skupini SD temu projektu prenovi Hale Tivoli ne 

nasprotujemo. Gre za, seveda za vprašanje prioritet. Po vašem mnenju je prioriteta, da se prenovi 

Hala Tivoli. Mi mamo, mi mamo določene pomisleke, da so tudi drugi projekti v mestu pomembni. 

Tako, da, bom rekla, vsak izmed svetnikov, bo seveda glasoval po svoje. Vendar, načelno stališče je, 

da ne nasprotujemo, seveda imamo pa pomisleke okrog prioritet. Hvala.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Hvala lepa. 

 

Glasovanje poteka O PREDLOGU SKLEPA: 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Predlog Sklepa o spremenjeni vrednosti projekta 

NRP 7560- 12 – 0479 Športna dvorana Tivoli – Evropsko prvenstvo v košarki 2013.  

 

Prosim za vaš glas. Počakal bom, da ne boste rekli, da sem prehiter.  

23 ZA. 

2 PROTI. 

Hvala lepa. Čestitam. 

 

In zdaj vas res prosim, da počakate ob 18:00 uri, ko jih bo kolegica Tadeja razmestila ponudnike. 

Pridite pogledat, kako teče to pogajanje, ne? Mogoče bo taka velka prisotnost vplivala, da bodo dal še 

niţjo ceno. Zadnji, peti krog. Hvala lepa. Srečno.  


