
 

Številka:03200-21/2013-24 

Datum:11. 11. 2013 

 

 

 

 

 

 

MAGNETOGRAMSKI ZAPIS 29. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA,  

 

ki je potekala v ponedeljek, 11. 11. 2013, s pričetkom ob 15.30 uri, v Mestni hiši, na Mestnem 

trgu 1, v Ljubljani. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Spoštovani svetnice, spoštovani svetniki, gospe, gospodje… Pričenjamo 29. sejo Mestnega sveta 

Mestne občine Ljubljana. Na seji je navzočih 30 svetnic in svetnikov. Svojo odsotnost je opravičila 

gospa Meta Vesel Valentinčič. Smo sklepčni. Lahko pričnemo z delom. 

Obveščam vas, da je, so na seji navzoči tudi, predsednik nadzornega odbora, gospod Franc Slak in 

članici  nadzornega odbora gospa Marija Horvat in gospa Silva …///… nerazumljivo…/// …  Vsi trije 

lepo pozdravljeni. Dobrodošli. Vse navzoče prosim, da izklopite mobilne telefone, da ne motimo 

delo mestnega sveta.  

 

V skladu s 93. členom Poslovnika Mestnega sveta MOL-a, se svet odloča o mandatnih vprašanjih na 

začetku seje. Prejeli ste predlog Ugotovitvenega sklepa Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja, o podelitvi  mandata članici mestnega sveta, gospe Darji Krstič. Dobrodošla. Čestitam. 

Pred tem pa prosim predsednika komisije, gospoda Čerina, da poda uvodno obrazloţitev.  

 

GOSPOD ALEŠ ČERIN 

Hvala za besedo gospod ţupan. Cenjene kolegice in kolegi. O odhodu in odstopu mestne svetnice, dr. 

Metke Tekavčič, na njeno mesto pride naslednji iz volilne liste Socialnih demokratov. Gospa Darja 

Krstič. Hvala lepa. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Odpiram razpravo o predlogu, k Ugotovitvenemu sklepu o podelitvi mandata članici Mestnega sveta 

MOL-a.  

Izvolite prosim. Ni razprave.  

 

Ugotavljam navzočnost. 

Rezultat navzočnosti: 31. 

 

Glasovanje poteka O SKLEPU: 

Mestni svet MOL-a potrdi mandat članici Mestnega sveta MOL-a, gospe Darji Krstič. Mandat 

članice je vezan na mandat članov mestnega sveta. Mandat se začne z dnem sprejetja tega 

ugotovitvenega sklepa. 

 

Prosim za vaš glas. 

33 ZA. 

1 PROTI. 

Sprejeto. Hvala lepa.  

 



 

 

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

 

Darja, dobrodošla. 

 

…///…Iz dvorane: Gospa Darja Krstič: Lep pozdrav vsem skupaj, hvala lepa. 

 

Izvolite. 

 

Prehajamo na Predlog Dnevnega reda 29. seje, ki ste ga prejeli s sklicem seje. Obveščam vas, da z 

dnevnega reda umikam predlagano 18. točko, z naslovom, Predlog Odredbe o določitvi območij za 

pešce. In predlagam za 19. točko, z naslovom, Predlog Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, 

kjer se plačuje parkirnina. O tem svet ne razpravlja in ne glasuje.  

Odpiram razpravo o dnevnem redu. Izvolite gospod Jazbinšek. 

 

GOSPOD MIHA JAZBINŠEK 

Predlagam, da se umakne tudi 13. točka. Predlog Sklepa o spremembi druţbene pogodbe. Ker smo 

dobil zastarelo druţbeno pogodbo na vpogled. Ki v tem kontekstu pomeni, da je seveda ta točka 

dnevnega reda spremljana z falsifikatom. Zato prosim, da se to umakne z dnevnega reda.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Še kdo prosim? Ni. Zaključujem razpravo.  

 

Ugotavljam navzočnost o tem, pri tem predlogu gospoda Jazbinška.  

Rezultat navzočnosti: 33. 

 

Glasujemo O PREDLOGU GOPSODA JAZBINŠKA in predlagam, da ga ne sprejmemo.  

 

…/// … Iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

Izvolite gospod Jazbinšek. 

 

GOSPOD MIHA JAZBINŠEK 

Predlagam, da Statutarno …/// … slabo razumljivo…/// … Predlagam, da Statutarno pravna komisija 

preveri, ali material, ki nam je bil posredovan ob tej točki, to je ta druţbena pogodba, zagotavlja 

seveda zakonito odločanje. In ali s tem so dani seveda pogoji za, za delo mestnega sveta. Naj si 

vzame za to pet minut, je moj proceduralni predlog. Hvala lepa. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

O tej točki je Statutarno pravna komisija ţe odločala, ko je predlagala gradivo in ni imela na to 

nobenih pripomb, zato še enkrat ne ponavljamo tega. O tem vprašanju je odločala… 

 

…/// … iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

Gospod Logar, lepo prosim, bodite prijazni. Dajte še enkrat… In pri trinajsti točki boste mel vse 

dokumente, ki bodo pokazal, da je neupravičeno. Komisija je odločila, Statutarno pravna, ne? Tako, 

da… 

 

…/// … iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

Ja, ja… v redu je.  

 

…/// … iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

Odrejam pavzo, pet minut. Statutarno pravna komisija naj se sestane in naj o tem preveri. Začenjamo 

čez pet minut. Izvolite.  

 



 

 

--------------------------------------------------- p  a  v  z  a 

 

Kdo poroča? ….. Kdo poroča?    

 

…/// … iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

Komisija se je vrnila. Lepo prosim gospod Čerin. Stališče Statutarno pravne komisije… 

 

GOSPOD ALEŠ ČERIN 

Torej, spoštovane kolegice in kolegi. Tri članska komisija, je pet… trije smo se dobili, ki so bili 

prisotni, so mene pooblastili, da povem, kaj smo ugotovili. Statutarno pravna komisija je v četrtek, na 

seji obravnavala tisto gradivo, ki smo ga svetnice in svetniki dobili za današnjo sejo. In tisto gradivo, 

ki smo ga dobili, ni noben falsifikat, ampak je korektno. Kaj se je pa dogajalo po tem, v petek, boste 

pa zvedeli pri uvodu v to točko. Hvala lepa. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

 

Gremo na glasovanje O PREDLOGU GOSPODA JAZBINŠKA, DA SE 13. TOČKA 

UMAKNE. 

Predlagam, da je ne sprejmemo.  

 

Prosim za vaš glas. 

Rezultat glasovanja:  

ZA 13. 

PROTI 22.  

Ni sprejeto. 

 

In glasujemo O PREDLOGU DNEVNEGA REDA: 

Mestni svet MOL-a sprejme Predlog Dnevnega reda 29. seje mestnega sveta, skupaj s 

spremembama.  

 

Prosim za vaš glas. 

25 ZA. 

4 PROTI. 

Sprejeto.  

 

Gremo na 1. točko. 

AD 1. 

POTRDITEV ZAPISNIKA 28. SEJE MESTNEGA SVETA MOL-A. 

Gradivo ste prejeli. Odpiram razpravo o Zapisniku 28. seje. Ni razprave. Zaključujem. 

 

Ugotavljam navzočnost. 

Rezultat navzočnosti: 29. 

 

Glasujemo O PREDLOGU SKLEPA: 

Mestni svet MOL-a potrdi Zapisnik 28. seje Mestnega sveta MOL-a, z dne 16. Septembra 2013. 

 

Prosim za vaš glas. 

32 ZA. 

NIHČE PROTI. 

 

Gremo na 2. točko. 

AD 2. 

VPRAŠANJA IN POBUDE SVETNIKOV TER ODGOVORI NA VPRAŠANJA IN POBUDE 

Gradivo za to točko ste prejeli s sklicem in po sklicu seje. Pisno vprašanje, z zahtevo za ustno 

predstavitev, sta poslala svetnika, gospod Jernej Pavlin, glede ukrepanja ţupana glede kazenske 



 

 

ovadbe zoper Joţko Hegler ter gospod Tomaţ Ogrin, glede gradnje na zelenih površinah na 

Plečnikovem stadionu. Vprašanja in pobude so poslali, gospod Pavlin, glede zapisnikov sestankov 

MOL in Vlade RS. Delegacije MOL-a, ob delovnem obisku ţupana v Azerbaijanu. Tretjič, nakazilu 

MOL-a v Mercator. Četrtič. Domnevnega prejemanja provizije pri prodaji Te-ta…Petič. …/// … 

nerazumljivo…///… zahteve gospe Dakić, iz Odbora za finance. Gospod Gregor Istenič. Glede 

gradnje vrtca v Podutiku. Svetniški klub SD glede pogodbe …/// … nerazumljivo…/// … 

nepremičnine leasing. Svetniški klub NSi, glede, prvič, enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka. 

Postavitev protihrupnih ograj, to je drugič. Tretjič. Koncesije za izvajanje javne zdravstvene sluţbe. 

In četrtič, investicije v vrtce in osnovne šole. Potem, gospod Logar, glede spremembe druţbene 

pogodbe BŠP. In gospod Tomaţ Ogrin, glede pogodbe Javnega stanovanjskega sklada MOL-a iz 

januarja 2006. Odgovore na vprašanja z 28. seje mestnega sveta so prejeli vsi svetniki, iz 29. pa seje, 

pa svetnik gospod Pavlin. In glede domnevnega prejemanja provizije pri prodaji …/// … 

nerazumljivo…/// … in glede morebitne zahteve za odstop gospe Dakić, kot predsednice Odbora za 

finance. Besedo za ustno postavitev vprašanja dajem gospodu Pavlinu. Tri minute. Gre ustno in je 

lahko samo eno vprašanje. Izvolite gospod Pavlin. 

 

GOSPOD JERNEJ PAVLIN 

Ja. Spoštovane svetnice in svetniki. Gospod ţupan, gospe in gospodje. Svetniška vprašanja so eden 

izmed temeljnih nadzornih mehanizmov, ki ga ima mestni svet za nadzor nad delom ţupana in 

mestne uprave. Sodobna demokratična ureditev temelji na kritičnem odnosu do oblasti, predvsem pa 

je demokracija nekaj, k čemur si moramo nenehno prizadevati vsi iz dneva v dan. Zdaj, preizkus 

demokratičnosti je odnos oblasti do domnevnih nezakonitosti. In to je moje današnje vprašanje. Kot 

bomo tekom današnje seje mestnega sveta videli, obstaja zelo velik sum, da je mestni svet odločal na 

podlagi neresničnih podatkov. In še več, da je mestni svet bil seznanjen z nekim neustreznim 

gradivom, ki ne ustreza demokratičnim standardom. Gospod ţupan, dovolite, da pojasnim. Predvsem 

ţelim povedat, da danes ţelim od vas jasno opredelitev, kako boste zoper domnevne nezakonitosti, 

od katerih bom nekaj navedel v nadaljevanju in zoper domnevna kazniva dejanja v Mestni občini 

Ljubljana, ukrepali? Nacionalni preiskovalni urad je nedavno podal kazensko ovadbo zoper nekdanjo 

odgovorno osebo občinskega sklada. Gre za gospo Joţko Hegler, sedanjo direktorico mestne uprave. 

Mestne uprave, za katero trdite, da je svojo funkcijo direktorice sklada, opravljala izredno 

odgovorno. Ovadili so jo zaradi domnevnega suma storitve kaznivega dejanja zlorabe uradnega 

poloţaja oziroma uradnih pravic. Ljubljanski stanovanjski sklad je leta 2006 sklenil pogodbo o 

svetovanju in posredovanju pri nakupu stanovanj, z nekim podjetjem iz Lichtenstein-a. Tako, 

preiskovalci pa sumijo, da je odgovorna oseba občinskega sklada, torej gospa Hegler, pogodbo o 

posvetovanju in svetovanju, sklenila in obenem vedela, da pogodbeno dogovorjenih storitev ta 

druţba ni oziroma ne bo opravila. Mnenje kriminalistične policije, je občinski sklad oškodovala za 

okoli 650.000,00 Evrov. Ţupan, dejali ste, da gospe absolutno, da… da, skratka absolutno stojite za 

gospo Hegler, brez kakršnih koli dvojem, dvomov. Svojo funkcijo je, po vaših besedah, opravljala 

izjemno odgovorno. Nadalje, ko smo pri sumih nepravilnosti in  nezakonitosti, je eden izmed 

medijev, je 23. oktobra letos pisal o prodaji Termoelektrarne Trbovlje in v svojem zapisu navedel, … 

 

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

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Samo moment gospod Pavlin. Samo eno ustno vprašanje. Poslovnik. Ostalo… dogovora… 

 

…/// … iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

Samo eno ustno… Ne, samo eno… o gospe Hegler, samo to lahko postavite. Ostalo ste dobil 

odgovore. Izvolite.  

 

GOSPOD JERNEJ PAVLIN 

Gospod ţupan, moje ustno vprašanje, kot sem uvodoma povedal, prosim zdaj… če mi uro povrnete 

nazaj, za teh deset ukradenih sekund… se nanaša na vaše ukrepanje v primeru domnevnih 

nezakonitosti, nepravilnosti v Mestni občini Ljubljana. Jaz bi si zelo ţelel, da teh nepravilnosti ne bi 



 

 

bilo. A ne? In bi si ţelel, da seznam ne bi bil dolg tako, kot je pač dolg v tem primeru. Ampak, jaz 

postavljam eno vprašanje in podčrtujem nekaj … 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Postavljate… 

 

GOSPOD JERNEJ PAVLIN 

… različnih primerov. Skratka, ta medij je pisal o prodaji Termoelektrarne Trbovlje. In v njem 

navedel, da ste, naj bi vi prejeli provizijo v višini 4 milijone Evrov. Gospod ţupan, mene zanima in 

prosim, da odgovorite sledeče. Kako boste ukrepali, glede opisanih nepravilnosti in domnevnih 

nezakonitosti? Kdaj boste razrešili direktorico mestne uprave, gospo Joţko Hegler? Ali ste prejeli 

provizijo pri prodaji TeT? In kakšne ukrepe boste izvedli, če to seveda ne drţi, da boste demantirali 

zapis v teh medijih?  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Hvala lepa. Na vprašanje prej, glede Joţke Hegler. Ne bom predlagal zamenjavo. Ne bom zamenjal 

direktorice, ki je izjemno dobra. In tisti, ki ne veste, to je bilo pred, ko smo nastopili ta mandat. 

Kupila je stanovanja po 1.350,00 Evrov, po kvadratnem metru, v Celovških dvorih, ko so bila… cena 

3 in pol tisoč. No, je pa zanimivo vprašanje, če ga je ţe postavil, o nepravilnostih v MOL-u, ne? O 

prodaji TeT-a. Medij je pisal o gospodu Košoroku in gospodu Jankoviću. Ne? Gospod Pavlin je 

spustil gospoda Košoroka. Če je to praksa v vaši stranki? Jaz nikol nisem prejel nobene provizije. In, 

proti mediju sem ţe sproţil toţbo. Niti nisem zahteval popravk, gospod Košorok je zahteval popravk, 

zelo korekten, ki mi ga je tud poslal. Niso ga hoteli objavt. Jaz sem pa kar toţbo vloţil.  

 

Prehajamo na… 

 

GOSPA PROF. DR. MILENA MILEVA BLAŢIĆ 

Proceduralno prosim. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Ja, izvolite gospa Blaţić. 

 

GOSPA PROF. DR. MILENA MILEVA BLAŢIĆ 

V skladu z demokracijo, na katero se sklicuje spoštovani gospod Pavlin, bi lepo prosila za odgovor, 

ali je dovoljeno brez vedenja nas prisotnih, snemanje?  

 

…/// … iz dvorane – nerazumljivo…/// …. Več glasov hkrati. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Samo moment prosim. Dajmo še to odgovorit. Gospod Bregar, a se poleg tega, da snemamo te seje, 

še sme snemat privat, al ne?  

 

GOSPOD MATJAŢ BREGAR 

Po mojem… Po mojem vedenju se ne sme, kar sem ţe tud povedal dotičnim.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Ali lahko prosim, gospod Pavlin, umaknete…Izvolite. 

 

…/// … Iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

Ne vem, če je replika, ampak zdaj, kaj bi hotel? Ja.  

 

GOSPOD JERNEJ PAVLIN 

Spoštovani gospod ţupan,  spoštovana mestna uprava. 4. člen Poslovnika… Sveta Mestne občine 

Ljubljana, v svojem prvem odstavku določa. Dela dokumentacija sveta, njegovih delovnih teles, sta 

javna. Razen, če svet, ali njegovo delovno telo obravnava zadeve zaupne narave. Jaz mislim, da 



 

 

danes nisem videl, da bi obravnavali na dnevnem redu kakršnokoli zaupno gradivo. In mislim, da so 

tovrstni, da so tovrstne pripombe, ena tipična značilnost demokratičnega deficita, ki vlada v tej 

Mestni občini Ljubljana.  

 

…/// … iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Samo moment, ne? Jaz mislim, da to, kar ste prebral, 4. člen, nima nobene zveze s tem, kar je bilo 

vprašanje proceduralno. Izvolite gospod Logar. 

 

GOSPOD MAG. ANŢE LOGAR 

Ja hvala, no… Mislim, da se vsi svetniki v tej dvorani ne sramujejo besed, ki jih izrečejo in so lahko 

ponosni na, na svoje predstave. Zdaj, če mal manjkrat nastopajo, še toliko bolj. Zato ne vidim 

nobenega razloga, da bi kakor koli omejevali, recimo prihod novih tehnologij v to dvorano. Ne 

nazadnje, gospod ţupan, mislim, da so v prejšnjem mandatu, so vas ţe snemal, svetniki svetniške 

skupine SDS. Takrat niste imel nobenih pomislekov. In ne razumem, kaj bi se v treh letih tolko 

spremenilo, da bi vi kar na enkrat si ţeleli mal medijskega mrka, ne pa tega, da bi bili ovekovečeni, 

tako na video, kot na avdio formah. Ne nazadnje, saj, morda bo kakšen vaš nastop na You tube-u 

pritegnil kakšnega dodatnega vašega volivca. Tako, da res ne vidim, zakaj bi preko gospoda Bregarja 

poskušal utišat pač tovrstno komuniciranje z javnostmi, no.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Hvala lepa. 

 

GOSPOD MAG. ANŢE LOGAR 

Hvala.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Ugo… Ne, ne! Glejte prosim, ne? Tle ni replike. Proceduralno je bil predlog. 

 

Ugotavljam navzočnost. Na glasovanje bom dal predlog, ali je v tej dvorani dovoljeno še dodatno 

snemanje, ker seje tako in tako snemamo… 

 

…/// … iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

Ugotavljam  n a v z o č n o s t   pri tem predlogu proceduralnem, ne? 

 

Ni. Na ţalost ni tega tle pri proceduralnem. Pri proceduralnem ga ni. 

 

Navzočnost prosim.  

 

…///… iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

Ni ga pri tem!  

 

33. Navzočnost.  

 

Glasujemo O PREDLOGU, ALI DOVOLIMO GOSPODU PAVLINU, DA SNEMA ŢUPANA. 

 

Lepo prosim, glasovanje poteka o predlogu. 

 

…/// … iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

Rezultat glasovanja prosim. 

4 ZA. 

21 PROTI. 



 

 

Gospod Pavlin, prosim, da odstranite tole vašo kamero… 

 

…/// … iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

Še vaši niso bili za. No? Lepo prosim, no? Proti! Ali dovolimo snemanje s strani gospoda Pavlina. 

Odgovor je: 4 ZA. 21 PROTI.  

 

…/// … iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

Kaj bi hotela gospa? 

 

…/// … iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

Dajte prosim, da sejo nadaljujemo. Kaj zdaj naredimo? Prekinemo sejo?  

 

…/// … iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

Saj je v redu, ne? Imate… jaz…  

 

…/// … iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

-----------------------------------P R E K I N I T E V  zvočnega snemanja  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Predlagam, da se Statutarno pravna komisija izloči. Pet minut. Se opredeli, kaj pomeni dejavnost 

snemanja. Do takrat prekinjam sejo, dokler ne bo odstranil, sicer bom dal pa nalog, da se kamera 

odstrani. Fizično. Ja! 

 

…/// … Iz dvorane: Gospod?: Je to moţno? …/// 

 

Moţno. 21 je bilo ZA, da se ne dovoli! Statutarno pravna komisija naj se opredeli.  

 

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

 

------------------------------------P R E K I N I T E V  S E J E  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Mogoče nam bo pa uspelo, da bomo danes sejo nadaljevali. Gospod Čerin, prosi vas stališče 

Statutarno pravne komisije, glede sklepa, ki smo ga imeli, da se ne dovoli dodatno snemanje.  

 

GOSPOD ALEŠ ČERIN 

Prebral vam bom mnenje informacijske pooblaščenke v zvezi s tem. In sicer ne točno na tem case-u, 

ampak podobnem, ki pove vse. Po drugem odstavku pa lahko nosilci javnih pooblastil obdelujejo 

osebne podatke tudi na podlagi osebne privolitve posameznika, kadar ne gre za izvrševanje njihovih 

nalog, kot nosilcev javnih pooblastil. O smiselni podlagi določila drugega odstavka, 9. člena Zakona 

o varstvu osebnih podatkov, bi bilo zvočno snemanje sej občinskega sveta dopustno pod pogojem, da 

navzoči v snemanje privolijo. Vse ob predpostavki, da obdelav osebnih podatkov, s snemanja sej 

občinskega sveta, ni namenjena izvajanju oblastnih nalog občine. Samo dejstvo, da so seje 

občinskega sveta odprte za javnost, pooblaščenec razume v smislu, da se jih ima javnost pravico 

udeleţiti in pod pogoji iz poslovnika, tudi sodelovati v razpravi. Javnost se, pa po mnenju 

pooblaščenca, ni mogoče razumeti tako široko, da bi bilo dopustno zvočne posnetke hraniti in 

nadaljnje obdelovati, povsem neodvisno od volje posameznikov, katerih osebni podatki so, so na 

posnetku. Skratka, to mnenje jaz razumem tako, da bi mogel vsak… jaz recimo ne dajem soglasja, da 

me snemate, gospod Pavlin, ne? Vsak od nas dat soglasje, da nas snemate.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 



 

 

Hvala lepa. Glede na mnenje, ki ga je podala Statutarno pravna komisija oziroma  prebral kolega 

Čerin od informacijske pooblaščenke, glede na sklepe imamo … lepo prosim… 

 

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

 

…gospod Pavlin, umaknit kamero…Sicer… 

 

…/// … Iz dvorane – nerazumljivo…///  

 

Gospa Kucler Dolinar, izvolite… veste, da…  

 

…/// … iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

Je bila ţe prej, proceduralni predlog…/// … nerazumljivo…/// 

 

GOSPA MOJCA KUCLER DOLINAR 

Gospod Jazbinšek, pred odmorom sem ţe bila. Ja, hvala… Nič ni prednost! To je res! Hvala! Jaz bi 

predlagala, da rešimo tele zagate, za v prihodnje. Da ţupan in pa mestna uprava zagotovijo 

neposreden prenos sej mestne občine Ljubljana, preko ustrezne, ali televizijske postaje, ali pa 

Interneta. In drugič, da omogočijo tako magnetograme, vpogled v magnetogram sej Mestne občine 

Ljubljana, kot tudi v poimenske rezultate glasovanja posameznih svetnikov. Vsak od nas, ko se je 

odločil, da bo kandidiral, je vedel, da bo javno izpostavljen. Mi vsi imamo opravka z javnimi 

zadevami. In z javnim denarjem. In najmanj, kar so Ljubljančani upravičeni, da, da tudi gledajo, da 

imajo vpogled, kako potekajo seje mestnega sveta… 

 

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

 

Sem pa vesela, da je tud med vašo skupino podpora. Gospa, ki predstavlja… 

 

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

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Čas je potekel. Lepo prosim… 

 

.../// … Iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

Čas je potekel gospa Kucler Dolinar. Vsaj probajmo se na začetku par dogovorov drţat. 

 

GOSPA MOJCA KUCLER DOLINAR 

Saj… hvala.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Predlog proceduralni je bil, da omogočimo snemanje sej mestnega sveta na prenos na televiziji, 

al ne več čemu. Ne vem kak, ne? 

 

Ugotavljam navzočnost po predlogu. 

Rezultat navzočnosti: 38. 

 

Predlagam, da to ne sprejmemo, ker imamo tak in tak javne seje.  

 

Lepo prosim. Glas vaš.  

 

…///… Iz dvorane – nerazumljivo…/// … 

 

13 ZA. 

21 PROTI. 



 

 

Ni sprejeto.  

 

Lepo prosim. Gospod Jazbinšek, proceduralni… dajmo, do šestih bomo imeli proceduralne predloge. 

Izvolite.  

 

GOSPOD MIHA JAZBINŠEK 

Ja, zdaj sem hotel umaknit, ne? Ampak zdaj, ko sem videl, kako ste vi tole zagrabili, ne? Včas smo 

mel snemanja, jaz se spomnim tuki in tako naprej. Dajem seveda, za današnjo rabo, proceduralni 

predlog, ne? Prosim, da izglasujete to, da Miha Jazbinšek, dovoli, da ga danes gospod Pavlin snema. 

Na seji. Najlepša hvala.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

To ni treba glasovat. To si lahko mirno dovol, ne?  

 

…/// … iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

Ugotavljam, ne, ne! Dajmo še vseeno… 

 

Ugotavljam navzočnost.  

Rezultat navzočnosti: 33 

 

Glasujemo O PREDLOGU GOSPODA JAZBINŠKA, KI DAJE DOVOLJENJE GOSPODU 

PAVLINU, DA GA SNEMA. Današnjo sejo.  

 

…///… Iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

Rezultat glasovanja: … 

 

GOSPOD MIHA JAZBINŠEK 

Gospod ţupan… 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

 

15 ZA. 

3 PROTI. 

Ne, saj? Dajmo… saj bom sejo prekinil, imamo dost časa…obrnite kamero, snemajte… 

 

…/// … Iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

GOSPOD ALEŠ ČERIN 

O tem… o tem, o tem mi nimamo kaj glasovat! Glede na mnenje pooblaščenke, mu mora ona osebno 

povedat. Se samo njega tiče. Ne nas! 

 

…/// … iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Izvolite gospod Logar, proceduralno.  

 

GOSPOD MAG. ANŢE LOGAR 

Hvala gospod ţupan. Dajem za to sejo in tud za vse naslednje seje, proceduralni predlog, da mene 

gospod Pavlin lahko snema na tej seji in uporabi material za pač namene, kakršne bo. Hvala.  

 

…/// … iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

Naprej prosim, proceduralni predlog… Naprej prosim, dajte. Bom zdruţil.  

 



 

 

…/// … iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

Bomo glasovali, kar dajte naprej predlog prosim. 

 

…/// … iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

GOSPOD  MAG. ANŢE LOGAR 

  

Takoj zahtevam, da date na glasovanje 76. člen gospod ţupan. Predsedujoči da besedo in o tem se 

opravi glasovanje, če gospod ţupan ne sprejme tega…. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Naprej še, dajte predloge. Da zdruţim, ne bom… to ni proceduralni predlog. Dal sem enega, ne 

bom… bom dovolil… Ni treba! Izvolite, dajte, če mate predlog?  

 

…/// … iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

Gospod Brnič Jager, imate predlog? Še enkrat? 

 

…/// … iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

A imate pre… 

 

GOSPOD MIHA JAZBINŠEK 

Ne boste vi dovolil, da boste dal na glasovanje gospod ţupan?!! 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Ne bom. 

 

GOSPOD MIHA JAZBINŠEK 

Potegnite nazaj svoje besede. Vi ne boste nič dovolil!  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Ne bom dovolil. 

 

GOSPOD MIHA JAZBINŠEK 

Vi boste dali na glasovanje! 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Ne bom! 

 

GOSPO MAG. ANŢE LOGAR 

Gospod ţupan, morda bo ona dala… samo za vse lihe seje! Jaz pa za vse!  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Sode. 

 

GOSPOD MAG. ANŢE LOGAR  

On za vse sode seje. Tako, da ne morte tega zdruţit!  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Ne bom pustil, ker se preveč norca delate gospod Logar. … Ne, kje drugje, ne? 

 

GOSPOD MAG. ANŢE LOGAR 

Gospod ţupan, glede na nivo razprave in glede na vsebino današnje razprave… 

 



 

 

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

 

…norca delate. Da svetujete vašim svetnikom, da naj glasujejo proti prenosu seje mestnega sveta na 

svetovnem spletu, ker so bojda te seje javne. Sklicujete nadzorni oziroma statutarno pravno komisijo, 

da se odloči, zakaj kolega Pavlin ne sme snemat sej, če pravite, da so seje javne. In,  če 4. člen 

poslovnika jasno in izrecno opredeljuje, da so seje mestnega sveta javne… 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

In so javne! Tud brez snemanja, ne?  

 

GOSPOD MAG. ANŢE LOGAR 

Vi se torej hecate… 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Tud brez snemanja, ne? 

 

GOSPOD MAG. ANŢE LOGAR 

… in delate norca iz demokracije. Prosim, da date predlog na glasovanje, ker bo vsak od predlogov, 

ki ga bodo naši svetniki dal, verjetno drugačen. Ker nismo vsi isti!  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Prekinjam… 

 

GOSPOD MAG. ANŢE LOGAR 

Vsak človek je individuum.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Prekinjam sejo mestnega sveta, do 17:00 ure, dokler ne pride varnostna sluţba in podere kamere.  

 

…/// … iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

In nadaljujemo ob 17:00 uri, ne?  

 

…/// … iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

S pobranimi kamerami… 

 

GOSPOD MIHA JAZBINŠEK 

Ţupan! Ha, ha, ha…  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

To je bil pa pajac. Ob 17:00 nadaljujemo, ko bo brez kamer. Tako, kot je bil sklep mestnega sveta.  

 

---------------------------------------------prekinitev seje…. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Spoštovane svetnice in svetniki. Lepo prosim, da zavzamete svoje prostore. Poskušal bomo z 

nadaljevanjem seje. Pod pogojem, da gospod Pavlin umakne obe kameri. Sicer bom, po poslovniku, 

90. členu, izrekel opomin, izključitev. Sejo bomo nadaljevali čez štirinajst dni. In se bo videlo, kot 

smo ţe enkrat imeli, pač brez prisotnosti gospoda Pavlina. Na ţalost bomo prišli do tega, da bojo na 

vstopu v to sejno sobo, svetnice in svetniki in ostali prisotni, mogli pokazat, da so brez kamer. In 

tako bomo tud sejo omogočili. V teh štirinajstih dneh bomo zaprosili informacijsko pooblaščenko za 

mnenje. Da poda, ali lahko seje snemamo tudi za javnost. In istočasno, če bomo dobili pozitivno 

mnenje, bomo tud probal pripravit, da bojo te seje pripravljene na neki, eni od spletnih strani.  

 

Še enkrat sprašujem.  Gospod Pavlin, boste umaknil kamere?  



 

 

 

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

 

Ne ni več. Počakajte, da ta prvo vprašanje, zaključil bom tole. Potem boste imel. Izvolite prosim.  

 

GOSPOD JERNEJ PAVLIN 

Hvala lepa gospod ţupan. Jaz bom tako rekel. To danes je izraz vašega razumevanja demokracije. 

Odraz vašega razumevanja transparentnosti delovanja Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana. To 

je vaše razumevanje k prispevku o transparentnosti dela, v katerem so občanski in občani seznanjeni, 

ne samo s površinsko, z nekaterimi…  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Gospod Pavlin! Lepo prosim, imeli boste priliko politični govor od zunaj. Sprašujem vas, ali boste 

kameri umaknil? Samo to mi odgovorite! Da lahko sejo nadaljujemo. Danes na seji imamo 

pomembne točke, ne? Gre za letni program športa, če hočemo lovit roke, da ga razpišemo. Pa ga 

očitno ne bomo. Gre za nadaljevanje gradnje pokopališč, ki so nujno potrebna, da ne govorim o vseh 

teh. Gre za poročilo nadzornega odbora, ki bi ga radi slišali. Ampak…  

 

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

 

… sklepu, ki ga imate, ne? Jaz vas zdaj sprašujem, če boste umaknil kamere? Da, ali ne? Samo to 

odgovorite. Izvolite.  

 

GOSPOD JERNEJ PAVLIN 

Ja, hvala, da mi spet berete misli in mi dovolite, da odgovorim na vaše vprašanje, kar sem ţe od 

samega začetka ţelel. Hotel sem pa povedat samo to. Leto 2013 je za vas gospod ţupan in za vašo 

večino spo… 

 

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

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Gospod Pavlin, lepo prosim… 

 

…/// … iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

Ne gospod Pavlin. Odgovorite, da, ali ne!?  

 

…/// … iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

GOSPOD JERNEJ PAVLIN  

Izvolite si sami odgovorit!  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

V skladu z 90. členom, vam gospod Pavlin izrekam opomin, ker kršite red na seji. Lepo prosim, ali 

boste dovolil, da se kamere umaknejo?  

 

…/// … iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

Teče… ne more. Zaključujem ta člen. Pavlin? 

 

GOSPOD JERNEJ PAVLIN 

Spoštovani gospod ţupan. Tretjič! Jemljete besedo demokratični opoziciji v Ljubljani. Jemljete 

pravico do obveščenosti javnosti o delu mestnega sveta. Jemljete temeljne demokratične pravice v tej 

mestni občini. In zdaj vi pričakujete, da bom jaz z vami, da se bom spustil na vaš nivo in vam 

odgovarjal z da ali ne! Jaz… ţelim, da vsi vedo, kako poteka razprava v tem mestnem svetu. Ne vem 

zakaj se bojite javnosti? Ko je, … naj, naj  vam navedem. Magnetogrami Vlade, kot najvišje izvršne 



 

 

veje oblasti v Republiki Sloveniji, so po judikatu deloma lahko dostopne javnosti. Seje Drţavnega 

zbora so… javne in se snemajo. So dostopne vsakemu volivcu in volivki. Seje delovnih teles 

Drţavnega zbora so dostopne javnosti. Nekatere seje, javne obravnave Ustavnega sodišča. Gospod 

ţupan, vi pa novembra 2013 pravite, da boste dali varnostnika pred vhod v mestni svet… 

 

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

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Hvala lepa. Vaš čas je potekel. Gospod Pavlin,  izrekam vam, v skladu z 90. členom, vam izrekam 

ukor in lepo prosim,  ne pripeljite me do tega, da vas izključim iz seje. Vas bom pa izključil, 

naslednjič vas ne bo na tej …/// … nerazumljivo…/// … te seje. Umaknite kamere prosim! 

 

…/// … iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

Predlagam, da glasujemo o tem, da gospoda Pavlina izključimo iz današnje seje.   

 

Ugotavljam navzočnost, lepo prosim. 

 

…/// … iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

Bo dobil minuto… brez skrbi. 

 

32.  

 

Preden glasujemo, ne? Izvolite, imate eno minuto pravice, do zagovora.  

 

GOSPOD JERNEJ PAVLIN 

Hvala lepa. / zvok kašlja…/ Se opravičujem… Hvala lepa gospod ţupan za pravico do tega, da lahko 

še enkrat govorim. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

90. člen. 

 

GOSPOD JERNEJ PAVLIN 

Ja. Jaz bom tako rekel, no. To je zelo ţalosten dan za demokracijo v Ljubljani. In… 

 

…/// … iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

Vas pozivam, da… 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Lepo prosim! Lepo prosim. 

 

GOSPOD JERNEJ PAVLIN 

... standarde demokratičnosti, transparentnosti. Standarde odprtosti delovanja najvišjega 

predstavniškega telesa v tej občini, to je mestni svet, postavite višje. Sedaj so postavljeni zelo, zelo 

nizko gospod ţupan.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Ste zaključil? 

 

Glasujemo O PREDLOGU… Glasujemo O PREDLOGU… ni je tle…da gospoda Pavlina 

izključimo, odstranimo z današnje seje. Če bo zapustil sejo, bomo nadaljevali, sicer jo bom 

sklical za 26. tega meseca, nadaljujemo z isto točko. Glasujemo o predlogu, da se gospod Pavlin 

odstrani z današnje seje. 

 



 

 

Lepo prosim za vaš glas.  

24 ZA. 

11 PROTI. 

Gospod Pavlin lepo prosim, če se… zapustite.  

Enkrat smo ţe imeli preizkus, pa je ostal od zuni, gospod Jazbinšek, ne? In tud na nadaljevanju te 

seje vas ne bo, ne? Ali ste tako prijazni, da zapustite sejo, da sejo nadaljujemo, ker so pomembne 

točke? 

 

…/// … iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

Ne bo not prišel, na nadaljevanje seje, to vam povem, tako, kot zadnjič ne. On je odstranjen s te seje.  

 

…/// … iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

Gospod Pavlin, počakajte, boste mel…  

 

GOSPOD JERNEJ PAVLIN 

Glejte, gospod Janković, jaz z vami nimam kaj debatirat. Jaz … 

 

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

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Ne! To je samo vprašanje… 

 

…/// … iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

Prekinjam sejo. Nadaljujemo 26. tega meseca ob 15:30. Brez prisotnosti gospoda Pavlina. Pet… 

Pardon! Pardon! 25. 11. ob enajstih. Seja je prekinjana… Nadaljevanje seje …/// … 

nerazumljivo…///  

 


