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MAGNETOGRAMSKI ZAPIS PO ZVOČNEM POSNETKU 7. SEJE MESTNEGA SVETA 

MESTNE OBČINE LJUBLJANA,  

 

ki je potekala v ponedeljek, 15. junija, s pričetkom ob 15. 30 uri, v Veliki sejni dvorani Mestne 

hiše, na Mestnem trgu 1, v Ljubljani. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Spoštovane svetnice, spoštovani svetniki, gospe in gospodje, pričenjamo sedmo sejo Mestnega sveta 

MOL-a. Navzočih 38 svetnic in svetnikov. Svojo odsotnost je opravičil gospod Javornik. Smo 

sklepčni, lahko pričnemo z delom. Prosim, da izključite mobilne telefone, da ne bo moteno delo 

Mestnega sveta. Prehajamo na Predlog dnevnega reda 7. seje Mestnega sveta, ki ste ga prejeli. Prejeli 

ste tudi predlog za razširitev dnevnega reda z novo sedmo točko z naslovom Predlog Sklepa o 

članstvu Mestne občine Ljubljana v Slovenskem inovacijskem stičišču, evropskem gospodarskem 

interesnem združenju. Ostale točke se ustrezno preštevilčijo. Odpiram razpravo o dnevnem redu. 

Gospod Logar, izvolite. 

 

GOSPOD MAG. ANŽE LOGAR 

Hvala spoštovani župan. Zdaj…skladno z drugim odstavkom 117. člena je skrajšani zapisnik uradni 

zapisnik, ki ga svet potrdi na redni seji za prejšnja redno ali izredno sejo. Na tokratnem dnevnem redu 

7. seje Mestnega sveta imamo zapisnik 5. seje Mestnega sveta, ne pa tudi potrditev zapisnika 6. seje 

Mestnega sveta. Zdaj, Ministrstvo za javno upravo je v enem od svojih odgovorov zapisalo: Po 

našem mnenju je treba dosledno upoštevati navedeno določbo. Seje mestnega sveta je treba 

načrtovati tako, da je možna priprava skrajšanega zapisnika prejšnje seje do naslednje redne seje. 

Zato predlagam polurni odmor, da mestna uprava pripravi zapisnik še za šesto sejo Mestnega sveta, 

da bomo lahko verodostojno odločali. Hvala  

 

-------------------------------------------------------------zvok, ki napove konec časa, namenjenega 

razpravi. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Gospod Logar. Ne bom dal odmora. Bi pa rad povedal. Osem let ste tle v tej sobi, ne ... in do letos 

vas ni motilo istočasno isti vrstni... isti način dela vseh osem let. Danes imate poročilo za osem let, 

kako so prihajali zapisniki in mamo tud predlog, ki ga bomo obravnavali, ne. En predlog, da bomo 

dali zapisnike kasneje v prilogo, ker imate tam napisano kako gre, ko se naredi zapisnik, 

magnetogram. Potem se poda svetnikom v pripombe, pol se piše. Ali pa bomo šli popravit poslovnik, 

da bomo napisali eno izmed naslednjih sej. Naprej prosim. 

 

…///…iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Bomo, opravili glasovanje... Gospod Brnič Jager, izvolite. 

 

GOSPOD MIRKO BRNIČ JAGER 

Hvala lepa gospod župan. Jaz bi rekel, da na zapisniku se prelomita dve vprašanji. Prvo zelo 

elementarno, zgolj to... potrjujemo zapisnik zato, da lahko izpolnimo zahteve, temeljne zahteve iz 

Poslovnika in v tej elementarnosti bi nekako premišljeval, da ni nič spornega. Na drugi strani pa je 

tudi zapisnik zelo kompleksen dokument, ki govori o tem kar se je prejšnjo sejo dogajalo in da smo 



2 

 

 

prejšnjo sejo zaključili. Zato bi jaz predlagal, da resno sprejmete predlog gospoda Logarja, kar je zelo 

konstruktiven in... in je podan v smeri... v smeri zakonitega vodenja sej, predvsem pa konstruktivnega 

vodenja sej, ne. Tako, da v tem smislu, mislim, da ne moremo govorit, da smo meli neko drugo 

prakso zato, ker velja samo praksa tista, ki je po poslovniku potrjena po zakonu in tako dalje. Hvala 

lepa. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Zdaj, gospod Brnič Jager, jaz sem gospoda Logarja dobro razumel, sem misli, da boste kaj drugega 

predlagal in bom dal to na glasovanje, ne. A vi mislite, da morte njegovo ponavljat, da ni bil dosti 

jasen? 

…///…iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Ne, ne. Sam sprašujem vas, ne. Če ni zadosti jasno, dajte ponavljat. Gospod Pavlin, izvolite. 

 

GOSPOD JERNEJ PAVLIN 

Ja, hvala lepa za besedo. Jaz mislim, da je treba to ponavljat, gospod župan. Namreč, v gradivu, ki 

smo ga prejeli na sejo piše, navajam: Iz tega je moč razbrati, da je bilo sprejetje zapisnika seje 

Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana takoj na prvi naslednji seji prej izjema kot pravilo. Z 

drugimi besedami, v obdobju 2006 do danes je bilo spoštovanje Poslovnika Mestnega sveta prej 

izjema kot pravilo. To je zelo, bom rekel, obremenjujoče in zaskrbljujoče za vas, zato predlagam, da 

pač resno pristopimo k pobudi kolega Logarja in da pripravi vaša mestna uprava zapisnik prejše... 

prejšnje, torej 6. redne seje.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Hvala lepa, gospod Pavlin. Soglašam z vami, ampak velja tudi za mestne svetnike, ki nikogar ni 

motilo, prej izjema kot pravilo. Ko so bili vsi tiho osem let. Dajem na glasovanje… 

 

GOSPOD MAG. ANŽE LOGAR 

Še jaz bo razpravljal. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Saj ste imeli razpravo, gospod Logar. 

 

GOSPOD MAG. ANŽE LOGAR 

Jaz sem imel proceduralno. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Ne niste rekel, ste razpravo dal.  

 

GOSPOD MAG. ANŽE LOGAR 

Čakte mal, zdaj pa nehite se hecat. 

 

…///…iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Jaz nisem slišal proceduralno, sprašujem še enkrat.  

 

…///…iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Gospa Škrinjar, vi ste sigurno slišal... Na SDS so sigurno vsi slišal, tudi, če  ni povedal. Izvolte 

gospod Logar. Dejte še, razpravo še minuto. 
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GOSPOD MAG. ANŽE LOGAR 

Hvala lepa gospod župan. No, lejte... ravno z takim vašim vodenjem sej na nek način 

dvigujete…občutljivost svetnic in svetnikov na stranpota pač takšnega vodenja. In, če ni bilo do 

sedaj, ne opozorila na to, pa glede na to, kaj se je zgodilo na zadnji seji, kjer je pač vaša večina pod 

vašim naročilom podprla falsifikat, torej zapisnik, ki ne odraža dejanskega stanja, skladno s 117. 

členom, gre pa za uradni zapisnik, torej skrajšani zapisnik je uradni zapisnik. Mislim, da je dolžnost 

vsakega od svetnikov, da postane bolj občutljiv in da dejansko bolj natančno bere Poslovnik, če ga 

pač že uradna mestna oblast ne bere oziroma, če ga ne spoštuje. Tako, da v tem primeru je zgolj na 

mestu, da vas opozarjamo na napake pri vodenju in v tem primeru, mislim, da je potrebno, da se 

sezn...  

 

--------------------------------------------------------------zvok, ki napove konec časa, namenjenega 

razpravi. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Gospod Logar, samo v pojasnilo. Tokrat je bilo pa izjemoma, da sem bil tiho, ko ste glasovali, nisem 

nič dal navodil, ne. Tako, da bodite…konkretni.  

 

Dajem PREDLOG gospoda Logarja na glasovanje, da naredimo polurno pavzo, da se naredi 

zapisnik. Predlagam, da je ne sprejmemo.   

 

Ugotavljam navzočnost po celotni točki. Predlagam, da ne sprejmemo. Izvolite, glasovanje poteka. 

Rezultat navzočnosti: 37. 

 

Glasovanje poteka. 

10 ZA. 

23 PROTI. 

Ni sprejeto. 

 

GLASUJEMO O: Predlogu Sklepa...  

 

…///…iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Saj smo lih kar mel postopkovno. 

 

…///…iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Izvolite, gospod Pavlin…Če bo kaj inovativnega. 

 

GOSPOD JERNEJ PAVLIN 

Gospod župan, zdaj.... tretji odstavek 112. člena piše, da predsedujoči prekine sejo, če pred 

odločanjem to zahteva svetniški klub zaradi posvetovanja v klubu. Ne predvideva pa, da se o tem 

glasuje.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Lahko, ni zahteval... a vi zahtevate…posvetovanje? 

 

GOSPOD JERNEJ PAVLIN 

Gospod Logar je to zahteval. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 
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Ne. Je predlagal prekinitev seje za pol ure, da se pripravi in ni zahteval prekinitev seje. Da se 

posvetujete. Če zahtevate, boste dobil prekinitev. Noben problem.  

 

…///…iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Zahtevate prekinitev? Ko se posvetujete med sabo…  

 

…///…iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Gospod Pavlin, sprašujem vas, če zahtevate prekinitev? 

 

…///…iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

GOSPOD JERNEJ PAVLIN 

Jaz vam odgovarjam, da ja. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Na zahtevo SDS-a prekinitev 5 minut. Začenjamo 15:45. izvolte, prosil bi vas za posvetovanje, SDS. 

Ne ne, zdaj imate prekinitev, mate prekinitev. 

 

…///…iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

GOSPOD MIRKO BRNIČ JAGER 

Lejte, zdaj imamo 5 minut fraj. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Dajte. 

 

…///…iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Smo zavrnili že. 

 

…///…iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ  

Gospod Brnič Jager, obrnite se na... sodišče. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------5 minutni 

premor 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Ura je 15.45. Nadaljujemo s sejo Mestnega sveta. Smo pri zapisniku. Še kdo v razpravi za zapisnik? 

Smo zaključili razprave. Gre se samo še za postopkovne. Samo postopkovne. Razpravo smo 

zaključili. Ni bilo nobenega več postopkovno. 

 

…///…iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 
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Izvolite gospod Brnič Jager. Postopkovno. Ampak vi ste že govorili postopkovno. Gospod Brnič 

Jager. 

 

GOSPOD MIRKO BRNIČ JAGER 

Hvala lepa. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Saj ste ponovili zgodbo gospoda Logarja, gospod Brnič Jager. 

 

GOSPOD MIRKO BRNIČ JAGER 

Prosim? 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Vi ste imel postopkovni že predlog, da spoštujemo predlog gospoda Logarja. Tko, da ne dobite 

besede več. 

 

GOSPOD MIRKO BRNIČ JAGER 

Gospod župan…mi smo imeli ravnokar odmor in začenja se drugi polčas tega…te razprave...  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

To pa druga...  

 

GOSPOD MIRKO BRNIČ JAGER 

Mi smo, mi smo to bogato izkoristili in smo se med seboj pogovorili in prišli do zelo modrih 

odločitev, in sicer v skladu z 117. členom, kot je zapisano v drugem odstavku, kar je bilo že 

povedano, in v skladu z 172. členom, v katerem Poslovnik razlaga v takem primeru Statutarno pravna 

komisija, predlagamo, da se Statutarno pravna komisija sestane in zavzame stališče do tega 

vprašanja, da obravnavamo…da smo na 7. seji brez zapisnika 6. seje in istočasno v skladu z…z  že 

omenjenim tudi, da bi zavzela… da zavzame stališče do...  do potrditve…do stališča... Ministrstva za 

javno upravo, ki je o tej zadevi prav tako spregovoril... zelo jasno spregovoril. Torej predlagamo, da 

se sestane Statutarno pravna komisija in zavzame stališče v trenutni situaciji. Hvala lepa. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Gospod Čerin. 

 

GOSPOD ALEŠ ČERIN 

No, ta zadeva je preveč resna da... bi zdele sklicevali Statutarno pravno komisijo, to se more v miru 

na redni seji sestati. Vaše priloge štejem kot... nič drugega, kot čisto zavlačevanje seje in nič drugega. 

Ker k gradivu danes, smo prejeli analizo…kdaj so se pošiljali zapisniki. Tega določila v Statutu in v 

Poslovniku se nismo zmisli niti vi niti mi, ampak svetniki že daleč pred nami. In analiza kaže, da kar 

70 procentov…pri 70 procentov sej ni možno zapisnika potrdit na naslednji seji. Ker ne da se 

zapisnika narediti od danes do jutri, ker je procedura in najbolš, da se zelo zelo v miru….pogledate to 

analizo. Predlagam pa, da se Statutarno pravna komisija na eni… 

 

--------------------------------------------------------------zvok, ki napove konec časa, namenjenega 

razpravi. 

 

GOSPOD ALEŠ ČERIN 

…rednih sej spopade s tem vprašanjem. Hvala lepa.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Ne morte repliko. to pa že veste, gospod Logar. 
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…///…iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Ne morte repliko. Razprav...  

 

…///…iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

On je lahko razpravlu, ker še ni razpravljal. Vi ste že razpravljal, gospod Logar, nimate replike. Sej je 

v redu. 

 

…///…iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Gospa Žličar, izvolite. Razprava. 

 

GOSPA ANA ŽLIČAR 

Poglejte. Kršenje pravilnikov ni primerna zadeva. S tem se strinjam. Hkrati pa mislim, da je tudi 

iluzorno pričakovat, da v polurni pavzi lahko naredimo kakovosten, magar skrajšan zapisnik. Jaz 

predlagam, da obvelja to, da pač predlog gospoda Logarja, ki, moram rečt, se mi zdi zelo na mestu, 

ker nasprotuje kršitvam Poslovnika. Vendar, tako kot sem rekla. V pol ure se nič kakovostnega ne da 

narest. Zato predlagam, da naprej pa striktno velja, da bomo imeli na seji skrajšan zapisnik predhodne 

seje. Če se ga kdaj pač ne bo dalo narest nas boste morali prepričat z argumenti. To kar se nam 

dogaja je, strinjam se, je zavlačevanje, je neproduktivno, ne koristi...  

 

--------------------------------------------------------------zvok, ki napove konec časa, namenjenega 

razpravi 

 

GOSPA ANA ŽLIČAR 

…nikomur in zato predlagam, da sprejmemo sklep, da pač tokrat ne potrdimo predloga gospoda 

Logarja. Hvala.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Gospa Škrinjar. 

 

GOSPA MOJCA ŠKRINJAR 

Hvala za besedo. Glejte, jaz nisem osem let tukaj. Prvič sem bila 2010 v tej dvorani v tej vlogi in v 

tem času ne pomnim, pa me naj kolegi, tisti, ki ste z mano že nekaj časa popravijo, ne pomnim, da bi 

potrjevali zapisnik za dve seji nazaj. Poleg tega, jaz mislim, da se Statutarno pravno komisija… 

 

…///…iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

GOSPA MOJCA ŠKRINJAR 

... ja, ne pomnim, da bi se v šestih letih potrjevalo zapisnik za nazaj. Poleg tega, Statutarno pravna 

komisija,... Gospod Čerin pravi, da je zadeva preresna, da bi se Statutarno pravna komisija ukvarjala 

s tem. Jaz verjamem, da se mu je zareklo. Ker sicer bi to veljalo, da se sicer s hecnimi stvarmi 

Statutarno pravna komisija ukvarja. Če je praksa slaba, to še ne pomeni, da more obveljat. Poslovnik 

mora držat tako kot je in se ga moramo držat. In zato menim, da je prav, da se je statut... . 

 

-------------------------------------------------------------zvok, ki napove konec časa, namenjenega razpravi 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Hvala lepa. Gospa Urbanc. 
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GOSPA MAJA URBANC 

Hvala za besedo. Jaz bi tudi poudarila, da je gospod Čerin po mojem mnenju napačno izpostavil, da 

je stvar preresna zato, da se sestane Statutarno pravna komisija, ravno zato, ker je stvar resna, se mi 

zdi, da bi se morala sestati. Sicer pa podpiram predlog gospoda Jagra. Poslovnik je jasen, zapisnik se 

prejme na eni…na naslednji seji, ne na eni izmed naslednjih sej. Mislim, da tukaj dileme ni. Hvala. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Gospod Brezovar. 

 

GOSPOD DR. NEJC BREZOVAR 

Hvala za besedo. Ja, jaz se strinjam, da je stvar resna. Zdaj, ali bi se morala Statutarno pravna 

komisija sestat ali ne? Mislim, da ni potrebe, ker se strinjam tuki v tistem delu, kjer je ministrstvo 

reklo, pač ja, prihajalo je do kršitev Poslovnika. V mandatu 2006-2010, je bilo pravilno potrjenih 

dvanajst od enainštiridesetih zapisnikov, 2010-2014 petnajst od štiriintridesetih. Tako, da, kar se tiče 

stanja, se izboljšuje, očitno v odstotkih, ampak bi pa tudi jaz želel za naprej, a ne, da se torej te stvari 

potrjujejo na naslednji seji. Je pa res, da ne vem, kakšen je točni postopek priprave teh zapisnikov, 

ker lahko, da je poslovnik neživljenjski. Ampak, saj pravim, to je pa stvar mestne uprave, torej ne 

Statutarno pravne komisije. Hvala lepa. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Še kdo, prosim, v razpravi? Pol zaključujem razpravo. Ni nobenega, hvala lepa. Preden dam na 

glasovanje predlog gospoda Brnič Jagra, in bom predlagal, da se ga ne sprejme…še enkrat bi vas 

prosil, da dobro preberete in bo tud sprejel svojo napako, kajti jaz deveto leto enako vodim seje in 

noben svetnik do zadnje seje, se ni pritožil na tem zamiku. Kolegi, ki pišejo, v osmih letih smo imeli 

samo enkrat pripombo na zapisnik, dal jo je bivši posla... mestni svetnik SDS in je imel prav. Ena 

sama pripomba v osmih letih zato, ker se magnetogram prepisuje natančno. Posreduje se ga mestnim 

svetnikom v potrditev in ko dobijo nazaj potrditev, ne, po treh delovnih dnevih, potem se gre pisanja 

zapisnika. Zdaj imamo dve možnosti za naprej. Ena možnost je, da bomo po sklicu seje, ki pride prej, 

kot je bilo že v petek... smo sklicali novo sejo, preden se je ta začela, se pravi ni nobene možnosti, da 

bi šli na zapisnik, da pošljemo zapisnik, ne, pred naslednjo sejo z skrajšanim rokom, se pravi en teden 

pred sejo, ali pa, da gre…ali pa, da gremo popravljat Poslovnik, pa rečemo, na eni kasnejši seji. Kar 

boste hoteli, to bomo naredili. Ampak, od prejšnje seje, se pravi za naslednjo sejo, današnja seja ni 

možno, ker je zapisnik oziroma material za naslednjo sejo je šel v petek ven. Ga mate že vsi pri sebi. 

Življenjsko ni možno. Še enkrat, za celotno točko navzočnost ugotavljam. 

 

Rezultat navzočnosti: 39. 

 

Glasovali bomo najprej O PREDLOGU Brnič... gospoda Brnič Jagra, da se prekine seja in se 

sestane Statutarno pravna komisija. Predlagam, da to ne sprejmemo.  

 

Prosim vaš glas. 

ZA:8 

PROTI: 25. 

 

In sedaj glasujemo, prosim, O PREDLOGU SKLEPA ZA SPREMEMBO DNEVNEGA REDA. 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Predlog, da se predlagani dnevni red 7. seje 

Mestnega sveta razširi z novo sedmo točko z naslovom Predlog Sklepa o članstvu Mestne občine 

Ljubljana v Slovenskem inovacijskem stičišču, evropskem gospodarskem interesnem, 

združenju. Ostale točke se ustrezno preštevilčijo. 
 

Prosim za vaš glas. 

30 ZA. 

3 PROTI. 
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In glasujemo O PREDLOGU SKLEPA: Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Predlog 

Dnevnega reda 7. seje Mestnega sveta skupaj s spremembo. 

 

Prosim za vaš glas. 

29 ZA. 

1 PROTI. 

Sprejeto. 

 

Gremo na prvo točko. 

AD 1. 

POTRDITEV ZAPISNIKA 5. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE 

Gradivo ste... točko ste sprejeli s sklicem seje. Odpiram razpravo o zapisniku. Izvolite. Ni razprave. 

 

Ugotavljam navzočnost. 35. 

 

Glasovanje poteka O PREDLOGU: Mestni svet Mesten občine Ljubljana potrdi zapisnik 5. seje 

Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, z dne 20. aprila 2015. 

 

Prosim za vaš glas. 

29 ZA. 

0 PROTI. 

 

Gremo na 2. točko. 

AD 2. 

VPRAŠANJA IN POBUDE SVETNIKOV TER ODGOVORI NA VPRAŠANJA IN POBUDE 

Gradivo ste prejeli po sklicu seje. Pisno vprašanje z zahtevo za ustno predstavitev so poslali Svetniški 

klub N.Si glede podvoza na Viču in svetnica gospa Mojca Škrinjar glede počitniškega varstva v 

osnovnih šolah. Jaz sprašujem N.Si, ali še vztrajate pri tem vprašanju, ker je izbor izvajalca že 

pravnomočen. Podpis pogodbe bo ta teden in se začne gradit. Boste vztrajali kljub temu? Absolutno. 

Vprašanje in pobude so poslali gospa Škrinjar, glede zagotavljanja varnosti in kakovosti dela v vrtcih 

in šolah, delavskih pravic v LPP, gospa Pirnat Skeledžija glede Nanoške ulice, gospod Kastelic glede 

Četrtnega centra Golovec, gospod Žagar glede pobude spomeniku organizaciji TIGR, gospa Urbanc 

glede delegacije na Expu v Milanu, gospa Sukič glede invazivnih rastlin, gospa Snoj glede parkirnih 

mest pred zdravstvenimi domovi, gospa Pirnat Skeledžija glede Brošure o prednostih drevja…o 

prednostih drevja v MOL, gospod Pavlin glede Osnovne šole Ledina, prenove Slovenke ceste, gospa 

Žličar glede neporavnanih obveznosti do dobaviteljev MOL, Svetniški klub N.Si glede uradnega 

obiska MOL v Rimu, revizije o Festivalu Ljubljana, prodaje zemljišča v Rožni dolini. Odgovor na 

vprašanja s 6. seje Mestnega sveta so prejeli vsi svetniki, z druge oziroma tretje seje pa še niso prejeli 

svojih odgovorov svetniki: gospa Kuntarič Hribar, gospod Logar. Pobudo za ustno postavitev 

vprašanja dajem gospe Sojar. Tri minute. 

 

GOSPA MOJCA SOJAR 

Hvala lepa. To se pravi, Svetniški klub Nove Slovenije – krščanskih demokratov postavlja ustno 

vprašanje na podlagi 98. člena Poslovnika Mestne občine Ljubljana. In sicer, na območju Viča v 

Ljubljani je iz Tržaške ceste pri Dolgem mostu predviden priključek mimo Viškega pokopališča do 

nove ceste Rdečega križa in naprej na severno obvoznico. V predlogu proračuna za leto 2015 je pod 

proračunsko postavko 045133 Sofinanciranje cestne infrastrukture v višini 400 tisoč evrov zapisano, 

da so sredstva v letu 2015 namenjena za fazo izvedbe, izgradnje, rekonstrukcije in investicijskih 

projektov iz Pogodbe o financiranju. In sicer, tudi za podvoz Vič. Na drugi proračunski postavki 

045198 Posebni program DARS MOL, v višini 125 tisoč evrov, lahko preberemo, da so sredstva, 

namenjena…da so sredstva namenjena za poplačilo izdelav dokumentacije za objekte iz 5. člena 

Pogodbe o sofinanciranju izgradnje avtocestnih odsekov Šentjakob – Malenci in Zadobrova – 

Tomačevo, za izdelavo investicijske dokumentacije in za storitve koordinacije inženiringa pri 
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pripravi dokumentacije in pridobitve dovoljenja za gradnjo. Dokumentacija bo izdelana dokončno za 

naslednje projekte: Zaloška cesta, povezovalna cesta od Bokalc do ceste Dolomitskega odreda, druga 

faza in za podvoz Vič. Sredstva za gradnjo projektov so predvidena na posameznih NRP-jih, ki so 

sestavni del proračuna. Naše konkretno vprašanje je, v kateri fazi se trenutno nahaja projekt podvoza 

Vič in ali bo denar v letošnjem letu namenjen predvsem za pripravo dokumentacije ali tudi za 

izvedbo del. Mimo naselja v gradnji Zeleni gaj je namreč že narejena široka cesta Rdečega križa. Ta 

cesta se na Vrhovcih izteče v  Cesto na Vrhovce, na kateri se po petdesetih metrih vključi na križišče, 

ki to sploh ni, ker nima označb in je ob novo nastajajočem prometu postalo precej nevarno. Če se 

voznik v tem križišču obrne levo proti cesti Dolomitskega odreda, mora prevoziti ozek most, na 

katerem se dve vozili ne moreta in smeta srečati. Ob omenjenem priključku Tržaška cesta – severna 

obvoznica je tudi nekaj hiš, ki so bile sprva predvidene za rušenje, očitno pa sedaj niso več. 

Sprašujemo tudi, kdaj se bodo začela...  

 

--------------------------------------------------------------zvok, ki napove konec časa, namenjenega 

razpravi. 

 

GOSPA MOJCA SOJAR 

... dela na priključku Tržaška – severna obvoznica in kdaj naj bi bila ta dela predvidoma končana, in 

ali bo to omenjeno križišče moralo čakati na vrstni red del oziroma bo urejeno morda prioritetno. In 

pa še za dve...  

 

---------------------------------------------------------------------------zvok, ki zaključi čas, namenjen 

razpravi. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Hvala lepa. Odgovor bo dal gospod Polutnik. Bi vam pa rekel, ker niste prej poslušali. Oddana so vsa 

dela na tem odseku, začne se graditi po podpisu pogodbe, izbor izvajalca je pravnomočen, zdaj teče 

postopek skozi oddelke, ne, podpis pogodbe je v tem tednu in potem se tam začnejo dela izvajat. 

Ampak bo gospod Polutnik vamp povedal, v okviru teh treh in za skupaj. 

 

GOSPOD DAVID POLUTNIK 

Ja. Lep pozdrav v mojem imenu, vprašanje je postavila gospa Mojca Kucler Dolinar. Tako kot je 

župan uvodoma povedal, gre za izgradnjo odseka v dolžini 750 metrov, kjer bojo semaforizirana tri 

križišča, vključno s tem, ki ste ga tudi vi omenjali. Sama vrednost investicije je 4 milijone 182 tisoč 

evrov, izvajalec je izbran pravnomočno, izvajalec je Železniško podjetje ŽGP, skupaj z Javno 

razsvetljavo in še…mislim, da še enim izvajalcem. Kar se pa tiče še potem same izgradnje, bi želel 

povedati, da postopka ne bi mogli začeti, izpeljat, če ne bi Mestni svet v letošnjem letu prejel 

proračuna. To je prvi pogoj za izvedbo postopka. Tako, da takoj ko je Mestni svet sprejel Proračun, 

smo imeli vse pogoje in smo tudi takoj pričeli z samo izvedbo postopka, ki je pa v tem trenutku tudi 

zaključen z pravnomočno izbranim izvajalcem.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Še povej, kdo je izbrani izvajalec, no. 

 

GOSPOD DAVID POLUTNIK 

Sej sem prej...  izbrani izvajale je Železniško podjetje, skupaj z Javno razsvetljavo. Hvala lepa. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Hvala lepa. In dajem tudi besedo za ustno postavitev vprašanja gospe Škrinjar. 

 

GOSPA MOJCA ŠKRINJAR 

Hvala lepa. V skladu z 98. členom Poslovnika Mestne občine Ljubljana postavljam županom ter 

pristojnim službam sledeče svetniško vprašanje: Kako bo mesto Ljubljana kot ustanovitelj osnovnih 
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šol zagotovilo počitniško varstvo otrok? V Ljubljani je 49 osnovnih šol, katere obiskuje veliko število 

učencev, ki med poletnimi počitnicami nimajo varstva. Sicer dobrodošle interesne počitniške 

dejavnosti v Ljubljani, ne zadostijo več kot 8 urnemu dnevnemu varstvu. Starši so v stiski, Družinski 

center Mala ulica je v nekaj minutah napolnil svoje počitniške varstvene kapacitete, stotine otrok in 

staršev je ostalo neuslišanih. Pri vsem tem, pa je absurdno to, da v šolah samevajo prazne učilnice, 

prazne šolske kuhinje, jedilnice, telovadnice in šolska igrišča. Vodstva šol pa dostikrat umetno iščejo 

načine, kako priskrbeti telovadnim…učiteljem zapolnitev praznih počitniških dni v tednih, ko je 

pouk. Dobro znano je dejstvo, da so učitelji v šolah od 60 dni počitnic, le 10 do 15 dni. Nekaj po 

zaključku pouka v juniju, nekaj dni pred začetkom pouka v avgustu in dva dni med oktobrskimi 

počitnicami. Tako ostane 45 dni, ko učiteljev ni v šoli, poleti in med zimskimi počitnici... 

počitnicami, kar pa je nezakonito, saj imajo zgolj in največ 35 dni dopusta. To so učitelji z najdaljšo 

delovno dobo, učitelji z najkrajšo pa cirka 25 dni. Tako ostane od 10 do 20 dni učiteljem, kar je 80 do 

160 ur, ki bi jih lahko izkoristili za počitniško varstvo otrok. Sprašujem, ali bo mesto zahtevalo od 

svojih zavodov, da s pričo zgoraj omenjenega dejstva, izvedejo počitniško varstvo, ali bo ustanovilo 

posebne zavode v različnih koncih Ljubljane za počitniško varstvo otrok. Bo mesto to tudi plačalo? Iz 

katerega denarja? Ne gre pozabiti, da so skozi davke davkoplačevalci plačali poln delovni čas učitelja 

in da ni prav, da storitev varstva šoloobveznih otrok plačujejo še dodatno. Naj povem, da tukej 

seveda ne mislim, da ni...  da bi učitelji ne delali... zagotovo delajo in to veliko, samo vprašanje je, če 

je to…če so to prave stvari med letom, ki jih delajo. Torej, se zahvaljujem za odgovor, moram pa 

posebej poudariti, da ne želim slišati koliko društev in storitev nudi Ljubljana otrokom med 

počitnicami. To pa zato, ker to niso storitve, ki bi enovito in sistematično pokrile vsaj  9 ur, kolikor so 

starši odsotni in da kljub številni…številnosti ne zadoščajo za vse ljubljanske otroke. Hvala lepa. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Hvala lepa. Odgovor bo dala gospa Marija Fabčič. Čeprav gospa Škrinjar ve, da je delovno razmerje 

učiteljev odvisno od države, ne, ki jim daje… 

 

  …///…iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

No, pa drži...  

 

…///…iz dvorane – nerazumljivo…/// 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

No, pa dejte. 

 

GOSPA MARIJA FABČIČ 

Spoštovani, spoštovana gospa Škrinjar, ki ste postavili vprašanje. Tako kot vsako leto v Mestni občini 

Ljubljana, tudi letos sofinanciramo počitniško varstvo s poudarkom na športno-gibalnih aktivnostih, 

razvijanju ustvarjalnosti in zagotavljanju možnosti za kakovostno preživljanje prostega časa, po 

načelu enakih možnosti. Tudi letos smo v okviru javnega razpisa izbrali izvajalce, ki zagotavljajo 

najmanj 9 urni vsakodnevni program in omogočajo otrokom tudi prehrano. Med izbranimi izvajalci 

bo kar 5 izvajalcev svoj program izvajalo v prostorih ljubljanskih osnovnih šol, v katerih... katerega 

je zagotovljena tudi prehrana otrok. Vsako leto povečujemo sredstva za počitniško varstvo otrok v 

okviru javnega razpisa. Tako bomo letos sofinancirali programe za najmanj 1080 otrok, k temu 

prištejmo še programe, ki jih bosta…sofinancirane programe, ki jih bosta izvajala obstoječa javna 

zavoda, Družinski center Mala ulica in Pionirski dom. Poleg tega v okviru Mestne občine Ljubljana 

skrbimo tudi za 8 počitniških domov za otroke, katerim sofinanciramo že tako nižjo... nižji oskrbni 

dan... s še dodatno subvencijo. V naslednjem letu, na primer, bomo obnovili tudi dom v Umagu. V 

zvezi s predlogom, da bi MOL zahtevala od svojih zavodov, od svojih osnovnih šol, da bi to storitev 

opravili učitelji v okviru svoje delovne obveznosti, pa povemo, da Mestna občina Ljubljana ne sme 

presegati pristojnosti, ki jih lokalnim skupnostim določa Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje 

in izobraževanja ter odloki o ustanovitvi posameznih šol. Ti dokumenti zelo natančno urejajo 
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ustanoviteljske pravice in dolžnosti lokalne skupnosti. Razporeditev delovnega časa učiteljev in 

letnega dopusta je na podlagi Zakona o delovnih razmerjih v izključni pristojnosti predstojnika 

posameznega zavoda posamezne šole in ne Mestne občine Ljubljana. Financiranje osebnih dohodkov 

in drugih osebnih prejemkov strokovnih delavcev zaposlenih na osnovnih šolah pa je zakonska 

obveza Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in v bližnji prihodnosti Mestna občina 

Ljubljana ne načrtuje ustanovitev kakršnihkoli drugih javnih zavodov za izvedbo počitniškega 

varstva otrok. Hvala lepa. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Hvala lepa. Gremo na točko 3. Za poročilo župana za obdobje 18. maj – 15 junij 2015. 

 

AD 3. 

POROČILO ŽUPANA 

Pod točko A imate gor, naš Stanovanjski sklad je objavil na javnem razpisu stanovanjska posojila za 

rekonstrukcijo in vzdrževalna dela na stanovanjskih hišah. Rok je 30.9., in za nakup stanovanj po 

modelu deljenega lastništva. 18. maja smo podelili najboljšim nagrade na 22. Študentskem teku na 

Grad. 19. maja za Filozofsko fakulteto smo pozdravili udeležence Sejma akademske knjige. 19. maja 

smo podpisali partnerski sporazum o izvedbi projekta Aktivno in kvalitetno staranje v domačem 

kraju, katerega nosilec je Zavod za oskrbo na domu Ljubljana in se financira v okviru Norveškega 

finančnega mehanizma, spet evropska sredstva. Na…20. maja na Osnovni šoli Maksa Pečarja smo 

bili na Kaj veš o prometu. 20. maja smo sprejeli športnike smučarje. Do 20 julija je poteka javna 

predstavitev osnutka Odloka o Krajinskem parku Tivoli, Rožnik, Šišenski hrib. Do 22. junija pa 

poteka javna razprava o osnutku Strategije MOL za mlade 2015 – 2024. 23. maja je Lekarna 

Ljubljana v okviru 2. Festivala zdravja reševalni postaji UKC predala donacijo, opremljen reševalni 

motocikel, ki je bil danes na delu v ožjem središču mesta. 23. maja je v Kinu Šiška potekal koncert 

Svetlane Makarovič. 23. maja smo se na kopališču Kodeljevo udeležili odprtja 40. Plavalnega 

Mitinga za Pokal mesta Ljubljane. 25. maja smo se v Cankarjevem domu udeležili zaključne 

prireditve Društva Bralne značke. 26. maja je na Kongresnem trgu potekal 9. mednarodni festival 

Igraj se z mano. 26. maja je v prostorih Četrtne skupnosti Vič potekala brezplačna delavnica o 

temeljnih postopkih oživljanja s prikazom pravilne uporabe defibrilatorja. 26. maja smo odprli, po 

moje edinstven, muzej v Evropi, Lutkovni muzej na gradu. 27. maja smo odprli DPlac, stičišče 

podjetniških idej z družbenim učinkom. 27. maja smo beležili 50. obletnico Osnovne šola Riharda 

Jakopiča, odprli prenovljeno šolsko igrišče. 28. maja smo odprli prenovljeno zunanje igrišče na 

Osnovni šoli Franceta Bevka. 28. maja smo se na Osnovni šoli Valentina Vodnika udeležili prireditve 

Moja šola – varna šola. Istega dne smo praznovali 30. obletnico Vrtca Pedenjped. 30. maja smo imeli 

pred hišo kolesarsko karavano od Beograda do Ljubljane. 30. maja je potekal 10. DM tek za ženske. 

31. maja smo na Jančah počastili 73. obletnico borbe Drugega odreda Narodnoosvobodilne borbe. 

Pričeli smo z odgovorno družbeno kampanjo Človek, čuvaj svoje mesto, samo eno imaš. Še vedno 

traja, upam, da se čim več nas vključi. 1. junija smo obeležili 10. obletnico delovanja doma starejših 

občanov. 1, junija je bil Summit 100 v Portorožu, na temo Pametna mesta. 4. junija smo na 

Ljubljanskem gradu obeležili dan slovenskih krvodajalcev. 5. junija se je začela akcija Pripelji srečo 

v službo. 5. junija smo tudi pričeli s strokovnim posvetom Komunaliade na…ki je bila v Ljubljani 

izjemno obiskana in tudi z izjemnimi rezultati. Naši kolegi iz holdinga so zmagal praktično na vseh 

področjih. 5. junija smo beležili 60. obletnico Mestne gasilske zveze. 6. junija je bil 2. Kongres žrtev 

fašizma in nacizma. 7. junija smo zbrali vrtnico Ljubljana. 8. je  bila otvoritev filmskega poletja v 

Kinodvoru. 10. junija smo odprli razstavo svetovno priznanega ameriškega vojnega fotografa. 11. 

junija smo v Mestni hiši odprli razstavo vojnega fotografa o Srebrenici. 11. junija smo v Centru 

urbane kulture Kino Šiška podelili Župančičeve nagrade. Za življenjsko delo jo je prejel kipar, grafik, 

slikar Vladimir Makuc. Potem pa še Barbara Novakovič  Kolenc, Alojz Svete in pa Boris Novak. 11. 

junija so se udeležili sprejema za najuspešnejše devetošolke, devetošolce na Kongresnem trgu. 11. 

junija so v Parku Zvezda imeli ustvarjalnosti mladih NEXTival, Mladi, to je naš trenutek. 12. junija 

smo se  v Mestnem muzeju udeležili Sedlarjevega srečanja urbanistov. 12 junija smo obeležili dan 

Mestne knjižnice Ljubljana. Med 12. pa 21. junijem poteka 7. festival Junij v Ljubljani. 13. junija 



12 

 

 

smo bili na srečanju nedonošenčkov v Mostecu. 13. junija smo v Športnem parku Črnuče podelili 

priznanje mladim nogometašem. 13. junija smo se udeležili na Novem trgu Parade ponosa. 14. junija 

v BTC- ju 33. Maraton Franja. 14. junija je bila zaključek tekmovanja Ljubljana Open 2015 na 

Ljubljani. In junija se je Ljubljana prvič uvrstila na lestvico kolesarjem prijaznih mest na svetu, kjer 

smo zasedli visoko 13. mesto. Pa pričeli smo družbeno kampanjo Rokavice gor na 

invazivne…pravočasno odstranitev invazivnih rastlin, predvsem ambrozije. 20. maja smo bili v 

Utrechtu. 28. maja v Celovcu. 2. junija v Bruslju. 4. junija v Rimu in 9. junija v Moskvi na srečanju z 

županom Moskve. 9., 10. junija smo v Nantesu se udeležili srečanja članic EUROCITIES-a. Gostili 

smo otroke iz vrtca Jelka. Novo veleposlaništvo Madžarske. Ministrico brez listnice Srbije. Častnega 

generalnega konzula v Carigradu. Članico sveta Mestne občine Obrenovac. Veleposlanico Španije, ki 

je zapustila Ljubljano. Novega veleposlanika Črne Gore. Člane Evropskega zdravniškega orkestra. 

Župana Medžimurske županije. Skupino otrok iz centra za sluh in govor Maribor. Tuje ambasadorje 

znanj. Udeležence 36. Zdravstvenega kongresa vesoljske medicine. Udeležence Mednarodnega teka 

miru. Predstavnika Evro-sredozemske univerze. Župana Šabca. In pa še pod C. Poročilo. V Ljubljani 

smo samoiniciativno zaradi skrbi za zdravje in do odgovornosti otrok uvedli monitoring o stanju tal 

otroških igrišč v javnih vrtcih. Smo edina občina v Sloveniji, ki to izvaja. Do slej smo monitoring 

izvedli že na petdesetih otroških igriščih, v vrtcu Viški Vrtci, v enoti Skapinova, so dodatne meritve 

pokazale povišane vrednosti svinca. Vendar ogroženosti zdravja otrok v tej enoti analiza svinca v krvi 

otrok ni potrdila. Rezultati kažejo, da ni nobenega tveganja za zdravje otrok in da so odkrite vrednosti 

svinca v krvi pri otrocih take, kot so sicer v Sloveniji pri otrocih te starosti. Niti en otrok nima 

nobenih znakov, da bi bla previsoka vrednost svinca v krvi. Julija bo potekal odvzem vzorcev še na 

desetih igriščih, z odvzemom vzorca iz tal na enaintridesetih  preostalih igriščih bomo predvidoma 

zaključili do konca leta 2015. Naš cilj je, da se pregleda stanje tal na vseh otroških igriščih javnih 

vrtcev v MOL in po potrebi izvede tudi sanacija. Še enkrat bom rekel. Smo edina občina v Sloveniji, 

ki smo to naredili, delamo samoiniciativno. Začeli smo pa zato delat, ker smo hoteli preverit, da ja ne 

bi bilo kaj narobe. In ta vrtec je star več kot 60 let. Ta lokacija. Turistični portal je Mestni hiši podelil 

certifikat odličnosti, ker na redni bazi dobiva dobro oceno obiskovalcev. Priznanje je pomembno 

zato, ker obiskovalci sami prepoznajo Mestno hišo kot znamenitost in jo turisti radi obiščejo in smo 

dobili priznanje kot najbolj prijazna mestna hiša. S tem zaključujem točko 3. 

 

Gremo na točko 4.    

AD 4. 

KADROVSKE ZADEVE 

Gradivo ste prejeli. Prosim gospoda Čerina, da poda uvodno obrazložitev. 

 

GOSPOD ALEŠ ČERIN 

Hvala za besedo gospod župan. Cenjene kolegice in kolegi, komisija vam predlaga v sprejem tri z 

aklamacijo sprejeta mnenja.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Hvala lepa. Ravnatelj Mladinskega doma Jarše. Razprava. Ni razprave. 

 

Ugotavljam navzočnost po celotni točki: 39. 

 

Glasovanje poteka O PREDLOGU: Bojanu Bajžlju se da pozitivno mnenje h kandidaturi za 

ravnatelja Mladinskega doma Jarše.  

 

Prosim za vaš glas. 

32 ZA. 

0 PROTI. 
 

Gremo na drugo točko. Ravnateljica Osnovne šole Bežigrad. Razprava. Ni razprave. 
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Glasovanje poteka O PREDLOGU: Maji Rakun Beber se da pozitivno mnenje h kandidaturi za 

ravnateljico Osnovne šole Bežigrad. 

 

Prosim za vaš glas. 

32 ZA. 

0 PROTI. 

Hvala lepa. 

 

Gremo na tretji predlog. Ravnatelj Višje strokovne šole Šolskega centra Ljubljana. Razprava prosim. 

Ni razprave.  

 

Glasujemo O PREDLOGU: Magistru Marjanu Veleju se da pozitivno mnenje h kandidaturi za 

ravnatelja Višje strokovne šole Šolskega centra Ljubljana.  

 

Prosim za vaš glas. 

30 ZA. 

0 PROTI. 

Sprejeto. 

 

Gremo na 5. točko. 

AD 5. 

DOPOLNJEN OSNUTEK ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORKSEM 

NAČRTU, POSLOVNA CONA LITOSTROJ 

Gradivo ste prejeli. Prejeli ste poročilo pristojnega odbora. Prosim, gospo Pavlin, da poda uvodno 

obrazložitev. 

 

GOSPA ALENKA PAVLIN 

Hvala za besedo. Spoštovane svetnice in svetniki. V kratko vam bom obrazložila dopolnjen osnutek, 

ki omogoča gradnjo za objekte oziroma firmo Porsche in pa dva poslovne objekta, severno in južno 

od tega objekta. Samo območje, kot lahko vidite iz tega aero-foto posnetka, se nahaja na skrajnem 

severovzhodnem delu industrijske cone Litostroj. V samem križišču med Verovškovo in pa 

Litostrojsko cesto. Zajema oziroma obsega malo manj kot dva hektara površin. Kot vidite iz tega 

posnetka, je območje travna površina, nepozidano, razen na vzhodnem delu je urejeno začasno 

parkirišče, za potrebe Porsche-ja. Še nekaj slik iz samega območja. Južno od tega območja, ki ga 

obravnavamo poteka pot. Po določilih OPN-ja je zahtevan 10 metrski odmik, potem je pogled na to 

območje iz različnih lokacij. V OPN-ju je ta površina, gre za površino, ki je označena s to rdečo 

obrobo, južno vidite to pot, namenjena razvoju gospodarskih dejavnosti. To so poslovne, trgovske 

industrijske, skladiščne in podobne dejavnosti. Zahtevan…dopustna je 60 procentna pozidava in pa 

15 procentov zelenih površin more bit zagotovljenih v območju. To so pa spremembe OPN-ja, ki so v 

fazi po javni razgrnitvi in predvidevajo spremembo namembnosti tega območja tako, da je vzhodni 

del tega celotnega območja, ki sem prej pokazala ga, da je namenjen gospodarski coni, namenjen 

razvoju centralnih dejavnosti brez stanovanj, medtem ko je vzhod... v celoten zahodni del predviden 

za zelene in pa odprte rekreativne površine. Zakaj? Zato, ker je to območje v območju varstva vodnih 

virov, konkretno vodonosnega Ljubljanskega polja, in je razvoj teh dejavnosti na območju omejen. 

Dopustne so dejavnosti, ki sem jih navedla, za potrebe tega OPPN-ja. V izdelavi je nova uredba 

oziroma že tik pred prejemom, predviden je njen sprejem v tem mesecu in omogoča dejavnosti, kot 

so predvidene s tem OPPN-jem, seveda ob tem, da so zagotovljeni vsi vodovarstveni ukrepi na tem 

območju. Poleg tega se to območje nahaja v območju varstva pred industrijskimi... vplivnem 

območju pred industrijskimi  nesrečami, južno od poti je namreč obstoječi Butan in ima pa 

negativne... lahko negativne vplive. Tudi ta uredba je v spreminjanju in sicer bo ukinjena, ali pa 

spremenjena priloga, ki govori koliko morajo biti tovrstne dejavnosti umaknjene od Butan plina. In te 

dve uredbi, sprejem teh dveh uredb je tudi pogoj za sprejem predloga tega dokumenta. Trenutno je v 

fazi dopolnjenega osnutka, tik pred razgrnitvijo. Kot določa OPN, so bile podlago za izdelavo tega 
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OPPN-ja var... izdelava variantnih rešitev in pa potem sama izdelava na podlagi izbrane variantne 

rešitve. Kot vidite, so bli pridobljene različnih avtorjev. Izbrana pa je bila variantna rešitev, ki jo je 

izdelal A Plan. To je pa že sama zazidalna situacija, ki omogoča gradnjo teh objektov v območju. 

Deli se na pet prostorskih enot. Tri prostorske enote so namenjene gradnji petih objektov, dve pa 

ureditvi prometnic. In sicer OPPN vključuje tudi del, tale rob Verovškove in pa južni del Litostrojske 

ceste. Če samo na kratko povem kaj je v območju predvideno. Ob Verovškovi se nizajo trije objekti. 

Nekako oblikujejo linijo, gradbeno linijo proti Verovškovi cesti. V notranjosti sta potem predvideni... 

še dva objekta, se opravičujem. V tem delu pa je predvidena ploščad za…kot razstavo avtomobilov. 

Objekti so med seboj povezani s prometnicami. Zagotovljeno je tudi delež zelenih površin, ki so 

koncentrirane predvsem na vzhodnem robu in pa južnem delu območja, obveza pa je ohranitev 

drevoreda ob Verovškovi cesti. No in še kot informacijo, za ureditev zunanjih površin je zahtevan 

krajinski načrt. To je prerez skozi območje, kot vidite so objekti dokaj nizki, 7,5 oziroma najvišji je 

8,5 metrov, kar je pritličje plus eno nadstropje, največ. To je prometna situacija. Predvidena sta dva 

dostopa iz območja Verovškove in pa en dostop iz Litostrojske. Parkirna mesta so urejena na terenu, 

so pa pokrita z nadstrešnicami, kar je pogoj zaradi varovanja podtalnice. Še pogled na 3D model, 

kako bo urejeno to območje. To je osrednji del Porsche-ja, južno in severno en objekta ob 

Verovškovi in pa zadaj dva objekta. Po… določilih  OPN-ja...  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Sam moment prosim…sam moment prosim...  

 

GOSPA ALENKA PAVLIN 

... je predvidena… 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Alenka...  

 

GOSPA ALENKA PAVLIN 

Halo?  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Sam moment…lepo prosim, ta telefon, no, al kaj mate, no... kdo ga je pa imel? Ti si domač, pejt 

Boris, pa to uredi od zunaj, no. Pa mamo pozdrav, no. Hvala, kar naprej. 

 

GOSPA ALENKA PAVLIN 

V glavnem, končujem. To je še pogled, kako bo območje delovalo in zgledalo, ko bo zgrajeno. 

Hvala.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Hvala lepa. Prosim Janeza Koželja za stališče odbora. 

 

GOSPOD JANEZ KOŽELJ 

Spoštovani župan, spoštovane kolegice in kolegi svetniki. Odbor za urejanje prostora in urbanizem je 

obravnaval dopolnjeni Osnutek Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu 386, poslovna 

cona Litostroj in imel na osnutek vrsto pripomb, predvsem tisti, ki se nanašajo na potek gradbene 

linije in s tem tudi lokacijo parkirišč ob Verovškovi cesti in tiste, ki se nanašajo na zaščito drevoreda 

ter izvajanje fazne izgradnje območja OPPN. Ter je po izvedenem glasovanju sklenil, da predlaga 

Mestnemu svetu, da dopolnjeni osnutek sprejme. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Hvala lepa. Gospod Brezovar? Razprava? Gospod Brnič Jager, izvolite. 

 

GOSPOD MIRKO BRNIČ JAGER 
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Hvala za besedo, gospod župan. Pri obravnavi lokacij, ki so na vitalnem območju vodovarstvenih 

virov in vodonosnikov, se mi zdi, da se v takem primeru moram oglasit. In sicer, tukaj v…iz tega 

načrta ugotavljam, da je osnovni OPN precej zgrešen, se pravi tisto, kar je nekje produkt našega dela 

iz prejšnjih mandatov, prejšnjega mandata, ko je to bilo sprejemano. Zaradi tega, ker je tukaj bila 

predvidena obširna poslovna cona, kar pomeni kompletna lokacija. Zdaj ta lokacija približno več kot 

pol, vendar prehaja zaradi intervencije vodarjev v zelen pas. Tale parcela, ko jo pa tukaj vidimo, je pa 

parcela, ki bi naj bila namenjena pozidavi. Dve stvari se tu pojavljata. Prvo, kar želim poudarit je to, 

da je to, da je voda, čista voda, jaz ne vem… domnevam, to je moje mišljenje, največja dobrina, ki jo 

ima Ljubljana. In, da se s to vodo vendarle, mogoče ravno zaradi tega, ker je toliko te vode, ker je 

tako kvalitetna, dela tako brezbrižno, kakor, da je to enkrat za vselej in za večno. Ampak, jaz mislim, 

da temu ni tako. Po celi Ljubljani se pojavljajo problemi zidanja na vodovarstvenih območjih, kršijo 

se pravila. Poznamo afero s Tomačevega. Gospod župan, mogoče boste kaj o tem povedal. No, glede 

te lokacije je pa ena zamera, ki jo moram povedati. In sicer, Porsche avto tukaj nastopa kot nekako, 

rečmo temu, legitimen pobudnik za širitev svojih prostorov in v sosledju dogodkov, kot sem že 

omenil, glede na kritiko vodovarstvenikov, je prišel pač tu do neke pobude, nekega objekta, ki jaz 

misli, da bi lahko dosegel vse kriterije, ki jih bodo zahtevali ob postavitvi objekta, tako, da se 

vodonosnik ne bo…ogrožal. Bistveno manj pa se mi zdi primerno, da se v tej lokaciji pojavita objekt 

B in C, ki pa sta na zalogo. To se pravi, nekomu se v naprej dela uslugo, da bo lahko nekako, če ne 

drugo vsaj preskočil našo sejo in v bistvu zidal na tem občutljivem območju tako rekoč mimo…mimo 

nekega nadzora, ne. Jaz mislim, da bolj kot tistim, ki si…ki se že verjetno pojavljajo tukaj, mogoče 

malo  …///… nerazumljivo…/// kot pobudniki, zamerim mestu, da v bistvu tako širokogrudno delite 

pravice in da nikakor ne reče, dejmo ustavit, dejmo se z temi pozidavami in na teh občutljivih 

območjih ustavit, sprejmimo koncept gradnje tam kjer je že pravzaprav neizogibno, po principu 

vrtnega parkovnega mesta, prisežimo, krepko prisežimo zelene površine, ki jih ohranjamo, ker so one 

pravzaprav porok in garant za to, da se…da se bistveno lažje varuje vodonosnik. Istočasno 

pa…sporočila vsem, ki si delajo apetite, da bi gradili na tem področju. Da pravzaprav Mestna občina 

Ljubljana tega me bo tolerirala. Jaz mislim, da eno takšno sporočilo mora bit jasno povedano. Zdaj, 

tista druga zadeva, ki pa mislim, da je ravno tako treba povedat, ne. Mi o tem, da je tukaj izjemno 

pomembno vodovarstveno območje…to ... to vemo desetletja, stoletje in še več. Pa kljub temu, je 

nekoč še ne dolgo tega prazno območje danes povsem pozidano. Se pravi tudi neke vrste, ne bom 

rekel ravno hipokrizija, zdaj tukaj v bistvu na tem …na tem… na tej lokaciji se iti dušobrižništva pa... 

pa... in ne vem kaj s tem v zvezi zaradi tega, ker je dejansko vse pozidano. Ne, tako, da jaz v bistvu 

tukaj, za objekt B in C in tudi una dva od zadi in eno kulturno ureditev parkirnih površin, ki 

spremljajo obstoječi vzorec in krepitev zelenih površin, bi pričakoval, se pravi od mesta odločno držo 

v skladu z OPN-jem in širimo torej razvoj, vendar po nekem novem konceptu, ki bo enostavno 

zgrajen, enostavno deloval in hkrati enostavno se odzival na zahteve vodarjev in vseh tistih, ki želijo, 

da se vzorec varovanja talne vode, podtalne vode v Ljubljani visoko dvigne v zavest in tudi upošteva 

pri vseh nadaljnjih… nadaljnjih posegih, kjerkoli torej tukaj in kjerkoli v Ljubljani. Torej temu sem 

namenil nekaj besed, se pa zahvaljujem za pozornost…zadeve ne bom podprl, ne bom pa niti 

nasprotoval. Hvala lepa.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Zaključujem razpravo.  

 

Ugotavljam navzočnost. Rezultat navzočnosti: 40.  

 

Glasujemo O PREDLOGU 

----------------------------------------------------------konec zvočnega posnetka številka 20150615_153125    

      

SKLEPA: Mestni svet Mestne občine Ljubljana prejme dopolnjeni Osnutek Odloka o 

Občinskem podrobnem prostorskem načrtu 386 Poslovna cona Litostroj, skupaj s pripombo. 

 

Prosim za vaš glas. 
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33 ZA.  

0 PROTI. 

 

Čestitke. Gremo na točko 6.  

AD 6. 

PREDLOG SKLEPA O SOAGLASJU O DODELITVI DELA PLAČE ZA DELOVNO 

USPEŠNOST DIREKTORICI REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE LJUBLJANJSKE 

URBANE REGIJE ZA OBDOBJE MAREC 2014 – FEBRUAR 2015 IZ NASLOVA 

POVEČANEGA OBSEGA DELA 

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

uvodno obrazložitev. 

 

GOSPA META GABRON 

Spoštovani gospod župan, spoštovane mestne svetnice in mestni svetniki. Regionalna razvojna 

agencija Ljubljanske urbane regije, v nadaljevanju RRA LUR je javni zavod, katerega edini 

ustanovitelj je Mestna občina Ljubljana. Ena izmed prioritetnih nalog RRA LUR v zadnjih dveh letih 

je bila priprava regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije za obdobje od let 14 do 

20. Priprava dokumenta je bila po mnogih usklajevanjih, preverjanjih s strani posameznih 

ministrstev, sodelovanju z občinami, gospodarstvom, nevladniki in številnimi drugimi deležniki v 

regiji ta mesec uspešno zaključena, saj je regionalni razvojni program LUR ta mesec prejel pozitivno 

mnenje Ministrstva MGRT, pristojnega za regionalni razvoj, sprejet pa je bil tudi na obeh najvišjih 

organih regije, in sicer na Razvojnem svetu LUR in Svetu LUR. Direktorica RRA LUR, magistra 

Lilijana Madjar, je bila s programom priprave Regionalnega  razvoja programa LUR 14-20, ki ga je 

sprejel Svet LUR novembra 12, imenovana za vodjo projekta priprave RRP in nalogo je uspešno 

realizirala. Uspešnost direktorice pri vodenju projekta je prepoznal tudi Svet zavoda, ki je na svoji 8. 

seji v februarju 15 sprejel sklep o dodelitvi plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega 

dela za v gradivu navedeno obdobje. Predlog sklepa je bil dne 10. 6. 15 obravnavan in soglasno 

sprejet, tudi na Odboru za lokalno samoupravo. Višina sredstev za predlagano obdobje dvanajstih 

mesecev znaša 3 tisoč 515 evrov bruto, kar na mesečnem nivoju predstavlja 292 evrov bruto. 

Proračun MOL, z izplačilom sredstev za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega ni dodatno 

obremenjen, za izvajanje teh projektov so bila namreč zagotovljena dodatna sredstva, ki jih 

zagotavlja Svet Ljubljanske urbane regije. Pravna podlage za prejetje sklepa so podrobneje 

opredeljene v obrazložitvi Predloga Sklepa, zato jih posebej ne bi navajala. Iz vseh zgoraj navedenih 

razlogov, zato predlagamo, da Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlagani sklep. Hvala. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Hvala lepa. Prosim gospoda Strikovića za stališče odbora. 

 

DENIS STRIKOVIĆ 

Hvala. Odbor za lokalno samoupravo je na svoji 5. seji obravnaval to gradivo in sprejel naslednji 

sklep. Odbor za lokalno samoupravo je obravnaval Predlog Sklepa o soglasju k dodelitvi dela plače 

za delovno uspešnost direktorice Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije za obdobje 

marec 2014 – februar 2015 iz naslova povečanega obsega dela in predlagal Mestnemu svetu Mestne 

občine Ljubljana, da ga sprejme. Sklep je bil prejet s 6 glasovi za in 0 glasov proti, od 6 navzočih. 

Sklep je bil sprejet s pripombo. Odbor za lokalno samoupravo predlaga direktorici Regionalne 

razvojne agencije Ljubljanske urbane regije, da ustrezno nagradi tudi sodelavce na projektu iz 

naslova povečanega obsega dela. Hvala.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Hvala lepa. Želi gospod Brezovar? Razprava, prosim. Gospa Sukič. Izvolite. 

 

GOSPA NATAŠA SUKIČ 
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Ja, spoštovane in spoštovani, mene samo zanima, zakaj nikoli ni povratne informacije o tem, ali so 

tudi zaposleni na projektu, sodelavci, nagrajeni ali ne, kajti baje, da je to blo že v preteklih letih 

postavljeno to isto priporočilo in vprašanje in te povratne informacije ni, pa bi me samo to zanimalo. 

Hvala lepa. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Zato, ker noben ni zahteval in kle obravnavamo samo direktorja. Drugače to delajo sveti zavodov, ne, 

ki obravnavajo nagrade posameznih sodelavcev, no. Drugače, informacijo ni problem dat. Tako, kot 

je bilo rečeno, če želite, bomo dali informacijo. Gospod Kranjc, izvolite. 

 

GOSPOD ANTON KRANJC 

Hvala lepa. Zato, da ne bo čisto prehud avtomatizem. Nimam nič proti, da direktorica dobi še neko 

nagrado, vendar je razlaga za moje pojme tako…v oblakih, da pravzaprav… ne vem….Namreč, 

očitno ta projekt ni bil v sklopu dejavnosti zavoda, ne? Ker je to dodatno delo. Ali so to delali v 

popoldanskem času, ali v večernem času? Koliko ur je bilo to izven rednega delovnega časa 

narejenih? Nobenih podatkov nimamo, ne. Tudi razlaga, da to ne bo to nobenih dodatnih stroškov za 

Mestno občino Ljubljana, ker so bila sredstva že prej zagotovljena, je majčkeno čudno, ne. Se pravi, 

že prej je bilo vračunanih 10 procentov za povečan obseg dela in zdaj ni noben problem, ker je to že 

bilo. Skratka, mislim, da kar se uspešnosti projekta tiče to, da je bil sedaj na nekih inštancah prejet, 

nič ne pomeni, da bo ta projekt uspešen. Ker, to se bo z leti videlo. To je dosti tak, kako bi rekel 

splošen projekt verjetno, jaz ga ne poznam. Sej pravim, to je pravzaprav…taka zelo 

…zelo…razlaga…zelo ohlapna razlaga, ki ničesar ne pove, kaj v resnici se je delal na projektu, 

koliko se je delal in jaz ne verjamem, da je šlo za povečan obseg dela. To je pač nek način, da se 

plača poveča, kar spet nimam nič proti, ker jo pač vlada Republike Slovenije omejuje, te plače, 

ampak pol bi mi bilo nekak bolj všeč, da bi se reklo, moramo najt neka način, da direktorici 

povečamo plačo, pa smo si izmislili pač ta projekt, na podlagi katerega bi to povečal… 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Pardon, kako dobrosrčen je gospod Kranjc. 

 

GOSPOD ANTON KRANJC 

Tako, da...  jaz bi vseeno predlagal, da so te stvari mogoče majčkeno bolj natančne, pa bolj 

dokumentirane, ne pa, da je to samo takale dikcija. Recimo gre za zahtevna dela in naloge, katerih 

uspešna izvedba vpliva tako na finančne posledice za občine Ljubljanske urbane regije, kakor tudi za 

nadaljnje delovanje oziroma sodelovanje občin v regiji in njihov razvoj. Mislim, kako… ka pa to je? 

Kolk bo to? Kakšne številke? A bo več delovnih mest, al… 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Replika? Boste pol. 

 

GOSPOD ANTON KRANJC 

... kaj. Kaj se bo zgodil? Bo gospodarstvo zraslo za 3 procente? Al bo lažja... lažji prehod, bojo lažje 

migracije med občinami? Mislim... tko, da…sej, to je sam tko, pripomba. Jaz ne bom proti, ampak 

nisem se pa mogu, da ne bi vsaj majčken se priglasu k razpravi. Hvala lepa.      

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Gospod Čerin, replika. 

 

GOSPOD ALEŠ ČERIN 

Hvala lepa. Zaupam predlagateljem, to je organi, ki kontrolirajo…ki kontrolirajo, nadzirajo 

direktorico. Hvala lepa. 

 

…///…iz dvorane – nerazumljivo…/// 
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GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Počakte, no. Jaz za razliko od vas, ki pravte, da nič ne veste, ne. Pa sodelujem…jaz vodim ta svet že 

deveto. Kjer je 26 županov iz različnih političnih opcij in v devetih letih se nismo enkrat preglasoval. 

Ker je ta direktorica, ki je zdaj dobila nov mandat, tako izvrstno vodi. In ker vemo, da dobro vodi, 

tudi planiramo sredstva, da ne bi bilo pol rečeno. Me pa prav zanima, kaj bi N.Si naredila, če bi rekli, 

da smo se pa kar tako, malo zmislili, da damo še eno nagrado, ki si zasluži, pa država ne dovoli. 

Naslednji dan bi nas po moje prijavili spet kakšni inšpekciji. Ni to namen temu, da povečamo plačo, 

ki je nerazumno nizka, potrdim, nerazumno nizka, ampak je dejansko delo opravljeno, preverjeno, 

imamo Svet agencije, imamo Svet Razvojne agencije, ne in efekti, ne, če ne veste, bi pa vsaj to v 

medijih prebrali, ne. Zdaj imamo en krasen projekt za mlade, kjer vsake tri mesece imamo 10 mladih, 

ki pridejo s svojimi projekti, podelimo jim priznanja in celo uspešno tržijo svoje proizvode, ne. Zdaj 

pa izvolite, odgovor na repliko, gospod Kranjc. Upam, da sem kaj pojasnil, no. 

 

GOSPOD ANTON KRANJC 

Ja, seveda ste pojasnil. Pravzaprav to, da ne vem zakaj sploh tukaj sklepamo, ne. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Ker moramo, na žalost. 

 

GOSPOD ANTON KRANJC 

Kar zaupate organom, unim in je prav prav škoda, da tukaj sploh sklepamo. Se pa strinjam, da so 

plače nizke, al pa prenizke in jaz ne vem, kdaj se bom še kej prijavljal, ampak zdele ste spet povedal, 

da za en drug projekt, tukaj pa specifično piše zaradi katerega projekta je bilo povečano delo in zaradi 

katerega je upravičena… 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Jaz bi lahko naštel 10 jih notri. 

 

GOSPOD ANTON KRANJC 

... do 10 procentov. Ampak sej pravim, nimam nič proti. Moral sem pa se oglasit. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Hvala lepa. Še kdo, prosim? Gospod Brnič Jager se je tudi prijavil, se opravičujem, nisem videl. 

 

GOSPOD MIRKO BRNIČ JAGER 

Hvala za besedo gospod župan. Jaz mislim... dve stvari bi najprej povedal. Prvič to, da so vprašanja 

svetnikov legitimna in jim je treba zelo pozorno prisluhniti, na njih pozorno odgovorit. To je eno, 

drugo... oglasit se moram, zato ker sem član Sveta Regionalne razvojne agencije in bom Mestnemu 

svetu, mislim, da bi bilo tudi prav, da bi se praksa osvojila, za tiste člane Mestnega sveta, ki smo v 

javnih zavodih in kadar se odpirajo taka vprašanja, kot so tale, prevzamemo odgovornost, besedo in 

tudi kaj povemo. Da vedo, kaj delamo tam, kako spremljamo delo in da v bistvu moda pomagamo 

svetnikom pri razumevanju del, ki so ... ki se pač dogajajo v javnih zavodih, agencijah in tko dalje. 

Pravzaprav tam, kjer smo mi neposredno odgovorni za njihov nadzor. Rad bi povedal, da Regionalna 

razvojna agencija je za moje pojme definitivno ena najboljših organizacij, ki jih imamo v Ljubljani. 

In to gre v veliki meri zasluga prav Lilijani Madjar, direktorici Regionalne razvojne agencije, ki to 

agencijo vodi z velikim občutkom in zna povezovati strokovnost, poslovnost, profesionalnost in v 

tem kontekstu je zelo uspešna. To ji priznavajo, sem prepričan, vsi njeni sodelavci v mnogih letih 

dela, ki jih opravlja v sodelovanju z inštituti, univerzo, še posebej z župani različnih občin in tako 

dalje. In tukaj obstaja cela serija izvrstnih produktov, ki jih pušča Regionalna razvojna agencija za 

seboj. Se pravi produktov njenega dela in njenih sodelavcev, ki so, bi rekel maloštevilni glede na 

obširna dela, ki jih morejo opravljat in hkrati tudi kot ena od stvari, ki jih je treba poudarit. Gospod 

župan je pa nekaj tega že rekel. Gre za poslanstvo v približevanju mladih, ki so pravkar končali šolo, 

šolanje na univerzi, tudi doktorate. In v agenciji je odprt program, ki pravzaprav agencijo skoraj nič 
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ne stane, vendar je z velikim posluhom voden in so številni mladi pridobili prve vrhunske izkušnje o 

podjetništvu in se bodo pravzaprav iz tega stališča bistveno lažje in odgovorno soočli s svojimi 

problemi, s svojim znanjem in uveljavljanjem v družbi. Tako, da jaz bi rekel, gospod Kranjc je 

postavil vprašanje na mestu. Odgovor v tem primeru je lahko zelo preprost. Lahko je zelo obširen, 

prav bi bilo, da bi ga takšnega dobil in jaz mislim, da…moja dolžnost je bila, da sem na nekaj teh 

stvari opozoril in vsekakor podpiram predlog. Bi pa še to povedal, da sem Lilijano Madjar osebno 

vprašal na sejah, kako zmore ves ta program, kdaj pride v službo, kdaj odhaja. Gospa Liljana Madjar 

mi je odgovorila in jaz ji to popolnoma verjamem. Od jutra do večera je v službi in vsekakor je…si 

zasluži plačo, ki ji prihaja iz tega... nenazadnje iz, predvsem, iz uspešnosti svojega dela. Hvala lepa. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Ugotavljam navzočnost: 40. 

 

Glasujemo O PREDLOGU SKLEPA: Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Predlog 

Sklepa o soglasju k dodelitvi dela plače za delovno uspešnost direktorici Regionalne razvojne 

agencije Ljubljanske urbane regije za obdobje marec 2014 – februar 2015 iz naslova 

povečanega obsega dela.  

 

Prosim za vaš glas. 

36 ZA. 

0 PROTI. 

Hvala tudi v imenu Lili, ki res izvrstno dela. 

 

Gremo na točko 7.    

AD 7. 

PREDLOG SKLEPA O ČLANSTVU MESTNE OBČINE LJUBLJANA V SLOVENSKEM 

INOVACIJSKEM STIČIŠČU, EVROPSKEM GOSPODARKSEM INTERENSNEM 

ZDRUŽENJU. 

Gradivo ste prejeli po sklicu seje, s predlogom za razširitev dnevnega reda. Po klicu ste prejeli tudi 

poročilo pristojnega Odbora za gospodarske dejavnosti, turizem in kmetijstvo. Prosim…ah... Lili! Ja 

zdaj boš pa dala za pijačo, ne...  k maš nagrado, ne. No, za nagrado boš pa sedaj govorila, ne. Kar daj, 

izvoli, ne. Obrazložitev. Gospa Lili Madjar. Čestitam za 36 ZA. 

 

GOSPA LILI MADJAR 

Hvala. Spoštovani župan, spoštovane svetnice, spoštovani svetniki. Danes bi predstavila vsebino 

enega pomembnega projekta in zakaj je članstvo Mestne občine Ljubljana v tej organizaciji več kot 

pomembno. Torej, Mestna občina Ljubljana je središče pomembnih državnih, izobraževalnih, 

znanstvenih, kulturnih, pa tudi kreativnih inštitucij. Na drugi strani je to prostor, kjer so zgoščena 

delovna mesta in gospodarstvo in kjer se ustvari velik del družbenega bruto proizvoda. Razvojni 

potencial pa se seveda skriva v povezovanju. V interdisciplinarnosti, v medsektorskem povezovanju, 

v mednivojskem povezovanju in v povezovanju med različnimi sektorji. To je poslanstvo, ki ga 

ponuja Slovensko inovacijsko stičišče. Torej, ustanavljajo ga inštitucije znanstveno-izobraževalne, 

gospodarstvo in inštitucije podpornega okolja, med njimi tudi Mestna občina Ljubljana. Ta inštitucija 

naj bi s povezovanjem krepila pot k produktom, storitvam in poslovnim modelom z visoko dodano 

vrednostjo. Tu naj bi se pač vzpostavil kompetenten sogovornik državi, da se ustrezno zmanjšujejo 

administrativne ovire na poti do teh produktov. To je prostor za internacionalizacijo, to je prostor za 

razvoj. Kaj bo Mestna občina Ljubljana dobila? Tu so učinki tako posredni kot neposredni. Posredni 

so tisti, da bo uspešno okolje, uspešno gospodarstvo seveda pomenilo izziv, da sem prihajajo mladi 

talenti, da se prepreči odliv kadrov, da prihajajo start – upi, da prihajajo investitorji. Lahko so ti vplivi 

tudi neposredni, zato ker nikjer ni izključeno sodelovanje v uspešnih razvojnih projektih. Kajti vemo, 

danes govorimo tako o tehnoloških kot o ne-tehnoloških inovacijah. Ob tem je seveda Ljubljana tista, 

ki ponuja prostor, ki urbanistično in prostorsko omogoča krepitev te inštitucije in seveda razvoj 
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uspešnih projektov. Tako, da mislim, da mesto, ki ima svojo razvojno vizijo ne sme razmišljati o tem, 

da postane član tovrstnega inovacijskega sedišča. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Lili, povej sam še, prosim, par ustanov. Izpostavi. 

 

GOSPA LILI MADJAR 

Torej, med večjimi podjetji bi seveda izpostavila Krko, Lek. Potem je tu Univerza v Ljubljani, 

Univerza DOBA in Inštitut Jožef Štefan. Podporna inštitucija Tehnološki park Ljubljana. Mi smo 

tudi, Regionalna razvojna agencija, Mestna občina Ljubljana, skratka skupaj 23 inštitucij, prevladuje 

gospodarstvo, potem pa nekako sorazmerno. Nacionalni inštitut za biologijo, torej ključne 

raziskovalne in izobraževalne inštitucije in seveda ključne inštitucije podpornega okolja.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Hvala.  

 

GOSPA LILI MADJAR 

Prosim. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Prosim gospo Sojar za stališče odbora. 

 

GOSPA MOJCA SOJAR 

Odbor za gospodarske dejavnosti, turizem in kmetijstvo je na 5. seji obravnaval gradivo o točki 

Prelog sklepa o članstvu Mestne občine Ljubljana v slovenskem inovacijskem stičišču, evropskem 

gospodarskem interesnem združenju in sprejel sklep, da predlaga Mestnemu svetu, da sprejme 

Predlog Sklepa o članstvu MOL v Slovenskem inovacijskem stičišču. Sklep je bil sprejet s 5 glasovi 

za, 0 glasovi proti, od 6 navzočih.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Hvala lepa. Gospod Brezovar?  Razprava? Gospod Brezovar, izvolite. 

 

GOSPOD DR. NEJC BREZOVAR 

Hvala za besedo. Torej, jaz sem tole gradivo temeljito preučil in moram rečt, da seveda podpiram 

tovrstne aktivnosti, pa vendar, kot ste prej rekli, polnopravni člani, gre za zelo ugledne inštitucije, 

univerzo, fakultete inštitute, nekatera podjetja in tako naprej. Zdaj tukaj je bilo tudi govora o tem, da 

tole stičišče nudi paket storitev polnopravnim članicam, članom. Pa mene samo zanima, namreč jaz 

razumem, da Ljubljana, tudi kot univerzitetno mesto, glavno mesto, da podpira s svojimi aktivnostmi 

delovanje tovrstnih, naj si bo stičišč, dejavnosti, karkoli drugega, pa vendar me zanima ali je za to 

podporo potrebno polnopravno članstvo Mestne občine Ljubljana oziroma članstvo Mestne občine 

Ljubljana v temu stičišču, ker konec koncev, tudi glede na nekatere eminentne inštitucije, ki ste jih 

našteli, Ljubljana nekako izstopa. Čeprav mogoče le kot podporno okolje, pa vendar, ne. 7 tisoč 

evrov na leto tiste članarine, morda ni veliko glede na proračun Ljubljane, pa vendar. Ali je potrebno 

po vašem mnenju, da je Ljubljana, torej Mestna občina Ljubljana članica tega stičišča in kaj bo 

Mestna občina Ljubljana kot taka, ne posredno in vsi možni učinki, ampak kaj bo Mestna občina kot 

taka s tem pridobila? Kje je tisti javni interes za to članstvo? Bom pa mimogrede podprl, da ne bo 

pomote. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Bom kar jaz odgovoril, da je potrebno, da smo člani tega združenja. Jaz sem bil eden od začetnikov, 

skupaj z rektorjem in ostalimi člani. In rekel bi, na podlagi tega, da je bila univerza tu, da je bila 

Mestna občina Ljubljana, so se tudi mnoga podjetja odločila, da gredo zraven. Računamo, da tisti, ki 

smo, začenjajo, nas  je devet, da nekako Mestno občini Ljubljana, tudi skupaj z Tehnološkim parkom 
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in Regionalno razvojno agencijo, pripada mesto v izvršnemu odboru, kar pomeni, ne, da bomo ne 

samo kot domačin, ker se bo to dogajalo na področju Ljubljane, če bomo uspeli dobit evropska 

sredstva, na kar računamo, ampak, da smo tudi kreatorji v vseh teh razpravah in pravnega odbora, ki 

bo dajal in pooblastila in soglasje bodočemu direktorju, da bo vodil postopke. Da, je potrebno. Gospa 

Sukič. 

 

GOSPA NATAŠA SUKIČ 

Ja... nekaj podobnega sem imela v mislih, malček drugače. Gotovo podpiram, ne, takšne tehnološke 

in znanstvena povezovanja. Me pa zanima, ali je predvidena kakšna letna evalvacija pred nadaljnjim 

plačevanjem članarine za naslednje leto teh sinergičnih učinkov tovrstnega združevanja, al bo to kar, 

mislim, da se vidi, no, ali je ta sinergija, to povezovanje res…neko dodano vrednost prineslo, ali je to 

samo pač ena…pač lepo zamišljena asociacija, ampak ne bomo vedeli točno ali prinaša neke, neko 

dodano vrednost, neke učinke, ne, tega povezovanja. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Pa tudi vam odgovor. Danes prejemamo sklep o ustanovitvi, ki je že ustanovljena, mi moramo samo 

potrdit, če bomo hotli iti zraven. V vsakem primeru lahko po vsakem letu izstopimo. So predvidena 

pravila, kdaj se lahko izstopi, kdaj prej moramo najavit. Torej, če ne bo efektov, mi se lahko 

umaknemo. Gre pa predvsem za to, da sedaj v bistvu ne moremo delat nobene evalvacije kaj se bo 

zgodilo, ker na podlagi tega ustanovljenega združenja, ne, šele štartamo na program pridobitev 

sredstev. In ta denar, ustanovni denar vseh članov je zago… je pripravljen zato, da lahko imamo 

pokrivanje zagonskih stroškov. So pa člani izvršnega odbora… delajo brezplačno, ne. Plačane bodo 

samo strokovne službe. Gospa Sojar. 

 

GOSPA MOJCA SOJAR 

Hvala lepa. Jaz bi se tudi pridružila precej mnenjem kolega Brezovarja. Predvsem me zanima, ker je 

to Slovensko inovacijsko stičišče, ali bodo tudi druge občine pristopile kot člani tega stičišča? 

Oziroma, se mi zdi, da bi Mestna občina Ljubljana lahko to podprla v nekaj drugih oblikah, ne ravno 

s članstvom. In pa recimo, da bi dala…kakšne prostore…da bi kaj drugega ponudila, ne pa ravno 

članstvo. Ravno tako me zanima, kaj bo s temi 7 tisoč evri članarine, za katere mogoče ni slišat 

veliko. Niso bila predvidena v proračunu Mestne občine Ljubljana. In bi si tudi želela, da bi to 

delovalo tako, kot je bilo na začetku nekaj imen navrženih, da bo to kot, podobno kot Silicijeva 

dolina. Čeprav, kot jaz vem, Silicijeva dolina je zelo…funkcionira na pobudo gospodarstva. Oni si 

želijo gospodarskih učinkov. Tukaj noter, v tem članstvu je zelo veliko znanstvenih inštitucij, za 

katere upam, da bojo svoje inovacije spravile v gospodarstvo in v denar. Se pa bojim, da mi s 

tovrstnimi novimi inštitucijami, stičišči in tako naprej, iščemo ne toliko znanja, ampak iščemo kako 

bi pridobil denar, evropski denar, ki ga bomo potem že nekako razporedil. Hvala lepa. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Vam, trije odgovore, zelo na kratko. Tisto prvo, kako se bo uporabilo pa kam bo šel denar do vseh, 

sem že povedal. Drugo, če ne bo tega denarja, priliva iz evropskih sredstev, tudi to znanje, se ne bo 

moglo tu razvijati in če govoriva o Silicijevo dolino…mi imamo pripravljeno lokacijo v Stanežičah, 

ki bi lahko bila temu podobna, če bomo dobili zadosti znanja. Brez znanja tudi gospodarstva ne bo. 

Tako, da…a ostale občine. Vse so vabljene, ampak…nihče več ne bo mogel imeti tega statusa, kot 

ustanovitelji, no. Drugače je pa odprto, da lahko pristopijo druge občine. Gospa Žličar, izvolite. 

 

GOSPA ANA ŽLIČAR 

Hvala lepa. Moram rečt, da pa vašem odgovoru gospodu Brezovarju in pa predvsem na osnovi 

suverenega nastopa gospe Madjar in glede ne to, da gre za osebo, ki zelo dobro ve, kaj je prav, bom 

seveda podprla ta predlog. Se pa zelo strinjam, da se s članstvom pridobijo tudi evropska sredstva. 

Cel kup znanstvenih in seveda raziskovalnih ustanov, ki so članice, je način, da se jim omogoči 

dodatna sredstva. Kako je s temi sredstvi v okviru našega državnega proračuna pa vemo in tudi zato 

zelo podpiram ta predlog. Hvala lepa.  
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GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Ugotavljam navzočnost. Rezultat navzočnosti: 39. 

 

Glasovanje poteka O PREDLOGU SKLEPA: Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme 

Predlog Sklepa o članstvu Mestne občine Ljubljana v Slovenskem inovacijskem stičišču, 

evropskem gospodarskem interesnem združenju. 

 

Prosim za vaš glas. 

37 ZA. 

0 PROTI. 

Hvala lepa. Tudi jaz želim srečo stičišču.  

 

Gremo na točko 8. 

AD 8. 

PREDLOG AKTA O JAVNO – ZASEBNEM PARTNERSTVU ZA PROJEKT 

»NOGOMETNA DVORANA V ŠTEPANJSKEM NASELJU« 

Gradivo ste prejeli. Prejeli ste poročilo prisojnega odbora. Prosim gospoda Kolenca, da poda kratko 

uvodno obrazložitev. 

 

GOSPOD MARKO KOLENC 

Spoštovani župan, spoštovane mestne svetnice, mestni svetniki. Promotorsko vlogo za izgradnjo 

dvorane za mali nogomet v Štepanjskem naselju je Mestna občina prejela od podjetja TRIGEMINI 

d.o.o.. Promotorsko vlogo je pregledala strokovna komisija, ki je pripravila zaključno poročilo in pa 

Akt o… Predlog akta o javno – zasebnem partnerstvu. V predlaganem Aktu o javno  - zasebnem 

partnerstvu gre za model v katerem zasebnik projektira, financira, zgradi, upravlja in po koncu 

koncesije prenese zgrajen objekt v last Mestni občini Ljubljana. Zasebniku po predlaganem aktu… je 

predvideno, da se zasebniku podeli dve stavbni pravici, in sicer ena za čas gradnje, to je 18 mesecev 

in druga, stavbna pravica za čas upravljanja, to je 30 let. Vrednost projekta znaša milijon 667 tisoč 

evrov. Vložek MOL pa je komunalno urejeno zemljišče in pa…v višini 618 tisoč evrov. Vložek 

zasebnika predstavlja objekt v vrednosti nekaj več kot milijon evrov. Po sprejetju akta o javno – 

zasebnem partnerstvu bo zasebnik izbran na podlagi javnega razpisa in seveda, potem konkurenčnem 

dialogu po razpisu podpisana tudi pogodba, če bo seveda prišla ustrezna ponudba, zato predlagam, 

da….predlog akta o javno – zasebnem partnerstvu tudi podprete. Hvala lepa. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Prosim gospo Bon za stališče odbora. 

 

GOSPA DR. MARTA BON 

Odbor za šport je podprl Predlog Akta, s petimi glasovi od petih navzočih. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Hvala lepa. Gospod Brezovar? 

 

GOSPOD DR. NEJC BREZOVAR 

Hvala lepa. Na tej točki pa imamo, ja…in sicer, torej, da se pri točki 8., da se pred objavo akta o 

javno – zasebnem partnerstvu za projekt Nogometna dvorana v Štepanjskem naselju v Uradnem listu 

v preambuli redakcijsko popravijo navedbe objav pri Zakonu o lokalni samoupravi. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Ok. Sprejeto. Razprava? Gospa Kucler Dolinar. 

 

GOSPA MOJCA KUCLER DOLINAR 
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Hvala za besedo. Začelo bom z dejstvom, da v zadnjih letih nismo imeli prav veliko sreče z javno – 

zasebnimi partnerstvi. Zdaj… bi pa rada v nadaljevanju razpravljala že…o eni fazi pred tem, predno 

bi prišlo do dokončnega…sprejema akta oziroma gotovo pripravljavci veste o čem govorim. Torej, 

glede upoštevanja oziroma ne-upoštevanja pripomb, ki jih je že ves čas postopka dajala Četrtna 

skupnost Golovec. Zdaj…vse tako izgleda, da v Ljubljani bomo imeli same nogometaše, ane. Zdaj, 

da bi le kakšen lahko s tem tudi kruh služil… 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

No ja…no ja...  

 

GOSPA MOJCA KUCLER DOLINAR 

…razumem pa predloge Četrtne skupnosti predvsem v tem, da poleg prostora, ki naj bi bil namenjen 

torej športu, nogometu…nameni se tudi posamezne prostore za dejavnosti ostalih društev. Zdaj, jaz 

mislim, da si predvsem zavedajo, da…ali pa se sklicujejo na to, da je najbolje, če je zdrav duh v 

zdravem telesu torej, da ob športu damo možnost kvalitetnega udejstvovanja tudi drugim 

prostovoljcem, ki so vključeni v takšna ali drugačna društva na tem področju oziroma v okviru 

Četrtne skupnosti Golovec….Majčkeno bi prosila vseeno pripravljavce, če res ta javni interes je tako 

močno izražen, da se mora občina v to spuščat. Tam vemo, da je kar nekaj šolskih objektov v okolici, 

kjer ravno tako verjetno dovolj kvalitetno možnost nudijo za tovrstno športno udejstvovanje. Se 

pravi, to je prvo vprašanje, drugo vprašanje je v smislu, da bi prosila tako od gospoda Kolenca kot 

tudi gospod Crnek je bil zelo vpet v priprave, a ne, kaj sta povedala oziroma kaj od tistega, kar sta 

povedala predstavnikom četrtne skupnosti bo uresničenega in kdaj in če držijo vaše navedbe, da se 

bodo upoštevali predlogi četrtnih…ne  skupnosti, zakaj idejni načrt temu še ne sledi oziroma po 

mojem vedenju pač ni temu prilagojen, čeprav se ves čas v teh postopkih nekako zagotavlja…ja saj 

ste fajn, hvala za predloge, bomo upoštevali. Torej čisto konkretno me zanima, kdaj in kako bo 

nastala sprememba idejnega načrta oziroma načrta, da se…da bodo tudi predstavniki ali pa krajani 

Četrtne skupnosti Golovec videli v teh objektih. Torej, to je predvsem kar bi v tem uvodu rada 

zastavila vprašanj, glede same podpore in ne podpore pa je tudi odvisno, kaj boste odgovorili na to. 

Hvala.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Bom kar jez odgovoril. Vidim kako se gospa Kucler Dolinar zastopi že na fuzbal. Ampak, da začnem 

s tem. Ta projekt je… 

 

…///…iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

…da se zastopite… da se zastopite na fuzbal, pravim 

 

…///…iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

…ja, jaz sem vas poslušal, sedaj pa…gospa Kucler boste mene poslušala, ne? Saj boste lahko imela 

odgovor, ne. 

 

GOSPA MOJCA KUCLER DOLINAR 

A je kakšna druga dvorana? To mi naprej povejte. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

A boste poslušala? Vprašanja sem so zabeležil vaša, zdaj vam lahko odgovorim. Lepo prosim, še 

enkrat mi daj uro, ker gospa Kucler…a boste z mano klepetala na tržnici? Jaz sem bil čist tih, ko ste 

vi govorila.  
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GOSPA MOJCA KUCLER DOLINAR 

Vi ste pa žaljiv do ljudi. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Nisem. Da se zastopite na fuzbal in vam hočem odgovorit, da v tej reprezentanci, ki si služi vsak kruh 

v tujini, razen enega igralca, je polovica ekipe iz Štepanjskega naselja. Ta projekt nogometne, če bo 

nastal, če bo sploh uspel, ne, je želja četrtne skupnosti. Že dolga leta. Zraven tega, te dvorane bomo 

dali delat tudi dvorano za to skupnost oziroma poslovno stavbo, ki se bo držala. Mi danes ne 

razpravljamo o idejnem projektu, ker je idejni projekt in projekt, ki mora dobit gradbeno dovoljenje, 

ki je v domeni privatnega investitorja, mora sledit OPN-ju. Se pravi, da on ne more nekaj delat, kar 

ne bi bilo. Mi imamo tam dvorano, plezalno dvorano, ki so tudi dosegli med sabo soglasje, kako bo ta 

dvorana stala in ta je namenjena predvsem otrokom iz četrtne skupnosti. V tej bližini, zraven tega 

imamo šolo, ki ima tudi svojo dvorano, ki je prepolno zasedena. Ni več nobenega prostega časa in to 

je želja Četrtne skupnosti Golovec že od takrat, ko se jaz bil tam čisto majhen otrok. In zdaj končno 

prihajamo, če še povem, če bo to res, bomo imeli veliko srečo, ker eden od partnerjev v tem podjetju 

je kapetan nogometne reprezentance Slovenije, Cesar. Domačin iz Štepanjskega naselja. Tak, da 

mislim, da sva sedaj vse odgovoril na to temo kar se tiče. Ampak mi danes dajemo priliko, da se 

nekdo javi. Mi imamo tle še problem, ki bomo mogli reševati, ker kasneje plačujejo tudi ta komunalni 

prispevek oziroma, NUSZ, ki je velik, ne in če trideset let oziroma petintrideset, vprašanje pogajanj, 

vprašanje kok jih bo, je dvorana ostane last Mestne občine Ljubljana. Tako, da je tle men zelo zelo 

jasno. Upam, da sem odgovoril vse kar ste hoteli. In še ni enega vprašanja, ki ga ne bi dobila četrtne 

skupnost kot odgovor. Tudi vaš kolega Pigac to ve, kadar jaz  med krajane pridem, vsa vprašanja, vse 

odgovore dam. 

 

-----------------------------------------------------------zvok, ki označuje konec časa, ki je namenjen 

razpravi 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Gospod Brezovar, izvolite. 

 

GOSPOD DR. NEJC BREZOVAR 

Ja, hvala lepa. Nekaj je bilo že povedanega. Ampak, mene, moram rečt tudi, glede na pretekle 

izkušnje, rahlo moti to, da prav tako tukaj, čeprav sem dobil že nekaj pojasnil, pa vendarle ne 

prepoznam spet tega javnega interesa. Moti me tudi, da spet piše, da glavno oziroma večino tveganja 

prevzema oziroma bo prevzel zasebni partner. Zdaj, jaz moram sicer rečt, da glede na izkušnje, pa če 

se jaz prav spomnim, smo obravnavali Kozolec II, pa ... in podobno , kaj bo MOL naredil, me je 

strah, da bo na konec to spet nekaj, kar bo moral MOL dokončati, prevzeti in tako naprej, a ne. Zdaj 

tukaj promotor, kako sem gledal podatke, se strinjam sicer, ko ste rekli, kdo je tam vse vključen, 

ampak vendar toliko je lastnih sredstev, toliko se računa na kredit, mislim, jaz ne vem, če je to 

upravičeno in ne vem, če ima MOL tukaj ravno tak interes. Vesel sem sicer, da gre tukaj za stavbno 

pravico, ne za kakšen prenos lastništva in tako naprej, ampak…bom rekel tako, osebno, no, ne bom 

prevzel tveganja, zato se bom tukaj vzdržal, no, ker nisem prepričan, no, da je to taka stvar, ki bi jo 

res tam potrebovali. Hvala. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Hvala gospod Brezovar, tudi vam bom odgovoril, ne. V vseh teh zasebnih partnerstvi, javno – 

zasebnih partnerstvih, ne, imamo k sreči take dobre sodelavce, službo, da smo mesto zaščitili. 

Kozolec II, ne, ko zasebni partner ni več mogel nadaljevat s projektom, zaradi denarja, smo mi pač 

prekinili pogodbo. In zdaj smo pač enostransko prekinili pogodbo, kaj se bo od tega zgodilo? Na 

koncu je tako, če bomo uredili, bo garaža naša. On ne bo... on bo to izgubil. Če se pa vrnemo, kdor je 

bil včeraj v Stožicah na igrišču, ne. Te Stožice imajo dvorano in stadion, ki je last javnega partnerja. 

Zasebnik je praktično pred stečajem. Se pravi, da smo mesto zaščitili. To je ključna zgodba, na žalost, 

bom rekel, da je zasebnik pred stečajem, ker ni uspel do konca, pa to krijejo banke, ampak, kle zgube, 
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da je javna... interes je zaščiten. Mi pa ne moremo nobenemu gledat…zdaj bi morali še vprašati v 

Italijo, ne, kolk pa dobi Cesar na leto za pogodbo? Milijon? Milijon pa pol? 800 tisoč? Jaz ne vem 

koliko dobi, ampak on se odloči…jaz sem samo vesel, ker mi ne rabimo samo partnerja za gradit 

dvorano. Loh bi rekli, zakaj ga ne gradi mesto, dvorano? Pa bi tudi mesto gradilo. Mi rabimo nekoga, 

ki vlekel kot magnet otroke v šport. In boljšega nimamo. Če se bo javil. Gospa Sukič. 

 

GOSPA NATAŠA SUKIČ 

Ja, sej. V tej podobni smeri, kot so že predhodni govorke in govorci nakazovali. Eno so pripombe 

četrtne skupnosti in tukaj menim, da krajani se vendarle upravičeno bojijo, da bodo ponovno izigrani, 

kot so bili recimo ob gradnji hotela Bit, ki je čez cesto, ko so jim ob spremembah prostorsko – 

ureditvenih pogojev zagotovili tudi izgradnjo športnih objektov na katere pa še vedno čakajo. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

To ni res. 

 

GOSPA NATAŠA SUKIČ 

Pričakovali so, da bi MOL vsaj istočasno pristopila k zagotavljanju javne športne infrastrukture, zato 

menim, da bi MOL investicijsko namero lahko pravočasno izkomunicirala s četrtno skupnostjo, ki si 

želi biti vključena v proces načrtovanja. Glede na to, da gre za zemljišče MOL, bi morali najprej 

zasledovati javni interes lokalnih prebivalcev. Svet Četrtne skupnosti Golovec je v marcu 2014 

zahteval od MOL zaustavitev vseh aktivnosti podelitve tega javno – zasebnega partnerstva, ker le – ta 

niso upoštevala sklepov Četrtne skupnosti. Zato mislim, da bi župan moral dati Svetu četrtne 

skupnosti in krajanom trdna zagotovila, da bodo in kdaj bodo, dobili družbeno in športno prireditveni 

center, kajti izgradnja Četrtnega centra MOL s športnimi objekti še ni vključena v načrt razvojnih 

programov občine od 2017 naprej. To je en vidik. Drugi pa je, da verjamem, da je interes tega javno – 

zasebnega partnerstva nastal zaradi težnje MOL po revitalizaciji degradiranega prostora in s tem 

doseženih sinergijskih učinkov za celotno mesto Ljubljana. Za izboljšanje športne ponudbe s pokrito 

nogometno dvorano z umetno travo, kakršne v mestu dejansko še ni. Dodatno obogatitev javnega 

prostora s tovrstno športno ponudbo je seveda dobrodošla. Po drugi strani pa imamo te izkušnje z 

javno – zasebnimi partnerstvi, ki... v katerih je samo eno javno – zasebno partnerstvo bilo v celoti 

uspešno. Recimo izgradnja brezžičnega omrežja na območju MOL. Neuspešno pa je bilo kup teh 

javno – zasebnih partnerstev, recimo, pa da ne bom zdaj spet vseh naštevala, recimo, spomnimo se 

samo Nacionalnega gimnastičnega centra, ki bo zdaj dvorana Cerar, Pegan, Petkovšek, se pravi, kaj 

se bo zgodilo, če bo ta zadeva dograjena na pol, pa bo potem ta investitor propadel? A bo MOL to 

breme ponovno prevzel? Dvorano pa seveda MOL rabi. Jaz se strinjam, da jo rabi. Zato je treba pri 

teh javno – zasebnih partnerstvih…ne vem kako te zavarovalke dobiti, no, da bodo enkrat stvari 

speljane. Ker imamo cel kup, no, nekih…ko niso bile čisto speljane, recimo Center Ilirija, trgovinski 

del Stožice, Center sodobnih umetnosti Rog in tako naprej, da jih ne naštevam. Precej je tega, no. 

Hvala lepa. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Gospa Sukič, jaz upam, da res rabite odgovor kot pojasnilo. Pa začel bom samo na dveh stvareh. Jez 

ne vem kaj svet zahteva kot dograditev športne infrastrukture v Četrtni skupnosti Golovec. Bi pa rad 

vedel, ker mislim, da sem tam zelo doma. Mi smo s četrtno skupnostjo dogovorjeni, da ob tem centru, 

ko bo ta enkrat dobil uradno dovoljenje, mi damo v proračun, naredimo še tiste prostore za četrtno 

skupnost. In to bo. Dokler ta ne nastane, tudi tistega ne bo, ker se drži skupaj. Projekt je narejen, 

profesor Koželj ga je naredil, idejni projekt imamo. Ko pa razlagate, ne, spet, o Cerar, Pegan, 

Petkovšek, jaz ne vem, ali delate to iz pol informacij ali res iz nevednosti, kajti tudi tu se je pokazalo 

kako je MOL zaščitil svoj interes, ko je Gimnastična zveza, ki naj bi bila partner, to bi bila javno – 

javni partnerji, javni partner mesto, javni partner Gimnastična zveza, odstopilo od svojega projekta, 

smo mi lepo nadaljevali projekt in mamo... dobili smo za ta Cerar, Pegan, Petkovšek 7 milijonov 250 

tisoč evropskih sredstev. Ja kaj je boljšega kot to? Samo ste ga pa videli, sedaj ima…v nedeljo ima že 

fasado gor, na prvem delu. Kaj je boljše kot to, jaz ne znam povedat. In, ni bi rad res, da tle govorimo 
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nekaj zelo na pamet, kako so slabe izkušnje. Imate boljšo rešitev? Sam predlagajte. Ker to, kar ste vi 

zdaj navedla, niste nič predlagala. Jaz pa četrtno skupnost…vas vabim, da greste z mano, bomo tam 

poslušali jih. Za veseljem pejte z mano. Pravim, tle imamo gospoda Kastelica, tam je gospod Pigac, 

ne, pa njega pol vprašaje v pavzi. Vam bo razložil. Hvala lepa . Gospod Kastelic. 

 

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

 

GOSPOD ANTON KASTELIC 

Hvala lepa. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

O, pardon, pardon, pardon, pardon, pardon. Se opravičujem. Gospa Kucler Dolinar, repliko na vas, 

gospa Sukič. 

 

GOSPA MOJCA KUCLER DOLINAR 

Ja, zdaj…je bilo med drugim omenjeno, da je to degradirano področje. Ampak, kot jaz vem, tam je 

pač trava. Zdaj…ni nč trenutno, al me boste popravile službe, če je kaj tam. Še enkrat vas sprašujem 

kaj je javni interes. Torej, koliko ur bo na voljo nudil klub, katerikoli pač že, ki bo imelo koncesijo v 

brezplačno uporabo… 

 

-------------------------------------------------------------zvok, ki označuje konec časa, ki je namenjen 

repliki.  

 

…///…iz dvorane – nerazumljivo…/// 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Gospa Kucler Dolinar. M je žal. Tega gospa Sukič ni govorila. Ne boste zlorabili inštituta replike. To 

ste hotli, mene vprašte, bom pol razložil. 

 

 …///…iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Ni, gospa Sukič tega ni spraševala. Replicirate lahko njej. Tega ni imela. 

 

…///…iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

To ste povedala. 

 

…///…iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

To ste povedali, da je degradirano območje, da je trava. Ste povedal, vidim, da veste. Ampak to ne 

boste... gospod Kastelic. Ne gospa Suk... gospa vi ste vaš čas... veste...  

 

GOSPA MOJCA KUCLER DOLINAR 

Ne nisem, prekinu ste me.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Kle nimate, ste šli… 

 

GOSPA MOJCA KUCLER DOLINAR 

... predaleč, ane...  
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GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Tako je... izvolite gospod Kastelic. 

 

GOSPA MOJCA KUCLER DOLINAR 

Pa bistvo sem zadela. 

 

GOSPOD ANTON KASTELIC 

Hvala lepa gospod župan. Lep pozdrav vsem svetnikom. Poglejte, jaz sem svetnik v Četrtni skupnosti 

Golovec in že ta drug mandat se pogovarjamo okrog športne dvorane. In tudi podpiramo izgradnjo 

športne dvorane v Golovcu. To ... to območje je resnično degradirano. Bilo je za silo nekaj zasuto, 

ker se je delal zraven že en objekt. V četrtni skupnosti svetniki, vsi smo v…svetniki smo podprli 

idejo, želimo pa, da se ta…izgradnja nadaljuje in tudi želel smo vašo izjavo. Jas sem jo slišal, da…da 

gre potem tudi v izgradnjo naslednjih objektov in jaz bom ta predlog podprl. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Hvala lepa gospod Kastelic. Gospa Škrinjar. 

 

GOSPA MOJCA ŠKRINJAR 

Hvala lepa za besedo. Evo, tudi jaz se poznam na fuzbal. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

No, pol nas je velik.  

 

GOSPA MOJCA ŠRINJAR 

A, glejte…mislim, ta ideja se mi zdi odlična. Odlična zato, ker se nekaj gradi tam kjer že nekaj živi. 

Če res drži, da so tam mladi, ki so navdušeni nad nogometom, je prav, da se tam to tudi razvija. Ni, 

nič kar postaviš umetno v neko okolje, ki tega ni vajeno, ne živi tako kot bo to živelo. Sama nimam 

nobenih zadržkov proti javnemu…javno- zasebnemu partnerstvu. To je zelo dobra rešitev, mora pa 

seveda biti, kot so govorili že poprej moji kolegi, zelo dobro utemeljena in pa 

zavarovana….zavarovano lastništvo oziroma vložek Mestne občine Ljubljana. Ob tem bi rada pa 

poudarila, da me, torej veseli, da bo tam na Fužinah to zraslo, me pa tudi žalosti, da Tivoli ni urejen, 

kot bi moral in upam, da bom kmalu slišala novico v tem mestnem svetu… 

 

---------------------------------------------------------- zvok, ki označuje konec časa, ki je namenjen 

razpravi 

 

…///…iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Hvala lepa gospa Škrinjar. Od Štepanjskega do Tivolija je kar nekaj kilometrov, ne. zdaj govorimo o  

 

-----------------------------------------------------------zvok, ki označuje konec časa, ki je namenjen 

razpravi 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

... o Štepanjskem, ne 

 

-----------------------------------------------------------zvok, ki označuje konec časa, ki je namenjen 

razpravi 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

... naselju... v redu. Gospod Pavlin, izvolite. 
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GOSPA MOJCA ŠKRINJAR 

A vam ni všeč, da se tudi na hokej spoznam? 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Ne, to mi pa ni všeč. Pa na gimnastiko, pa vse... tak ne…mal preveč je, ne…orodna telovadba. 

Izvolite gospod Pavlin. 

 

GOSPOD JERNEJ PAVLIN 

Hvala lepa za besedo. Zdaj, gospod župan, vi ste tudi prej govoril o Stožicah pa marsikateri drugi 

stvari, ki ni neposredno fizično povezana z objektom o katerem in o predmetu o katerem je…je 

…govora v tem trenutku. Jaz bi želel povedat, da tudi sam…podpiram to zamisel. Akt o javno – 

zasebnem partnerstvu za projekt Nogometna dvorana v Štepanjskem naselju, še posebej, se mi zdi 

zanimivo in pomembno, da je promotor, da…da najdemo med promotorji vsaj po meni javno 

dostopnih podatkih dva člana slovenske izbrane nogometne vrste, ki je včeraj odlično igrala. Žal v 

zadnjem hipu...  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

V Stožicah. 

 

GOSPOD JERNEJ PAVLIN 

……v centru…v Športnem parku Stožice, evo, tudi jaz sem jih omenil…odlično predstavo je 

prikazala. Žal izgubila... ampak taka, taka je igra. Kot rečeno, ideja je zanimiva, sploh ob dejstvu, da 

sta taka dva promotorja, gospod Boštjan Cesar, gospod Bojan Jokić in ostali, kot je meni znano. Zdaj, 

v gradivu smo prebrali, da je po podatkih Statističnega urada v skupnosti v katerih…o kateri 

govorimo in kjer naj bi zrasel ta objekt, kar 14,22 odstotkov otrok starih do 14 let in skoraj 10 

odstotkov mladostnikov med petindvajsetim in štiriindvajsetim letom starosti, kar predstavlja 

relativno visok delež mladih. Očitno, piše v gradivu, je zelo popularen dvoranski mali nogomet. Zato 

nadalje navaja gradivo, da je v zadnjem času vse bolj aktualen in zanimanje tako za rekreativno 

igranje malega nogometa kot tudi za treniranje tega športa med mladimi strmo narašča. Zelo zanimiv 

podatek in seveda, osebno podpiram in tudi v naši svetniški skupini podpiramo oblike rekreativnega 

športa, ljubiteljskega športa in seveda čim boljšega…čim boljšega poklicnega profesionalnega športa, 

ki ga razvija oziroma pomaga razvijati Mestna občina Ljubljana. Piše, javni interes je v predmetnem 

primeru vzpostavitev športne infrastrukture, namenjene igranju malega nogometa na pokritih 

namenskih površinah, ki bo javno dostopna ter zagotovitev potrebne infrastrukture in terminov za 

izvajanje letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana. Hvalevredno, pozitivno. Na tej točki bi 

se vendarle, vseeno pridružil nekaterim skrbem. Tako sem jih jaz razumel, svetnicam in svetnikom, 

ki so jih izražali v razpravi pred mano, predvsem na…nekoliko nesrečno poglavje, ki se mu reče 

javno – zasebno partnerstvo v Mestni občini Ljubljana. Ravno na prejšnji seji, če se ne motim, smo 

eno javno – zasebno partnerstvo razdrli. V tem primeru si seveda verjetno nihče ne želi, da bi na 

rovaš takega projekta prišlo do česa podobnega.  Zdaj, dovolite, da glede na to, da tako v gradivu, ki 

sem ga citiral kot tudi vi gospod župan, ste rekli, da si želite, da bi tudi s tem projektom nogomet 

oziroma ta športne dvorana vlekla kot magnet otroke v šport. Dovolite eno kratko priliko, eno 

refleksijo o športu v Mestni občini Ljubljana. Se mi zdi na tej točki izjemnega pomena, da se 

dotaknemo. Če na področju ljubiteljskega rekreativnega športa beleži občina nekatere premike, tudi z 

izgradnjo infrastrukture, potem na profesionalnem, poklicnem, na tistem, na tistem  področju, nivoju, 

ki je najvišje, če temu tako rečemo, se žal Mestna Občina Ljubljana ne more ponašati z izjemnimi 

uspehi. Tukaj seveda za voljo resnicoljubnosti, iskrenosti in poštenosti v razpravi, bi bilo potrebno to 

razpravo razdelit vsaj na dva nivoja, eden je infrastrukturni, drugi je vsebinski, poklicni. Pa verjetno 

ni dovolj časa za vse, zato bi se, morda, obrnil na tistega malce bolj površno, na vsebinskega oziroma 

kar je vidno nam, med navednicami, strokovnjakom za fuzbal, konec navednic. Gospod župna, do 

sezone 2007….2006 – 2007, ko ste bili izvoljeni prvič za župana, je na primer Košarkarski klub 

Olimpija osvojil naslov državnega prvaka, kar dvanajstkrat. Od prve sezone, to se je začela leta 1991 

– 92, od prve sezone državnega prvenstva samostojne Slovenije. V tem času ji ni uspelo osvojiti 
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naslov državnega prvaka le dvakrat. Boljša je bila v sezoni 90 -2000 Krka Novo Mesto in isto v 

sezoni 2002 – 2003. v času, ko ste pa postali župan in aktivno sodelovali pri delu športa v Mestni 

občini Ljubljana, tudi v delu košarkarskega kluba Olimpija, naj spomnim, vrhunskega strokovnjaka 

 

-----------------------------------------------------------zvok, ki označuje potek časa, ki je namenjen 

razpravi  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Gospod Pavlin, dajva, ohranit javno  - zasebno partnerstvo Štepanjsko naselje. 

 

…///…iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Ne, ampak tam Olimpija ne bo igrala košarke. Govorimo o teh igralcih, ki igramo nogomet, pa dajva 

tam ostat, pa vam bom pol vseeno odgovoril na vaše. Ampak nehite o tem govorit, ker ne bom pustil. 

No izvolite. 

 

GOSPOD JERNEJ PAVLIN 

Lejte župan, jaz… 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Sam izvolite, držite se...  

 

GOSPOD JERNEJ PAVLIN 

Ja, ja, hvala lepa za intervencijo, ampak ne vem... očitno ne veste kaj pomeni prilika, ne. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Ne vem, ko boste točko dal...  

 

GOSPOD JERNEJ PAVLIN 

Se niste mogoče…ste že pozabili… 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Izredno…izredno sejo lahko skličete, da govorimo o športu v Ljubljani, ker od takrat, ko sem postal 

župan, sem nehu igrat, ne…k sem nehu igrat pa niso več prvaki, ne. Jaz bi tako rekel, ne, o tem. 

 

GOSPOD JERNEJ PAVLIN 

Jaz želim pač… 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Govorite o točki, ki jo imate, lepo prosim. 

 

GOSPOD JERNEJ PAVLIN 

... izpostavit poučno pripoved, ki ponazarja mojo misel. In to misel razvijam na ta način, na koncu bo 

pa seveda prišel sklepni del te misli...  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Pol pa spuste, pa pejte na konc. 

 

GOSPOD JERNEJ PAVLIN 

... če boste, če mi boste dovolili...  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 
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Ne bom. 

 

GOSPOD JERNEJ PAVLIN 

... gospod župan. Vi ste govorilo o Stožicah, o magnetu in tako naprej… po tem ko ste postali 

župan...  

 

---------------------------------------------------------- zvok, ki označuje potek časa, ki je namenjen 

razpravi 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Hvala lepa. Dej mi prosim te. Opomin, izrekam, se ne držite točke. 

 

…///…iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Ne. Govorimo samo...  

 

GOSPOD JERNEJ PAVLIN 

Sej vi ne veste...  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Govorimo samo, prosim...  o točki osem, javno – zasebno partnerstvo nogometne dvorane v 

Štepanjskem nasleju. Tega se držte.  

 

GOSPOD JERNEJ PAVLIN 

... jaz se tega ves čas držim, zdaj, ne vem, spet grožnja z opomini, s prekinjanjem razprave. Vendarle 

so... gre za pomembna vprašanja. Sami ste dejali, da naj bo ta objekt magnet za otroke v šport. S 

čemer se mi seveda strinjamo in podpiramo in si želimo, da bi ta objekt, nogometna dvorana v 

Štepanjskem naselju bil...  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

O tem pa govorte...  

 

GOSPOD JERNEJ PAVLIN 

... velik magnet...  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Tako je. 

 

GOSPOD JERNEJ PAVLIN 

... ne, in da bi iz Štepanjskega naselja prihajali tudi bodoči in še bodoči…kapetani slovenske izbrane 

nogometne vrste, morda tudi košarkarske vrste, morda rokometne, kdo ve, ne. Ping pong izbrane 

vrste, skratka, pomembno je, se mi zdi, da v tem spregovorimo o tem spregovorimo na tem Mestnem 

svetu. Kje pa bomo spregovorili o teh stvareh, če ne ravno tukaj, v debati z vami. Te prilike nikjer ni. 

In zato govorim o teh stvareh in to o čemer govorim se reče poučna pripoved ali prilika, ki ponazarja 

neko misel. In misel želim razvit do konca. Ko ste postali župan, leta 2006, od takrat dalje, pa je 

državno prvenstvo v Košarkarski klub Olimpija...  

 

-----------------------------------------------------------zvok, ki označuje potek časa, ki je namenjen 

razpravi 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 
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V skladu s 65. členom vam jemljem besedo, ker se ne držite točke dnevnega reda. Gospod Striković, 

izvolite. 

 

DENIS STRIKOVIĆ 

Hvala za besedo. Spoštovani… prvo, v reprezentanci niso samo iz Štepanjskega naselja, so tudi iz 

drugod, pa še najbolj pomembni so tudi iz sosednjega naselja, iz Novih Fužin, tako, da me veseli, da 

se…da se v bistvu ta dvorana, da bo postavljena na zemljišču, ki se nekako nahaja med dvemi 

naselji…ki sta dala za slovenski nogomet…velik šp…velik športnikov. So pa te…so pa te vsi 

nogometaši vzrastli prek…prek Slovana. Tako, da je zelo pomembna tudi ta navezava, prek Novih 

Fužin in Štepanjskega naselja, prek Kodeljevega do dvorane Slovana. in kaj je tuki tudi pomembno 

to, da vsi te mladi športniki, ki pridejo varno do teh svojih... objektov za treniranje tako, da 

izpostavljam še enkrat Trpinčevo cesto, da se mal to bolj pogleda, drugače se pa letos... pa vem, da 

se…vsaj v načrtih je, da bi se tale brv med Štepanjo vasjo pa Povšetovo obnovila. Tko, da so številni 

te nogometaši… 

 

------------------------------------------------------------zvok, ki napove konec časa, ki je namenjen 

razpravi 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Gospod Striković, lepo prosim, dejva še, nehat. Brv se že obnavlja, je že pogodba podpisana. Zdaj pa 

nehiva, no, res, o tem. Če nimate, res, o tem govort...  

 

…///…iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

DENIS STRIKOVIĆ 

Porabil bom deset minut...  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Dejva, o dvorani, prosim. Točka 8. 

 

…///…iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

65. člen. Opomin. 

 

DENIS STRIKOVIĆ 

To je bil kot uvod v… v moj govor. Tko, da jaz vidim, da je... da tako športno dvorano Ljubljana 

potrebuje, mislim, da je javni interes za to. Na začetku sem govoril to zaradi tega, ker vidim, da je 

prav, da je tudi potrebna na tem področju. Zaradi tega sem govoril v uvod in ne vidim potrebe po 

kakršnem koli opominu. In sam... sam celo vidim, da bi lahko Mestna občina Ljubljana pokrila 

celotno investicijo, ker misli, da ni samo v nekem delu investicije javni interes., ampak da je v 

celotnem projektu javni interes. Razumem pa, da je zelo težko dobit neke promotorje, ki bojo 

privabili mlade in ostale v tak objekt. Sicer, mislim, da že brez tega, bo objekt poln in mi je, kljub 

temu, da so…da so te kolegi športniki mladi, jim ne bo uspel vzdrževat to popularnost naslednjih 30 

let, tako, da bo vedno potrebno imeti neke nove promotorje, ki bodo lahko napolnili tak objekt, za 

katerega verjamem, da se bo tudi pokazalo, da…da bi mogoče še kakšno območje Ljubljane dobilo 

podobno dvorano. Tako, da bi jih kar po Ljubljani moglo bit več kot ena. Zdaj, kaj me tud...  tudi 

tuki, ja…jaz sam sem, ponavadi sem proti javno – zasebnim partnerstev. Tako, kot sem rekle na 

začetku, vidim, da je ta... to popolna neka javna investicija, al pa popolnoma zasebna. Se mi zdi ta, 

neka mešanica zelo slaba kombinacija. Sicer se pa, upam, da se bo s tem razpisom…pač lahko 

doseglo čim manjše obdobje... .kat... .za Mestno občino Ljubljana, da bomo res prišli pod 30 let. In 

kaj je še tuki bolj pomembno, da bomo dobili čim večji fond ur, za javne programe. To pa…to bo pa 

težko izvedljivo, če bomo... če se bo na tak razpis prijavil samo en prijavitelj, če ne bo neke 
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konkurenčnosti glede te ponudbe, je pa…to je neka taka noviteta v Ljubljani, kjer bo ta objekt prešel 

v last Mestne občine Ljubljana in upam, da bo tudi, če se to zgodi, nek nadzor, ki bo ohranjal vseh 

teh 30 let primerno vzdrževanje takega objekta in ne bo potrebno popolnoma na novo oziroma 

rekonstruirat, obnovit tako…tako dvorano. Potem se že, ko gremo v javno – zasebno partnerstvo. Pač 

zasebni partnerji izhaja iz nekega finančnega interesa... ne verjamem, da je to čisto neka ljubezen do 

nogometa, vsi te trije nogometaši so profesionalci, ne igrajo nogomet izključno zaradi ljubezni, 

ampak tudi zaradi denarja. In se mi... in se mi zdijo tudi te neki vzporedni elementi v tem objektu, ki 

bolj služijo oziroma kažejo na to, da po neki želji po nekem zaslužku, koker mamo tuki, je 150 

kvadratnih metrov nekaj gostinskega objekta, kar mi je za to območje zelo zabavno. Tam mate…niti 

enega objekta na tem območju ni, da nima gostinskega objekta…tuki bi bilo zanimivo, kaj bo še ta 

gostinski objekt…predstavljal, predstavljal…  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Gostinski objekt. 

 

DENIS STRIKOVIĆ 

... bo celo tuki neka kulinarika in tako naprej… 

 

…///…iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

DENIS STRIKOVIĆ 

…tko, da se tudi…ne vem, saj imamo primere. Mamo ta plezalni center, če se jaz ne motim, je bila to 

popolnoma zasebna investicija, tuki občina ni bila udeležena tako, da imamo podobne primere, kako 

bi se dal in v eni in v drugi smeri naredit ta projekt…. To je...  to je…mogoče v tem trenutku…bi to 

povedal, je pa, seveda, kokr sem…sam povem, da prihajam iz tega območja in podpiram ta projekt, 

sem pa, sem naštel te stvari kot neko opozorilo, ki...  tudi... kaj se bo dogajal, tudi 30 let naprej, ne 

vemo, pa tudi vi ne boste verjetno bili še naslednjih 30 let župan tega mesta, tako da…hvala lepa. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Jaz upam, da so zadovoljni z razpravo…gospod Kastelic, replika. 

 

GOSPOD ANTON KASTELIC 

Poglejte, lih na tem objektu... lih na tem mestu rabmo en gostinski objekt, k vemo, da tisti, ki pozna 

Četrtno skupnost Golovec, vemo, da se tam… 

 

---------------------------------------------------------KONEC POSNETKA ŠTEVILKA 20150615_163125 

 

GOSPOD ANTON KASTELIC 

... družijo cele družine, kjer so športna igrišča, so travnata igrišča in v sklopu tega celotnega izgradnja 

kompleksa, bo... verjetno bo tudi kakšen...  gostinski objekt, k se... k ga potrebujemo. Kratko 

povedano. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Hvala. Gospod Pavlin. Postopkovno, izvolite. 

 

GOSPOD JERNEJ PAVLIN 

Ja, gospod župan, jaz vas pozivam, da vodite sejo v skladu s Poslovnikom, prvič, drugič, da se 

dostojno obnašate do vsakega razpravljavca. Da niste žaljivi, arogantni, nesramni, tako kot ste bili 

pred neki trenutki do mene, ko ste mi neupravičeno odvzeli besedo, še prej pa izrekli opomin in 

končno, samo strahopetec se skrije za mikrofon in iz…pritiska na rdeči gumb in samo strahopetnež se 

boji soočanja argumentov. Začnite, obnašajte se, no, kot župan. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 
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To sicer ni bilo postopkovno. Gumb ni rdeč, ampak je zelen, tako, da bom še naprej jemal besedo z 

zelenim gumbom. Gospod Colarič, izvolite.  

 

…///…iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Izvolite gospod Striković. Niste se prijavil. 

 

DENIS STRIKOVIĆ 

Naj...  jaz bom še enkrat, jaz verjamem, da vsak tak objekt potrebuje nek gostinski obrat, ampak ne 

tok širok in ne s tem namenom, da bi…da bil to bil tudi nek velik izvor denarja. Naj 

spomnim…tud…mojega soseda svetnika v sosednjem naselju, da ima ragbi igrišče ima svoj gostinski 

objekt, plezalni center ima svoj gostinski objekt in BIT center ima svoj gostinski objekt in vsi te trije 

objekti bojo od novega objekta... nekaj deset metrov stran. In... to je dejstvo, hvala lepa. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Razširili smo naše področje iz fuzbala na bife. Gospod Colarič, izvolite. 

 

GOSPOD ANTON COLARIČ 

Hvala lepa. No, jaz moram rečt, da bom predlog podprl. In, da me veseli, da bo Štepanjsko naselje 

lahko dobilo malo nogometno dvorano po več kot štiridesetih letih prizadevanj. Tisti, ki pozna to 

področje ve, da je bilo naselje zgrajeno brez tako rekoč vseh spremljajočih objektov. Da so se 

dodajali postopoma. Lahko se pa spomnim, da v sedemdesetih letih, prvi športni objekti so bili 

udarniško zgrajeni v Štepanjskem naselju. Ravno ta trava okrog ko govorite, to so površine za 

baseball pa za ragbi. Športa, ki so se tudi začel razvijat takrat v Štepanjskem naselju pod taktirko, 

bom rekel, Športnega društva Golovec, ki je bil začetnik tega gibanja na raznoraznih področjih v 

samem naselju. In moram rečt, da je bilo to eno najbolj številčnih društev v tistem času v Ljubljani, ki 

je imelo v... okrog leta 75, 76 več kot  1200 članov, kar kaže kakšen gromozanski interes je bil za 

šport na tem področju. Dejstvo je, da, ker ni bilo možnosti v Štepanjskem naselju, da se je potem bolj 

razvijalo in se treniralo na Kodeljevem, sedaj pa res upam, da bo do te gradnje malonogometne 

dvorane prišlo. Namreč, ni vseeno, a se igra mali nogomet v dvorani, ki je namenska za mali 

nogomet, ali pa v kakšni šoli, ker so skoz potem problemi…več športov v enem objektu, več poškodb 

na objektu in tako naprej in mislim, da tisti, ki želi vložit svoj denar, naj ga vloži skupaj s sredstvi 

Mestne občine in tako se zadovolji te interese. Mislim, da je tudi lokacija enkratna, med dvema, kot 

je bilo že rečeno, soseskama, Štepanjsko ima več kot 12000 ljudi, Fužine čez Ljubljanico 16000 in 

jaz sem prepričan, da se bodo lahko še rojevali talenti, ki bodo zastopali Slovenijo ali na meddržavnih 

tekmah ali pa tudi v rekreaciji celo življenje. Tako, da jaz pobudo seveda podpiram in upam, da se bo 

dejansko lahko izpeljala v skupno zadovoljstvo. Bi pa seveda opozoril, tako kot že nekateri pred 

mano, da so zaveze zelo jasne in da se ve kaj so obveznosti tistega zasebnika, ki naj bi dajal denar in 

upam, seveda, da ga bo dejansko dal in da bo od teh dvoran res prišlo, skupaj seveda s prostori za 

četrtno skupnost in druga društva, ki delujejo v tem naselju. Skratka, mene sicer veseli, da smo kar ne 

enkrat vsi strokovnjaki za nogomet in seveda iz tega seveda računam, da bo predlog podprt. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Hvala lepa. Gospod Brnič Jager. 

 

GOSPOD MIRKO BRNIČ JAGER 

Hvala za besedo, gospod župan. Moji pomisleki grejo v dve nasprotujočih si smereh. Ena je interes za 

investicijo, drugo pa javni interes za nogomet. Torej, nisem prepričan, da je najboljša poslovna 

rešitev javno – zasebno partnerstvo. Mogoče bi bila boljša rešitev...  ne vem….klasična oblika 

odprodaje zemljišča, pokasirat komunalni prispevek, napolnit občinsko blagajno in na ta način 

prispevat, da se lahko investicija posameznikov, ki so pripravljeni vložit svoj denar, tudi uresniči. Od 

tod naprej, bi poudaril, da se strinam z mnogimi govorci, ki so do sedaj govorili, tudi z gospodom 
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Colaričem. Res je, nogomet je dobro, če ima dvorano, ki je namenjena predvsem nogometu. To je 

mogoče... se sliši velik luksuz, vendar tisti, ki bodo vložili svoj denar, bodo znali racionalno in 

pametno delat, tem bolj, če se na posel spoznajo. Tako, da tukaj bi lahko prišlo do srečnega zaključka 

zgodbe. Se pravi, občinska blagajna polna, nogometna dvorana pravilno dimenzionirana, pravilno 

zastavljena, racionalno zastavljena, dobro delujoča. Nenazadnje pa poudarimo to, da čez 30 let bo ta 

dvorana podrtija, bolj ali manj. Potrebna bo hudih poš…močnih vložkov, se pravi za njeno popravilo 

in tako dalje in evo, spet bo to vse na Mestni občini Ljubljana, zato bi rekel, da dvomim v…v ... 

javno – zasebno partnerstvo v katerem po moje občina prevzema nekoliko preveč bremen. Kar 

zadeva pa javni interes v zvezi z nogometom. Jaz mislim, da ta javni interes obstaja, nogomet je 

najbolj razširjena, če jo primerjamo recimo s curlingom. Za nogomet rečemo, pride v vsako hišo, 

curling žal ne pride, ne pride niti v vsakih 1000 stanovanj, to se pravi poslanstvo fuzbala je 

nedvoumno izpričano. In sedaj, pozitivne lastnosti nogometa, ob tem, da je to vrhunska igra, 

inteligentna igra in vse ostalo in vse ostalo in tako dalj in tako dalje, kar govorim…je to tudi igra, ki v 

bistvu vzgaja. Jaz bi mogoče se ozrl mal... eno vzporednico z Spike Leejem potegnil, ki je posnel 

film z Mikom Tyesonom, v katerem Mike Tyson nekako povedal, kako je z prostim časom majhnih 

ot…torej, fantov, mladih dijakov in tako dalje, ne, ki pravzaprav ne vedo kam s svojo energijo, ne. in 

vemo, da iz tega izhajajo najhujši problemi, lahko, z družbo. Nogomet pa tu, po moje tisti posrednik, 

tisti ambasador, ki lahko tukaj izjemno poseže, tembolj če so zanj uspešno pripravljeni…pripravljena, 

rečmo temu infrastruktura, ki zagotavlja, da tile mladi fantje majo kam prit, se srečat s strokovnim 

osebjem, srečat, kot je Jernej povedal tudi z idoli, se pravi nosilci igre državne reprezentance, ki se 

celo izpostavljajo, kot tisti, ki se bodo za dvorano žrtvovali tako, da tukaj je pa zdaj cela serija 

izredno pozitivnih nastavkov in jaz mislim, dda ti pozitivni nastavki potrjujejo javni interes v tej 

smeri, ne. Zdaj, še eno stvar bi rekel, morda v eno spodbudo…moje mišljenje jel, da bi tako, kot 

govorimo o nekem…o nekem fenomenu Štepanjskega naselja in Fužin, kjer bi nastal ta dvorana, bi 

rekel, da tudi v druge četrti spravimo take dvorane, ne. In dejmo se potrudit za masovni šport, naj 

prevzame tisto rekreativno in tudi vzgojno funkcijo, predvsem med mladimi. Naj se jim približajo 

dvorane, ne in naj se jim omogoči vadba točno takšna, kot si jo želijo, ki jih bo zabavala, pa tudi učila 

in mogoče celo komu, koga pripeljala do poklica in kruha. Zdaj, ena stvar pa... nisem čist prepričan, 

gospod župan. Rekli ste, da se bolj spoznate na fuzbal, nekako ste izzivali Mojco Kucler, jaz vam čist 

ne verjamem, jaz bi rekel, da…da...  mogoče bi se pa to dalo preverit? Kako se vi spoznate na fuzbal, 

pa kako se Mojca spozna na fuzbal, pa bi… pa bi mogoče naredili eno ekipo…evo, tukaj v dvorani 

so... klena ekipa... nepovezane... nepovezane opozicije, kot je rekel gospod Matić, ne. Pa recimo eno 

ekipo bi lahko vi sestavili, no, da ne bi glih osebno izkazoval kakšen... kako se spoznate na fuzbal in 

bi se lahko...  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Mate še kaj druzga o dvorani? 

 

GOSPOD MIRKO BRNIČ JAGER 

... čakte... sa…sam moment. 

 

-----------------------------------------------------------zvok, ki označuje poteka časa, namenjenega 

razpravi 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Lejte, gospod Brnič Jager, glejte, dejva nehat. Jaz sem igral fuzbal proti Janezu Janši, je vedno 

kontra, tko, da vaš dober igra fuzbal. Vi lahko naredite SDS ekioo. Gospa Sukič, imate repliko? 

 

  …///…iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

65. člen. Vam jemljem besedo. Ne, ker, lejte...  zmenimo se pol... pri malici bomo naredili fuzbal 

ekipo, no. Ampak to ni del mestne seje, no.  
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…///…iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

A piko na i? Dodajte še i na piko. 

 

GOSPOD MIRKO BRNIČ JAGER 

Pika ne i je to, da je tam so sedaj krtine, ne, kjer bo dvorana stala, ne… 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Kaj so tam? 

 

…///…iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

GOSPOD MIRKO BRNIČ JAGER 

Krtine so tam, ne. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Ali veste kje je to? 

 

GOSPOD MIRKO BRNIČ JAGER 

Kako? 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Veste kje je to? 

 

GOSPOD MIRKO BRNIČ JAGER 

Ja, med Štepanjskim naseljem in Fužinami. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Ne, ne, pa veste v kateri ulici? Vam bom jest povedal, da vam bom razložu...  

 

GOSPOD MIRKO BRNIČ JAGER 

No, povejte, ajde...  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

A vestem kje ja ta dvor... kje je to lokacija? 

 

GOSPOD MIRKO BRNIČ JAGER 

Ja vem, ja.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Na vzhodu Ljubljane, ne. 

 

GOSPOD MIRKO BRNIČ JAGER 

Tako, ja. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Zavijete, greste po Litijski ulici, vam bo Moškrič povedal. In potem pri baru Oliva, piceriji Oliva 

zavejete levo, dol na Parmsko ulico, greste k šoli in na desni strani imate najprej...  

 

…///…iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 
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... tko, da tam imate…ker govorite o lokaciji, ki je niti ne poznate. 

 

GOSPOD MIRKO BRNIČ JAGER 

Dobro, glejte gospod...  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Krtin pa ni, no. 

 

GOSPOD MIRKO BRNIČ JAGER 

V redu, pustite, to so podrobnosti. Zdaj, tko bova rekla... ne 

 

…///…iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

-------------------------------------------------------zvok, ki označuje potek časa, namenjenega razpravi 

 

…///…iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Kar pust, kar pust, kar pust. 

 

GOSPOD MIRKO BRNIČ JAGER 

Vi ste, vi ste izzvali Mojco Kucler, jaz pa izzivam… 

 

-------------------------------------------------------zvok, ki označuje potek časa, namenjenega razpravi 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Dobr je. … 65. člen, jemljem besedo, gospa Sukič. Replicirate gospodu Brnič Jagru. 

 

----------------------------------------------------------zvok, ki označuje potek časa, namenjenega razpravi 

 

GOSPA NATAŠA SUKIČ 

Da jih pa res… 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Pa loh preden 

 

GOSPA NATAŠA SUKIČ 

... res… 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

... preden...  

 

GOSPA NATAŠA SUKIČ 

... res...  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

…preden... lepo prosim, preden replicirate. V tej dvorani smo vse te akte javno-zasebnega partnestva 

dali skoz. In danes govorimo zdaj eno uro v tej dvorani, jaz bi rad iz zapisnika najdu eno točko, ki ste 

jo predlagali županu in mestni upravi, da bi bili pametnejši v razpisu. Ne, niti ene točke, zdaj 

govorimo o tem, kdo lahko fuzbal igra… 

 

…///…iz dvorane – nerazumljivo…/// 
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GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Ah, vi ste pa sploh, vas sem pa sploh slišal. Kaj je tam? Mi govorimo o dveh delih. En del je dvorana, 

ki je javno – zasebno partnerstvo, drugi del je pa center četrtne skupnosti, kjer je investitor Mestna 

občina Ljubljana. In to četrtna skupnost dobro ve. In ko se to nard…začne delat, se bo tudi tisto. Jaz 

se samo sprašujem, ali imamo res tok zabave, ali imamo tok znanja, da bi nekdo rekel, v 8. členu 

popravite to pa to, da bo bolj MOL zaščiten. Al pa dodajmo še to pa to. Ne, mi zdaj razpravljamo, ne, 

ali je... bojo več Fužinci igrali v tej dvorani, al bojo več igral tega, zakaj je bar 150 metrov, ni 132 

metrov, pa dejmo, prosim...  

 

DENIS STRIKOVIĆ 

Pa sej to je sprememba... to je predlog...  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Ja… 

 

DENIS STRIKOVIĆ 

... tud… 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

... niste povedal koliko metrov...  

 

DENIS STRIKOVIĆ 

…///… nerazumljivo…/// 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Ja. Sej je v redu... gospa Sukič, dejte, prosim... sej...  

 

GOSPA NATAŠA SUKIČ 

Ja…repliciram, no. V glavnem nikakor se ne strinjam, da bi tako dragoceno površino prodajali, kot 

zemljišče zasebniku. Nasprotno, v čim večjem meri bi morali zasledovati javni interes, mogoče celo 

takšni, da bi MOL pravzaprav resnično zgradil to dvorano, pa tudi, če z pridobljenimi evropskimi 

sredstvi, kot Petkovšek, Cerar, ne, tale gimnastični center. Zakaj pa ne…poleg tega... te večnamenske 

dvorane za četrtno skupnost. To bi bilo čudovito. Ali pa, da vsaj v čim večji meri dobimo čim večjo 

kvoto ur na razpolago v tej dvorane, da bomo zadostili javnemu interesu...   

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Sej jo un hoče. 

 

GOSPA NATAŠA SUKIČ 

... da se enostavno na ta način izpogaja…izpogajamo...  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Gospa Sukič...  

 

GOSPA NATAŠA SUKIČ 

Ja. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Privatni partner v dvorani hoče čim več ur, ker so plačane ure. Ker mi imamo… 

 

GOSPA NATAŠA SUKIČ 
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Meni je…to je jasno, ja. Ampak, vseeno, dajmo probat mi tudi našo pozicijo čim bolj zastavit za 

javni interes, no. Pa se izpogajat na ta način, da bo obema interesoma v največji možni meri 

zadoščeno, da ne bomo preveč popuščali, potem. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Ko bo razpis objavljen, sam zrihtajte kakšnega partnerja za ponudbo, lepo prosim. Pripeljite koga, 

bom,  res, ampak to resno govorim. Bom srčno vesel, da jih bo trije, štirje ponudniki. Jaz najbolj 

zadovoljen, ko se lahko pogajam. 

 

GOSPA NATAŠA SUKIČ 

Zakaj pa ne bi evropskih sredstev iskal, pa mi zgradil tele dvorane? 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Pridite po pooblastilo, vam dam pooblastilo za evropska sredstva. Da vi rihtate, no resnično, no zdaj 

tak, ne. da ne bomo filozofiral...  

 

GOSPA NATAŠA SUKIČ 

Dobr, no…sem pač replicirala, da tega ne bi prodajal. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Gospa Sever. 

 

GOSPA NATAŠA SUKIČ 

... no, to pa dejstvo… 

 

 …///…iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Izvolite gospa Sever. 

 

GOSPA KSENIJA SEVER 

Gospod župan, hvala lepa za besedo. Rada bi povedala, da bom projekt izgradnje nogometnega centra 

in prostorov za Četrtno skupnost Golovec podprla. Športna aktivnost je zelo pomembna predvsem za 

mlade, ki jih je na območju gradnje objekta živi zelo veliko. Opozarjam, da bo potrebno pri tem pa 

angažirat tudi šole in vrtce, da bojo vse termine, ki bojo na razpolago zasedli z mladostniki, saj jih 

bomo s tem odtrgali od računalnikov. Predvsem pa bi rada opozorila, da mora biti objekt resnično 

grajen kvalitetno. Da mora MOL tudi sam izvajati nadzor gradnje, da mora biti objekt sprotno 

investicijsko vzdrževan, tako, da bo MOL po tridesetih letih lahko prevzel kvaliteten in še uporaben 

objekt. Hvala lepa. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Hvala lepa. Gospod Crnek. A sama replicirate?... .izvolte. 

 

…///…iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Gospa…gospa Škrinjar, izvolte, replika. To me pa res zanima. 

 

GOSPA MOJCA ŠKRINJAR 

Ja,. hvala lepa. Spoštovana kolegica, vse si prav povedala, rada bi te pa opozorila, da nek izraz 

posplošen, da je treba otroke spravit stran od računalnikov ni ravno najboljša formulacija. Otroci naj 

kar bodo za računalniki, to je pač moderna doba. Je pa res, in imaš prav, da morajo nekako dobit tudi 

čas, da se razgibajo po tem dolgotrajnem sedenju. In, da niso odvisni od iger na računalnikih. In, da je 



39 

 

 

šport tisto zdravilo, ki lahko otroke od odvisnosti tudi odvrne. Pa nej... nimamo samo ene odvisnosti. 

Tako, da... res je, prav je, da je šport in prav je da…in zdravilen je, samo z računalniki ni nič narobe, 

lepo prosim. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Gospod Crnek. 

 

GOSPOD DEJAN CRNEK 

Hvala lepa župan. Vmes se je že v bistvu skor vse povedal, kar sem želel, ampak, se mi zdi, da je 

prav, da še enkrat poudarimo dve stvari. In sicer, prvo je to, da objekt v katerem govorimo ni objekt 

četrtne skupnosti, ampak je objekt nogometne dvorane. Objekt četrtne skupnosti, želja četrtne 

skupnosti je pa v istem območju. In gospod Colarič je tud povedal že, da tam sta še dve društvi, in 

sicer ragbi društvo in pa v… baseball društvo, ki uporabljata en manjši objekt, tudi na tem območju, 

kjer so garderobe. In profesor Koželj je naredil zazidalni preizkus, kako bi naredili še en objekt, kjer 

bi te garderobe združil za te dve društvi in nad te garderobe postavili prostore četrtne skupnosti. Ta 

zazidalni preizkus je bil narejen, je pokazal, da bi bilo treba majčkeno v kakšnem delu še spremenit, 

ampak to je to o katerem je že župan govoril, da je to projekt Mestne občine za naprej. Tako, da smo 

to razčistimo. Drugo je to, pač na športnem delu pozdravljamo in spodbujamo seveda vsako javno – 

zasebno partnerstvo, ker se nam zdi, da vsak športni objekt v mestu doda dodano vrednost, ker otroci 

na temu mestu, pa spet govorimo otrokom, grejo pač kamorkoli jim ponudimo. Ali je sedaj to 

nogomet, ali je to košarka, važno, da se z nečem ukvarjajo. In tuki je pač nogometna želja in 

nogometna dvorana. Nekje drugje bo pa nekaj drugega. Tako, da mislim, da je to pametno. In še 

nekaj, nobenemu objektu v Mestni občini Ljubljana, razen v parih zunanjih objektih, ni vadba 

brezplačna, to moramo vedet. Ampak občina z svojim programom društvom pomaga, jih sofinancira, 

da lahko imajo društva potem cenejšo ceno in še neki je pomembno, vsa društva, ki izvajajo v okviru 

LPŠ-ja morajo zagotovit brezplačno vadbo za otroke iz socialno ogroženih okolij. Brezplačna vadba 

je pa edino v enem terminu v šolskih prostorih, kjer se izvaja v tem popoldanskem času, med 15. do 

17. uro. Takrat je pa en termin brezplačen. V teh, vsa društva pa nekaj računajo, ker tudi društva 

morajo preživet in objekte vzdrževat. Sam tok. Hvala župan. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Hvala lepa. Gospod Brnič Jager bo repliciral. Na katerem delu, izvolite. 

 

GOSPOD MIRKO BRNIČ JAGER 

Hvala. Repliciram gospodu Crneku na dejstvo, da je predstavil, da obstaja nek vzporeden objekt 

nečemu. Skratka, mi o tem nič ne vemo, ne, če pa vidim, vas skrbi kvaliteta urejanja prostora, ne. v 

takšnem projektu, v katerem gre za več milijonov, za tako pomembno lokacijo med Fužinami in 

Štepanjo vasjo, Štepanjskim naseljem, bi bilo prav, če bi mogoče izvedli javni arhitekturni natečaj. Pa 

bi prišli do ene dvorane, ki bi v bistvu odgovorila zahtevam gospoda Colariča, gospe Mojce Kucler, 

ki je izpostavila še nek dodaten program, tudi vsem ostalim, ki imajo glede tega pomisleke in mislim, 

da bi na ta način lahko v bistvu naredli en dober uvod v…v to dvorano in potem bi bistveno lažje tudi 

uredili zadeve, se pravi si nalili čistega vina v zvezi z investicijo. Kdo, kaj, koliko in v kakšnem času. 

Kar pa zadeva….kar pa zadeva javno-zasebno partnerstvo pa še enkrat poudarjam, da občina tukaj 

igra vlogo malo…malega velikega….male velike žrtve zaradi tega, ker bo dvorana, ko jo bo po 

tridesetih letih prevzela razsulo. Ne bo nič od nje. Poglejmo v Halo Tivoli, kje je in zak 

 

 …///…iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

GOSPOD MIRKO BRNIČ JAGER 

…ja, to je pač logika… 

 

-----------------------------------------------------------------------zvok, ki napove čas, kje potekel za repliko 
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GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

O tem ni nič govoril, no. Ne bova. O tem ni nič govoril gospod Crnek, vi mu ne replicirate tam o 

gradbeni logiki, vi ste specialist za gradbene objekte, ne. Gospa Kuntarič Hribar, zadnja prijavljena.  

 

GOSPA IRENA KUNTARIČ HRIBAR 

Ja, glejte, ne. Glede na to, da sem bila kar nekaj let predsednica Četrtne skupnosti Dravlje, bi bila 

zelo vesela, če bi lahko tako priložnost dobila v Dravljah. Vprašanje je, ali bo ta objekt sploh 

postavljen. Ker to, o čemur se mi pogovarjamo niso majhna sredstva. To ni 100 tisoč evrov. Ne, pa že 

100 tisoč evrov niso majhna sredstva. In dobit zraven kapital, ki bo vložil recimo v tak objekt rečmo 

temu 5 milijonov evrov, ni mačji kašelj. In hkrati rečt, da bomo ta sredstva dobil iz evropske 

skupnosti, halo? A se je kdo od vas že prijavlja na Central Europe al pa na Cross-borderje al pa na 

Norveški projekt. Napište 5 milijonov, pa da vidm. Res. Govort tako lahko o pridobitvi teh sredstev 

je milo rečeno, ne vem… zdaj zagotovit ta sredstva s strani MOL-a, pa mislim, da smo prejel 

proračun, a ne. Tko, da vsi vemo, kje ga lahko dobimo. jaz to zadevo podpiram, zakaj? Zaradi tega, 

ker mogoče se bo v Podutiku kdaj zgodil, da bom tole zadevo rabla. Al pa jo bomo rabl kot prebivalci 

Podutika, ker nimamo nič. Ampak nič. Imamo igrišče. Pravkar je bilo obnovljeno. Nimamo pa nič. 

Tko, da v tem delu vidim priložnost za druge četrtne skupnosti. Probamo narest en projekt, vidim 

kako se bo obnesu. Prjavit se na tale razpis bom pa z veseljem spremljala. Drugač pa projekt 

podpiram. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Izvolte gospa Škrinjar. Postopkovno. 

 

GOSPA MOJCA ŠKRINJAR 

Bom še jaz tako kot vi naredila, ha.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Dejte no,… 

 

GOSPA MOJCA ŠKRINJAR 

Dejte imet enak vatl za vse. Jaz podpiram diskurz kolegice, ki je govorila o Podutiku in o Dravljah. In 

prav ima. Ampak mene ste ustavil samo, da sem omenila Halo Tivoli. Dejte imet enak vatel za vse. 

Hvala. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Dej, čakte no, zdaj zdaj tak. Postopkovno, jaz ne vem kaj naj bi bilo to postopkovno, ampak... 

zaključujem. Replika na Gospo Kuntarič. Izvolite gospod Crnek. 

 

GOSPOD DEJAN CRNEK 

Prej sem pozabil samo ta podatek, da v novi perspektivi do 2020 evropskih sredstev ni več sredstev 

za športne objekte in pa infrastrukturo.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Kaj bi pa vi gospa Sukič? 

 

GOSPA NATAŠA SUKIČ 

Sam še ena replika… 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Komu... ?  

 

GOSPA NATAŠA SUKIČ 

No, to je recimo 
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GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

…komu replika? 

 

GOSPA NATAŠA SUKIČ 

Gospodu…a ... podžupanu, konkretno 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Ne morete, ne morete. 

 

-----------------------------------------------------------zvok, ki označuje potek časa, ki je namenjen repliki 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Na žalost ne dovoli poslovnik. Ne morete.  

 

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

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

V naprej opozarjam, da bom vzel besedo, če boste zlorabili, izvolite. 

 

…///…iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Ne, gospe Kuntarič dajete odgovor. 

 

GOSPA NATAŠA SUKIČ 

Ja. no to ni res tukaj nimamo izkušenj s pridobivanjem večjih denarjev iz evropskih skladov. Mogoče 

ne za 5 milijonov, ampak za v obsegu milijona smo jih pa že pridobivali. Res pa je, da je to 

pomemben podatek, da ni v naslednji perspektivi možno dobiti, to pa nismo vedeli. In zdalje, ko smo 

to pojasnilo dobili, je to povsem druga zgodba, no. Tako, da to je to. Hvala lepa. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Zaključujem razpravo. Ugotavljam navzočnost.  

Rezultat navzočnosti: 39. 

 

Glasujemo O PREDLOGU SKLEPA: Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Predlog 

Akta o javno  - zasebnem  partnerstvu za projekt Nogometna dvorana v Štepanjskem naselju. 

 

Prosim za vaš glas. 

36 ZA. 

0 PROTI. 

Glavno, da je šla ura pa pol. Hvala lepa. 

 

Deveta točka. 

AD 9. 

PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K SPREMEMBAM IN DOPOLNITVAM STATUTA 

JAVNEGA ZAVODA MLADI ZMAJI 

Gradivo ste prejeli. Po skli... Marko, Simona. Pridita z Markotom sem, no. Prejeli ste tudi poročilo 

pristojnega odbora. Prosim gospoda Grilca za kratko uvodno obrazložitev. 

 

GOSPOD DR. UROŠ GRILC 

Spoštovani župan, svetnice in svetniki. Predlagane spremembe statuta Javnega zavoda Mladi zmaji so 

posledica dveh sprememb ustanovitvenih aktov. Prve spremembe je junija 2014 Mestni svet sprejel 

na podlagi izločitve notranje organizacijske enote Družinski center Mala ulica in posledično 
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ustanovitve posebnega javnega zavoda. Druge spremembe ustavovitvenea... ustanovitvenega akta ste 

sprejeli januarja 2015, v katerih ste natančno določili ciljno skupino uporabnikov Javnega zavoda 

Mladi zmaji, se pravi mlade, ki po definiciji spadajo med 15 in 29 let, osnovnošolce in družine. 20. 

člen sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Mladi zmaji govori o tem, da statut sprejema svet zavoda, 

soglasje k temu statutu pa daje ustanovitelj. Zato vam predlagam, da to soglasje tudi podate. Hvala. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Hvala lepa, Uroš. Prosim gospo Trobec za stališče odbora. 

 

GOSPA FRANCKA TROBEC 

Odbor za predšolsko vzgojo in izobraževanje podpira predlog sklepa o spremembah in dopolnitvah 

statuta Javnega zavoda Mladi zmaji in predlaga Mestnemu svetu v sprejem. sklep je bil sprejet s 

sedmimi glasovi za in z nobenim proti. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Hvala lepa. Gospod Brezovar? Razprava? Ni.  

Ugotavljam navzočnost. 

Rezultat navzočnosti: 34. 

 

Glasujemo O PREDLOGU SKLEPA: Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Predlog 

Sklepa o soglasju k spremembam in dopolnitvam statuta Javnega zavoda Mladi zmaji. 

 

Prosim za vaš glas. 

32 ZA. 

0 PROTI. 

 

Hvala lepa. Gremo na 10. točko.  

AD 10. 

POROČILO O IZVAJANJU STRATEGIJE RAZVOJA KULTURE V MESTNI OBČINI 

LJUBLJANA  V OBDOBJU 2012 – 2015 V LETU 2014 

Gradivo ste prejeli. Prejeli ste poročilo pristojnega odbora. Prosim gospo Demšič za uvodno 

obrazložitev. Če čmo iti na koncert more bit kratka obrazložitev. 

 

GOSPA MAG. MATEJA DEMŠIČ 

Nas vsako leto doleti, da se na dan poročanja o delu v kulturi v prejšnjem letu, nekaj dogaja in župan 

ima prav, naj izkoristim to priložnost, da... danes se začenja serija mjuziklov v fest... na Festivalu 

Ljubljana, v Križankah. Hkrati poteka festival Junij Ljubljana in na Križevniški je danes že cel dan en 

kup kulturnih prireditev, tko da, ja bom pohitela. Ne glede na to, mi dovolite, da vendar dajem nekaj 

poudarkov na kulturnem dogajanju oziroma našem delu pri izvajanju strategije razvoja kulture v 

MOL-u med leti 12 in 15. Zasledovali smo, kot vedno temeljni cilj in to je bil zagotovitev stabilnih 

pogojev za delovanje javnih zavodov na področju kulture, ki jih je ustanovila Mestna občina, kakor 

tudi zagotovitev nemotenega financiranja, sofinanciranja nevladnih kulturnih organizacij, 

posameznikov, posameznih ustvarjalcev in ustvarjalk ter ljubiteljskih kulturnih društev. Poleg tri 

letnih kulturnih programov, vsako leto zagotavljamo podporo tudi za eno letne kulturne projekte, ki 

jih izvajajo nevladne organizacije in samostojni ustvarjalci in ustvarjalke na področju kulture. 

Projektni razpis v letu 14 je tako zaobjel 74 kulturnih projektov v skupni vrednosti 370...  nekaj več 

kot 370 tisoč evrov. Sicer programski razpis, ki je potekal med letom 13 in se letos končuje in 

sofinancira 39 triletnih kulturnih programov je ovrednoten z milijonom 800. Pri tem velja poudariti, 

da posamezne nevladne kulturne organizacije delujejo interdisciplinarno. Brez dvoma, to dokazuje, 

da je stabilnost sofinanciranja veliko boljša kot pri ostalih lokalnih skupnostih v Sloveniji, če ne 

popolnoma drugačna. Nacionalni svet za kulturo, ki je to tudi prepoznal, je v svoji krajši analizi, ki jo 

je konec leta 14 pripravil na podlagi vprašalnika, ki ga je poslal vsem lokalnim skupnostim v Lju...  v 

Sloveniji, povedal, da največji odstotek kulturi namenja prav Mestna občina Ljubljana in Nacionalni 
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svet za kulturo pravi, da je po vseh parametrih mesto Ljubljana tisto, ki izstopa. Nekaj poudarkov leta 

14. Leto 14 ne more mimo tega dejstva, da smo praznovali 2000 let Emone, prve mestne poselitve na 

tleh današnje Ljubljane. V ta namen je bilo izvedenih ogromno dogodkov za vse strokovne javnosti, 

za laične javnosti, sodelovale so nevladne organizacije in najpomembnejše kulturne ustanove tako v 

MOL-u, kot tudi tiste na nacionalni ravni. Festival kulturno-umetnostne vzgoje Bobri. Bober je bil 

Emonec, lansko leto je v svojih štirinajstih dneh ponudil na 34 ljubljanskih prizoriščih 157 prireditev, 

ki jih je izvajalo 53 kulturnih inštitucij. Od javnih kulturnih zavodov, do nevladnih kulturnih 

organizacij. Razdelili smo 16 tisoč 458 brezplačnih vstopnic. Gostili smo ICORN-ovo generalno 

skupščino. Skupščino zveze mest, ki gostijo oziroma dajejo zatočišče preganjanim pisateljem in 

skupščino povezali z gledališkim festivalom Prelet v organizaciji Slovenskega mladinskega 

gledališča in gledališča Glej. In vse skupaj začinili s predstavo Preklet na bo izdajalec svoje 

domovine. Lani smo kandidirali za gostiteljstvo kulturnega foruma mreže EUROCITIES. Naša 

pobuda je bila sprejeta, letos septembra organizu... organiziramo v Ljubljani kulturni forum z nosilno 

temo odnosa med javnimi zavodi in nevladnimi organizacijami na področju kulture, z dvema 

podtemama o kulturni dediščini v Ljubljani in kulturno umetnostni vzgoji v Ljubljani. Festival Junij v 

Ljubljani se je iztekel, oziroma je potekel ta čas lansko leto in ponudil več kot 30 brezplačnih 

vrhunskih gledaliških, plesnih in glasbenih predstav za vse generacije. Na področju infrastrukture 

nekaj poudarkov. Vzpostavitev Lutkovnega muzeja. V lanskem letu smo končali gradbena dela. To je 

bil kompleksen projekt, podprt z evropskimi sredstvi, v sodelovanju med Mestno občino, Lutkovnim 

gledališčem Ljubljana in Ljubljanskim gradom, kjer je tudi muzej uvrščen... umeščen. Muzej smo 

odprli pred slabim mesecem, po naših podatkih je muzej od samega odprtja vedno poln. S projektom 

smo načrtovali, in to se uresničuje, obogatitev turistične ponudbe na način kulturnega turizma s 

prepletanjem izkustvenih, izobraževalnih in kulturnih vsebin, prav tako pa s tem zagotavljamo, in to 

je prvič v tako zelo sistematičnem delu, skrb za lutkarsko dediščino, ki na Slovenskem beleži nekaj 

več kot 100 let obstoja. Plečnikova hiša se je intenzivno obnavljala. Počasi prihajamo proti koncu in 

letos septembra boste povabljeni na otvoritev. Po odprtju bodo poleg restavriranega domovanja 

mojstra Plečnika…ta hiša je že prej delovala kot muzej za obiskovalce, že pred obnovo, v novo 

pridobljenih prostorih svoj prostor našli še stalna razstava o življenju in delu Jožeta Plečnika, prostor 

za občasne razstave, študijski center, prostor za programe, namenjene šolskim skupinam ter 

zainteresirani javnosti. Tam bo info točka z muzejsko trgovino. Del sredstev smo pridobili iz 

evropskih sredstev. Švicerija se počasi premika v obnovo. V letu 14 je bil izdelan projekt PZI, 

pridobljeno gradbeno dovoljenje. Sicer smo se prijavili tudi na sredstva iz norveških skladov, bili 

ocenjeni kot... ... najvišje ocenjeni kot projekt z lokalnim kulturnim spomenikom, vendar so nas žal 

državni spomeniki tokrat prehiteli. Kar zadeva Rog. Investicija za center Rog je pripravljena. V letu 

14 je bilo podaljšano gradbeno dovoljenje za rušitev in ekološko sanacijo ter obnovo in gradnje. 

Trenutno iščemo možnosti za pridobitev sofinancerskega deleža za izvedbo investicije in priložnost 

vidimo v obetajočih razpisih za EU sredstva. Na Ljubljanskem gradu smo v letu 14 zaključili prenovo 

poročnih dvoran, urejen je bil spodnji lapidarij in z njim povezana ječa na prostem. Pri Vili Čira 

Čara, ki prav tako odhaja v obnovo je Pionirski dom v letu 14 pridobil gradbeno dovoljenje. Naj tukaj 

samo še napovem, ob tej priliki, da z vsemi deležniki na področju kulture pripravljamo nov strateški 

dokument in sicer med letoma 2016 in 2019. Leto je bilo polno presežkov, vsi naši javni zavodi naj 

omenim, da so poslovali pozitivno, hkrati pa naj povem, da je delo nevladnih organizacij v mestu 

tako intenzivno, da postajajo oziroma so že enakovredni partnerji na področju izvajanja kulturnih 

vsebin. Hvala lepa. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Hvala lepa. Prosim gospoda Matića za stališče odbora, 

 

GOSPOD DR. DRAGAN MATIĆ 

Odbor za kulturo in raziskovalno dejavnost Mestne občine Ljubljana je 2.6. na 5. redni seji 

obravnaval Poročilo o izvajanju strategije razvoja kulture v MOL od 2012 do 2015, in sicer za leto 

2014, ga je enoglasno podprl in predlaga Mestnemu svetu MOL, da ga sprejme. 
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GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Hvala lepa. Gospod Brezovar. Razprava? Gospa Škrinjar? 

 

GOSPA MOJCA ŠKRINJAR 

Spoštovana gospa načelnica, vam se ima Ljubljana v veliki meri za zahvaliti. Glede svojega slovesa, 

da je prijetno mesto in privlačno mesto za turiste, kakor tudi v veliki meri za Ljubljančane. Skrbite za 

kulturo in tega smo lahko zelo vsi veseli. Sem in tja se vidi v tem poročilu tudi kakšna manj lepa 

stvar. Na to bi vas rada tudi opozorila. Ena malenkost je, pa ne preveč huda, vendar jo je treba 

opazovati. To je upad izposoje knjižničnega gradiva. Verjetno bo treba narediti, če sem prav videla, 

sicer me popravite, verjetno bo potreba narediti kakšen nov korak za popularizacijo knjižnic in 

prebivanja in hoje v knjižnice. Po eni strani imamo v Ljubljani težavo z lokacijami za družinske 

centre. Po drugi strani pa bi lahko vsaka knjižnica nudila enkrat na teden družinski dan in bi se vedla, 

kot družinski center, morda. Morda bi to bilo…bi bla to ideja, ni pa nujno, da bi bila to delujoča 

ideja. Prosim razmislite kaj bi se dalo narest v zvezi z stimulacijo ljudi, da bi več zahajali, nas 

meščanov, da bi več zahajali v knjižnice. Druga stvar, ki pa je... o arhitekturni dediščini, torej v 

kulturni dediščini, ker sem prebrala v tej strategiji, nikjer ni omenjeno, da naša….naš biser kulturne 

dediščine, eden izmed biserov, no, pa ne zadnji po vrsti, Plečnikov štadion propada. In to, kar zadeva 

kulturo nam je v velik velik madež…je naš velik velik madež. Druga stvar, ki je, je zopet 

Plečnikova... Plečnikova stvaritev. Okoli starodavne Na rimski…na rimskih temeljih grajene cerkve 

svetega Jerneja v Šiški, kjer še vedno ni in upam, da bo kmalu. Da ste tudi v zvezi s tem naredili v 

povezavi z arhitekturnim in gradbenim oddelkom, da se umaknejo smetnjaki in pa parkirana kolesa 

izpred te cerkve in da se okoli te kulturne dediščine naredi milje, ki taki... .takemu objektu tudi 

pripada. Sicer pa še enkrat, pohvale za vaš trud in veseli smo lahko, da vaš oddelek tako dobro dela. 

Izvzemši torej s temi pomisleki. Hvala. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Hvala lepa gospa Škrinjar. Bom jaz dve stvari odgovoril, repliciral. Plečnikov stadion res propada, 

ne, žal, ne, ampak upam, da bomo dobili na sodišču prot sosedom. Upam, da bo v petih letih, da bo 

zdaj končno to rešeno, sicer pa glede cerkvice…Plečnikove…smo pa 14 dni nazaj bili z krajani pri 

patru Pavlu, ne, uredili... zdaj mu rešujemo problem zamakanja, bomo kar pri naši VO-KA to naredili 

in tam bo zaprto parkirišče, tako da bodo lahko imeli samo stanovalci v zadnjem dvorišču zaprto 

parkirišče, da ne bo avtomobilov pred Plečnikovo cerkvijo in tudi kante za smeti bodo na dvorišču. 

Ne bojo tam stale več. Gospa Mojca Kucler, izvolite. 

 

GOSPA MOJCA KUCLER DOLINAR 

Hvala za besedo, dokler bom imela mikrofon odprt, seveda. Jaz bi za začetek mela dve vprašanji, in 

sicer iz poročila pač je tudi razbrat, da pa vendarle je poslovanje nekaterih javnih zavodov slabše v 

primerjavi, recimo v letu 2014, v primerjavi z letom 2013. zdaj, kar se Lutkovnega gledališča tiče 

navajate, da je število prodanih vstopnic vpadlo. Pravzaprav se mi zdi, da majo dobre predstave, 

zanimive predstave, ampak, kaj, kakšne rešitve iščete, kaj razmišljate skupaj z vodstvom Lutkovnega 

gledališča. Posebej bi pa rada izpostavila Festival Ljubljana, ki ste ga sicer ravnokar tudi sami 

omenili. Tudi tam je za več kot pol milijona, mislim, da sem prav brala, upadel…upadli so prihodki, 

pa me boste popravili, če ne,… 

 

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

 

GOSPA MOJCA KUCLER DOLINAR 

Festival Ljubljana. Ja, tako. Zdaj mi smo vsi skupaj se bomo spomnili, a ne…direktor festivala je bil 

pred nedavnim ponovno imenovan. Mi smo imeli kar precej, bi rekla kritičnih ocen do njegovega 

vodenja. Predvsem glede na to, kaj smo lahko prebrali v različnih poročila…poročilih, v različnih 

dopisih, tudi iz medijev, ki je eden izmed virov in so direktorji v marsikaj, torej očitali. Znašel se je 

tudi pod drobnogledom več nadzornih institucij, pa me zanima, kaj je tukaj... novega. Predvsem pa, 

zakaj tak upad prihodkov. To pa je že kar, bi rekla, tko, ne tok zanemarljivo. Ali ne bi tudi bilo za 
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pričakovati oziroma zahtevati od predsed... predstavnikov Mestne občine Ljubljana, ki sedijo v 

zavodih, torej tako v odborih upravnih, kot v nadzornih odborih. Da se terja odgovore s strani, pač, 

aktualnega vodstva. Zdaj, seveda, zelo spodbudno je, kar je prej tudi predgovornica rekla,  da je v 

Ljubljani veliko kulture, da nas je pohvalil Nacionalni svet za kulturo, ki, kot ste navedli, je v svoji 

nedavni analizi odgovorov pač ugotovil, da je največji odstotek kulturi se namenja v okviru Mestne 

občine Ljubljana. Ampak, vendarle, ne, pač moramo imeti pa pred očmi, da ne bi kar takoj preveč 

ošabni ratal, da gre za prestolnico gre, torej za glavno mesto države v katero so nedvomno pač zlivajo 

turisti tako in drugače in v katero vodijo vse poti, zato ne bomo si smel dopustiti, da bi jim, dopustiti, 

da bi zaspal na lovorikah. Bi pa vseeno še dala, ker je bilo omenjeno, da smo pred naslednjim 

programskim obdobjem. Jest ne bi imenovala, ampak precej društev, zavodov, inštitutov, ki se 

prijavljajo na razpise Mestne občine Ljubljana, ne samo na področju kulture ampak tudi na drugih 

področjih nekaj ugotavlja. Da njihovi projekti, ki vam jih predstavijo, jih potem zelo dobro osvojijo 

javni zavodi. Torej, čutijo se…okradene…... in nekateri pravijo, da celo v brošurah Mestne občine 

Ljubljana berejo stavke, ki so jih navedli v svoji dokumentaciji, ki so jih oddali v okviru pač same 

razpis…samega razpisa. Ni me treba tko namrščeno gledat, sama sem dovolj jasno povedala in tukaj 

pa vendarle bi opozorila, kar že sama večkrat opozarjam, kadar ustanavljamo javne zavode, pa 

imamo en kup, bi rekla, že nekih zasebnih zavodov, ki…ali pa drugih nevladnih organizacij, kot so 

bile omenjene, ki se ukvarjajo s tematiko, pa potem bi rekla spretno unovčimo znanje in pa kontakte 

celo, ki jih navedejo v svojih prijavah in jih uporabite, uporabijo pač s strani javnih zavodov. Zdaj, 

dostikrat, ko gledam same postavke…to ni mogoče tok razprava glede poročila ali pa tudi, vendar se 

mi zdi, da je preveč mešanja, a ne, med sredstvi, ki jih namenjamo in ki so namenjena za kulturo, 

potem noter pa padejo tako bi rekla javni zavodi s strani MOL-a, kot tudi, bi rekla drugi zasebni 

zavodi, inštituti, društva, ki se prijavljajo na razpise, .zdaj….če pogledamo samo eno postavko, na 

primer…Javni zavod Mladi zmaji, dominira na področju programov za mladino. V letu 2014 je pač 

od programov… je bilo namenjeno približno milijon za programe za mladino, pol milijona pač je pa 

dobil Javni zavod Mladi zmaji. Se mi zdi, da bi bilo tukaj bolj smiselno jasneje te postavke ločit, ne, 

da nekako zavajamo javnost, sej Mestna občina namenja, ne vem tako postavko, pa že naprej vemo, 

da pol tega denarja bo šlo nazaj kot transfer v mestno…v javne zavode Mestne občine Ljubljana. 

Zdaj, bilo je že, tudi, se mi zdi, pred časom govora v zvezi z Živalskim vrtom, pa me zanima, a bo to 

še vedno bilo v postavki kulture, ali se bo to preneslo, no? To me pa zanima, še v tem zaključku. 

Hvala. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Gospod Čerin, replika. 

 

GOSPOD ALEŠ ČERIN 

Hvala za besedo. O omenjenem direktorju, o katerem je govorila cenjenja gospa svetnica je bilo 

veliko govora ob njegovem zadnjem mandatu. To je bilo približno pred enim letom. Ko pa je imela 

Komisija za volitve in imenovanja poglobljen hiring s tem kandidatom pred to sejo mestnega sveta, 

katerega članica je tudi cenjena kolegica, sva se pa s kolegom Mirkom Brničem sama gledala. Hvala 

lepa. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

In še jaz bi repliciral na treh…Mateja, kar počakaj, kar sedi, na treh točkah, ne. Najbolj mi je 

zanimivo to, da očitno, ne, naši javni zavodi niso kulturniki, ker oni ne bi smeli dobit denarja. Jaz 

trdim, da so pa najboljši, po vseh nagradah, ki so jih dobil in naravnost smešno je to, da nekateri 

nevladniki ugotavljajo, da so njihove besede že v naših gradivih javnih zavodov. Kaj pa, če niso oni 

prepisali? In treba je vedet, da nevladnike obravnava komisija, kjer še župan na drugi stopnji nima 

pravice ugovora. Ona zbere tiste, ki so nagrajeni, ki dobijo in to. In še dve točki. Ljubljana je med 

tremi mesti v Evropi, kjer so bili pohvaljeni za vsako leto dvig sredstev za kulturo. In drugič, turisti 

prihajajo. Končno ste to opazili, ampak ne zato, ker se ker nič ne dogaja, ampak zato ker imamo 

program, ker imamo vsebino. In, nagrada, ki smo jo dobil v Madridu pred mescem pa pol, ne, nam 

odtehta približno 5 let dela pa 100 milijonov v proračunu. Če bi dal v avione za sedeže tiste reklame 
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o Ljubljani, postali smo turistična destinacija bodočnosti. Ljubljana, kot mesto, ki je mestu prijazno, 

tako, da jest do tega... naših kulturnih zavodov pa imam izjemno spoštovanje in 14 tisoč dogodkov, 

kdor se mal ukvarja, ne, ali naj bo Ana Desetnica kot nevladna ali naj bo Bob, k je zdaj mel... pa mi 

mamo take programe, da res vsak najde za svoj okus, sam če se hoče udeležit. Mora pridet, ne. In...  

mislim, da mamo pa daleko  najboljše direktorje. Tok me je mal, zdaj k ste razlagala, pogrel, da sem 

hotel iti pobrat en mail, ki sem ga dobil od Rukavine iz Maribora, kaj me... kaj meni o Ljubljani. 

 

------------------------------------------------------------zvok, ki označuje potek časa, ki je namenjen repliki  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Pa vam bom pol pokazal. Po seji, hvala. Gospod Brnič Jager. Brez vas ne gre. 

 

GOSPOD MIRKO BRNIČ JAGER 

Hvala za besedo. Predlog programa kulture bom podprl. Mislim, da kljub temu, da so bile izrečene 

čist v redu dopolnitve, misli, da se naj kar upošteva... na eni strani, pravilno, da se pohvali, na drugi 

strani, da se tudi kaj sliši. Jaz bi pa izpostavil nekaj, kar je bilo že nekaj, torej, nakazano…Res je, da 

Ljubljana se lahko za svojo veliko promocijo zahvali izjemni arhitekturi, saj jo občudujejo 

pravzaprav tako strokovnjaki, kot laiki iz vsega sveta. In je pač tako, da tisto, kar je najboljše, je tudi 

najbolj občutljivo. No in tukaj smo seveda pri Plečniku in bi pozval Odbor za kulturo, da se nekoliko 

priključi kritiki. Torej, da se dobro prebere kritiko, ki ne zadeva Mestne občine Ljubljana 

neposredno, se pravi kritiko spoštovanega poznavalca Plečnikove dediščine, gospoda Damjana 

Prelovška v zadnji Sobotni prilogi v kateri je…to se pravi, ni bila Sobotna, se opravičujem, mislim, 

da je bilo v Demokraciji, v kateri je… 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Kaj je že to? 

 

GOSPOD MIRKO BRNIČ JAGER 

…je navedel…navedel… 

 

 …///…iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

GOSPOD MIRKO BRNIČ JAGER 

…navedel…težave pri promociji ljubljanske arhitekt... Plečnikove arhitekture v povezavi z vpisom v 

seznam UNESCO-ve kulturne dediščine. Tko, da... Plečnikova dediščina na območju Ljubljane je 

definitivno ogrožena, zadevo vodi Ministrstvo za kulturo. Mislim, da zelo slabo, ne najboljše. Torej, 

kritika na Ministrstvo za kulturo je izredno upravičena. Čehi kot sopotniki montaž scene so zelo 

naprej, pred nami. Kar nenadoma zastajamo, ampak, kot pravim, vse skupaj gre na račun ljubljanske 

Plečnikove arhitekture. In tukaj bi ponovno apeliral tko na gospoda župana, kot na gospoda 

podžupana Janeza Koželja in v zadnjem času sem parkrat to že ponovil, subsidiarnost v tem 

kontekstu pomeni, da Ljubljana ne bo dovolila, da bi malomarno delo državne inštitucije ogrozilo 

tisto, kar mestu Ljubljana veliko pomeni. V tem primeru arhitekturna dediščina Jožeta Plečnika. 

Torej, govorimo o posameznih objektih, ki so ogroženi, tudi zaradi tega, ker so določene, določen 

vlak vozi v slepo ulico oziroma slepe tunele. Tko, da, gospa Demšičeva, predlagam, da…se soočite s 

to kritiko in prepričan sem, da vam bo tale Mestni svet v veliko oporo in da bi lahko bili pozitivni 

faktor pri reševanju Plečnikove arhitekturne dediščine na območju mesta Ljubljana. Hvala lepa.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Ugotavljam navzočnost v tej točki. 35. 

 

Glasujemo O PREDLOGU: Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Poročilo o izvajanju 

strategije razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana 2012 – 2015 v letu 2014.  
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Prosim za vaš glas. 

37 ZA. 

0 PROTI. 

Sprejeto. 

 

Gremo na točko 11.          

AD 11. 

PREDLOG SKLEPA O DOPOLNITVAH SKLEPA O USTANOVI JAVNEGA ZAVODA 

CENE ŠTUPAR – CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE LJUBLJANA  

Gradivo ste prejeli. Prejeli ste poročilo pristojnega odbora, prosim gospo Fabčič, za kratko uvodno 

obrazložitev. 

 

GOSPA MARIJA FABČIČ 

Hvala lepa za besedo. Torej, predlagamo spremembo Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Cene 

Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana, ki nazadnje je bilo to gradivo obravnavano leta 2012, iz 

preprostega razloga, saj je zavodu potrebno omogočiti širitev dejavnost na področju izvajanja 

programov širše socialne  vključenosti in drugo socialno varstvo, da bo lahko kandidiral pri razpisu 

Evropske unije in pristojnega ministrstva tudi za sredstva, dodatna sredstva. Ta razpis bo predvidoma 

konec leta za regijsko medgeneracijsko središče. Prav tako predlagamo, da tudi razširimo druge 

dejavnosti, tako, da bo lahko zainteresiranim udeležencem ponudil tudi gradivo, ki nastaja v okviru 

delavnic. Hvala lepa. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Hvala. Prosim gospo Trobec za stališče odbora. 

 

  …///…iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Mikrofon…hvala. 

 

GOSPA FRANCKA TROBEC 

Odbor za predšolsko vzgojo in izobraževanje podpira Predlog Sklepa o dopolnitvah sklepa o 

ustanovitvi Javnega zavoda Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana in ga predlaga 

Mestnemu svetu Mestne občine Ljubljana v sprejem, s sedmimi glasovi za in nobenim proti. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Hvala lepa. Gospod Brezovar? Ni? Razprava. Ni. Ugotavljam navzočnost. 

 

Rezultat navzočnosti: 31. 

 

Glasovanje poteka O PREDLOGU: Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Predlog 

Sklepa o dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Cene Štupar – Center za 

izobraževanje Ljubljana.  

 

Prosim za vaš glas. 

33 ZA. 

0 PROTI. 

Super. Gremo na točko 12. 

 

AD 12. 

PREDLOG SKLEPA O MANJŠI NOTRANJI IGRALNI POVRŠINI V JAVNIH VRTCIH 

MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA ŠOLSKI LETI 2015/1026 IN 2016/2017 
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Gradivo ste prejeli. Prejeli ste tudi poročilo pristojnega odbora. Prosim gospo Fabčič za kratko 

uvodno obrazložitev. 

 

GOSPA MARIJA FABČIČ 

Ponovno hvala za besedo. Torej, na vsaki dve leti gremo tudi s to materijo….ta sklep je potreben, 

zaradi ureditve pogoja za sprejem maksimalnega števila otrok v vrtce na podlagi sedaj veljavnih 

predpisov. Vemo, da v obdobju od leta 2006 dalje ugotavljamo povečano rodnost in seveda s tem tudi 

povečan vpis predšolskih otrok v javne vrtce na območju MOL. Zanje smo na novo odprli kar 86 

oddelkov in zagotovili vključevanje večjega števila otrok. Tako smo v teh letih, od leta 2006, ko je 

bila vključenost otrok 78 odstotna, imamo letos več kot 87 odstotno vključenost v vrtce. Trenutno jih 

imamo 13 tisoč 348 in ne bomo se še ustavili. V letošnjem letu bomo odprli novih 7 oddelkov v 

Tehnološkem parku, novi vrtec, to bo enota vrtca Vrhovci in načrtujemo izgradnjo nove enote vrtca 

Pedenjped, to bo enota v Kašlju z osmimi oddelki. In tudi na Galjevici, prizidek s tremi…predvidoma 

tremi oddelki. Kako je danes s čakalno listo, me boste vprašali, pa vam bom povedala. V letošnjem 

letu smo prejeli 42 vlog manj kot 4 tisoč vlog za enako število otrok in v tem hipu imamo na 

čakalnem seznamu 744 otrok prvega starostnega obdobja, v drugem starostnem obdobju je 80 otrok. 

7 je iz Ljubljane, ki imajo tudi vse pogoje, vendar, čakajo točno določeni vrtec, kjer trenutno žal ni 

možen vpis. Pri prvem starostnem obdobju pa imamo 50 otrok, ki so iz Ljubljane, ki imajo vse 

maksimalne pogoje in imajo tudi, seveda, starostni pogoj za vključitev s prvim septembrom, vendar 

vseh 50 čaka točno določeni vrtec. Tako, da smo zelo ponosni, da smo že drugo leto lahko v 

spomladanskem roku vsem tistim staršem, ki so želeli vrtec, razen tistim, ki čakajo točno določeno 

enoto, lahko ustregli iz Ljubljane. V prehodnem obdobju pridobivanja ustreznih prostorskih kapacitet 

pa je potrebno prejeti predlagani sklep za naslednji dve šolski leti, nato sledi iskanje soglasja 

pristojnega ministra oziroma ministrice. V kolikor tega sklepa ne bi sprejeli, to pomeni 632 otrok bi 

morali, seveda, izključiti iz vrtca. Tukaj bi še povedala naslednje, da smo naredili analizo, v 

preteklem letu je bilo v povprečju vsak dan nezasedenih 28 odstotkov mest v vrtcih, zaradi različnih 

razlogov, specifičnih pogojev v posameznem vrtcu, zaradi čakanja staršev na podpis pogodbe v 

vrtcih. Vemo, da okrog 70 prostih mest ves čas celo leto kroži, ker se starši ne odločajo za vrtec, 

neizbire s strani staršev in seveda, zaradi odsotnosti otrok. Tako, da, kot smo na odbora ugotavljali, 

čeprav gremo z sklepom o manjši površini na otroka, dejansko te manjše površine ni. Hvala lepa. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Hvala lepa. Prosim gospo Trobec za stališče odbora. 

 

GOSPA FRANCKA TROBEC 

Odbor za predšolsko vzgojo in izobraževanje podpira sklep o manjši notranji igralni površine v 

javnih vrtcih Mestne občine Ljubljana za šolski leti 2015/2016 in 2016/2017 in ga predlaga 

Mestnemu svetu v sprejem. sklep je bil sprejet s sedmimi glasovi za in nobenim proti.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Gospod Brezovar, razprava? Gospa Kuntarič Hribar? 

 

GOSPA IRENA KUNTARIČ HRIBAR 

V tem delu se v bistvu oglašam kot starš. Sicer nimam več otrok v vrtcih, vendar vem, ker so bili v 

ljubljanskem vrtcu, da je bil problem z igralnimi površinami. Že itak je bila kapaciteta premajhna, 

otroci, predvsem v času deževja in slabega vremena, so imeli kar veliko preglavic, da so v bistvu 

vzgojiteljice, da so krotile te male glavice in njihovo energijo…tko, da jaz mislim, da površina 

je…igralne površine v vrtcih…to je njihova glavna, v bistvu naloga teh otrok, da se igrajo, da imajo 

možnost se neki igrat in da v tem delu ni prevelike gužve. Razumem navedbe, da je treba nekaj narest 

za to, da bomo lahko vpisali več otrok…in sprejemamo, očitno... in so sprejemali te sklepe že pred 

nami, tako, da bi bilo zelo fajn videt, kakšna je bila ta površina takrat, ko so prvič ta sklep sprejel. In 

mislim, da bi bilo treba v tem delu nekaj narest. Ja, širjenje kapacitet, vendar v nekem jasnem ciklu 

kdaj in kako. Ker, normalno, predvidevam, da bomo imeli šolsko leto 17/18, 18/19 spet krčitev 
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igralnih površin v vrtcih. Se pravi, sprejemamo sklepe na sklepe, odobravamo nekaj, kar nekaj za 

drugo, vendar očitno tiste kapacitete, ki jih mesto bo v doglednem času nadomestilo, ne, še vedno ne 

zadošču…ne zadoščajo dejanski potrebi v Ljubljani. Tako, da jest razmišljam v smislu, kaj bomo 

naredili, da do takih sklepov ne bo več prihajalo. Samo to.  

 

----------------------------------------KONEC ZVOČNEGA POSNETKA ŠTEVILKA  

20150615_173126 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Replika, gospa Kuntarič Hribar. Jaz bi tudi rad videl, da bi dal večjo površino otrokom, tle se vsi 

strinjamo, tle ne bo dileme. Dilema je bila samo ta, ker so naši vrtci najboljši. Mi imamo 90 

procentov otrok v vrtcih, v Sloveniji je povprečje, ne, pod 80 in praktično, če ste dobro poslušali, 58 

otrok iz obeh starostnih razredov čaka, ker čaka točno določen vrtec. Zdaj, če bi se hoteli tega držat, 

kar bi bilo bolje za otroke, bi se dvoje zgodil. 600 otrok bi bilo izven vrtca, pa 636, ki jih ne bi mogli 

sprejet. Druge, kar je pa še huje, ne, vi dobro veste, da pri nas starši plačujejo znižano ceno vrtcev. In 

mi nismo prišli s predlogom za povišanje cene že kar nekaj let. Če bi se tega lotili, bi moral to takoj 

vpeljat. Po drugi strani pa imamo tudi to težavo, ne, da sedaj nekak rešujemo z ministrstvom, ne, ki 

nam predpisuje normativ koliko mora biti otrok na vzgojitelja oziroma vzgojiteljic za kakšno skupino 

otrok, da moramo zdaj zmanjšat za en procent število zaposlenih, kar ne gre skupaj, ne. Tako, da je ta 

igralna površina znotraj vrtcev, ker zunaj ni problem, ker imamo... je še vedno primerna, ker smo šli 

preurejat kar nekaj prostorov po vrtcih in se igralna površina po otroku povečuje. Ampak, predvsem 

nam je namen ohranit 90 procentov otrok v vrtcih. Ker več po moje ne bo, ker 10 procentov jih je 

vedno doma, k jih obdržijo, ne. Tako, da…ta dilema je že vse leta kar smo tu. Mi smo začeli s tem, da 

smo imeli 3 tisoč nesprejetih otrok. Zdaj od teh 700 jih je…mislim, da jih je malo manj kot 500 izven 

Ljubljane...  

 

-------------------------------------------------------------zvok, ki napove poteka časa, ki je namenjen repliki 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

…kjer pač….ne dajemo prednost našim otrokom in mislim, da je sklep pravi, ne. Tako, da...  za 

enkrat, na žalost moramo to potrditi. Gospa Škrinjar. 

 

GOSPA MOJCA ŠKRINJAR 

Hvala lepa. Glejte, pred dvema mesecema sem dobila odgovor na vprašanje, kaj bo mesto storilo 

glede na to, da so se stroški v proračunu glede na preteklo leto zniževali, kako bo Mestna občina 

Ljubljana zagotovila dovolj prostora do leta 2017, ko pa zakonska zahteva, da se v polni meri 

uveljavi ta tri…ti trije kvadratni metri minimalne površine na otroka. V odgovoru mi je bilo 

povedano, da bodo čisto vso otroci imeli dovolj prostora in pejte si lepo prebrat vsi, ki vsi, ki dvomite 

v moje besede ta odgovor. Jaz, gospa Fabčič, vam ne morem več verjeti, ker pred dvema mesecema 

je bila ena zgodba, kako bo dovolj prostora, danes ja pa zgodba, ki sem jo seveda pričakovala, da 

otroke…da otroke pravzaprav trpate na majhne površine. Tule piše 1,75 kvadratnega metra na otroka, 

za otroke od tretjega leta starosti do vstopa v šolo. Mislim…veste kaj to pomeni, če si lahko 

predstavljate, da je  ljubljanskih osnovnih šolah povprečna učilnica velika, 7 krat 8 kvadratnih 

metrov, a ne… in če je 7 krat 8, 56 lahko vemo, koliko otrok je lahko na tem…na teh kvadratnih 

metrih. V Sloveniji je povprečno 19 otrok v učilnici osnovne šole. V Ljubljani boste našli dve šoli po 

500 metrov, ni…nobena šola ni dlje kot 500 metrov oddaljena ena od druge, mate pa šole, ki so po 

100 metrov narazen, pa ne bom sedajle o imenih…in naši normativi so pač tako, da je 28 otrok 

največ otrok, kar jih lahko en oddelek prenese. Ko pride 29 otrok, nastaneta dva oddelka...  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Gospa Škrinjar, dejte o vrtcih...  

 

GOSPA MOJCA ŠKRINJAR 
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... Prosim dovolite mi, da povem...  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Dejte o vrtcih, prosim, ne o šolah. 

 

GOSPOD MIRKO BRNIČ JAGER 

Saj bo prišla do ke… 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

O vrtcih...  

 

GOSPA MOJCA ŠKRINJAR 

Bom prišla, bom povedala, da je na... v eni učilnici 14 otrok, v drugi pa 15 otrok. In v štirih oddelkih 

imate vi 58 otrok… 

 

-------------------------------------------------------zvok, ki napove poteka časa, ki je namenjen za 

razpravo 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Gospa Škrinjar, 65. člen, opomin imate, govorite v vrtcih, prosim. Osnovne šole so tema, ki jo bomo 

obravnavali posebej. Zdaj imate vrtce. Lepo prosim, igralna površina v vrtcih je tema. 

 

GOSPA MOJCA ŠKRINJAR 

Igralna površina v vrtcih je 1,75 kvadratnih metrov, v taki šoli mate pa 4 kvadratne metre na otroka. 

Mi vemo, da v vrtcih, da čim manjši je otrok, toliko več prostora potrebuje za normalen psihološki 

razvoj. Pa za normalen gibalni razvoj. In namesto, da bi uredil prostor v šolah in pridobil nove 

vrtčevske igralnice v šolah,  seveda, raje stiskate otroke na 1,75 kvadratnega metra. To... zahteva od 

vsa samo majčkeno preureditve šolskega, torej šolskih okolišev in dobite prostor za vrtce. Vi kar men 

dajte opomine, pa če me ven vržete... tegale ne bom pač…tega ne bom pač…mogla…tega pač ne 

morem požret, da enostavno spregledate potrebe otrok, po drugi strani pa imate prostora, da se lahko 

kotalkate nekje. In, če mi boste rekli, da temu ni res, vam potegnila podatke za leto 2012 in točno po 

14 pa po 15 otrok je bilo v eni učilnici. Pa ne vse povsod, ne trdim tega. Ampak tudi taki primeri so. 

Mate šolo nasproti ene druge…pa vendarle ne združijo šolskih okolišev. V hipu lahko rešite problem 

površine…kvadratnih metrov na otroka. Samo, verjamem pa, da bi s tem majčkeno popularnost 

izgubil, dolgoročno morate pa tudi gledat…dolgoročno gre pa za naše otroke. In to, kar počnete ni 

prav. Kar zdelite 22 otrok, zdelite, ki jih morajo imet, a ne, na površini…ki je podobna, ki bi bila 

podobna otro... površina…površini šolske učilnice. In bi dobili eno normalno, tri kvadratne metre na 

otroka. A ne, še to ne…še to ne, ampak. 1,75 kvadratnega metra…to je pa velika velika žalost.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Daj, odgovori. 

 

…///…iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

GOSPA MARIJA FABČIČ 

Prva stvar, ki jo moramo vedet za razumevanje tega področja je, da organizacija dela, število 

oddelkov v osnovnih šoli določa Ministrstvo za šolstvo in ne lokalna skupnost. Torej, koliko 

oddelkov ima posamezna… 

 

…///…iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

GOSPA MARIJA FABČIČ 

... koliko oddelkov ima posamezna… 
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GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Poslušajte, dejte no...  

 

GOSPA MARIJA FABČIČ 

…osnovna šola in celotno kadrovsko strukturo določa ministrstvo, ki je popolnoma in vsem pristojno 

za osnovno šolo. Na glede na to, moram reči, ko smo mi iskali že pred leti prostor za vrtec v osnovnih 

šolah, smo porabili ves razpoložljivi prostor. Tako smo imeli, na primer na Osnovni šoli Nove Fužine 

4 oddelke, sedaj jih imamo 5, ki se bodo počasi umikali. Na Osnovni šoli Sostro 1 oddelek. Na 

Osnovni šoli spo...  Savsko naselje, 2 oddelka javnega vrtca, 2 oddelka zasebnega vrtca. Zasebni 

vrtec se je že umaknil. Zakaj? Zato, ker v osnovnih šolah se ta val otrok, ki smo jim urejali pogojev 

vrtcih se je začel zdaj selit v osnovno šolo. Samo v letošnjem letu bo 18 novih oddelkov v osnovnih 

šolah, kar pomeni, da mi zidamo prizidke in preurejamo in …kjer se le da, tudi že znotraj šole, 

iščemo dodatni prostor. Tako smo ravnokar zaključili z izgradnjo prizidka na Osnovni šoli Kolezija. 

Osnovna šola Koseze, poteka izgradnja prizidka. Do jeseni moramo urediti 1 oddelek na Osnovni šoli 

Vrhovci, kar smo izvedeli v petek, da bo nov oddelek. Ker se struktura otrok na ta način dala. 

Ampak, ne glede na to, bi jaz še enkrat rekla…to, kar delamo v vrtcih je v tem hipu...  

 

--------------------------------------------------------zvok, ki napove potek časa, ki je namenjen za repliko 

 

GOSPA MARIJA FABČIČ 

... 28 odstotkov otrok v povprečju ni. Kar pomeni, da se…da se normativi morajo upoštevati tudi na 

ta način, in se.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

In še jaz bom repliciral. Men je pa žalostno, da ste prišla iz šolstva...  mi smo v teh šolah naredili 

vrtce, zdaj ponovno dajemo vrtce iz šol ven, zato, ker je potreba po učilnicah. In drugič, takrat, ko 

smo rekli, da bomo za otroke zagotovili prostor, je bilo dejstvo. Zagotovili smo prostor za otroke, 

nismo govorili o igralni površini. Pa vi verjela ali pa ne verjela. Je pa res žalostno, da če nekdo hoče, 

90 procentov imamo otrok, če jih pa 28 procentov dnevno ne pride, ker jih starši ne pripeljejo, to je 

treba preračunat v tej igralni površini. To je prav, da otroci naši niso prizadeti. Pa še en podatek, mi 

smo zasedli po predšolski in šolski vzgoji po anketi evropskega barometra drugo mesto v Evropi. Ne, 

prvo...  

 

GOSPA MARIJA FABČIČ 

Prvo.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

…prvo mesto v Evropi, drugo v čistoči. Prvo mesto v Evropi po vrtcih pa šolah. Zdaj nam boste pa 

tle…pa kaj smo v Ljubljani res naredili. Mislim, da…da res škoda, no. Se op…gospod Brezovar, 

izvolite. 

 

GOSPA MOJCA ŠKRINJAR 

Odgovor na repliko. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Izvolite, samo povejte. 

 

GOSPA MOJCA ŠKRINAJR 

Prvič, ne žalite. Ko govorite meni je pa žalostno, da ste prišli iz šolstva, kaj vam je žalostnega pri 

tem? zdaj nam boste pa tle…nehajte z mano tako govorit, prosim. Jaz sem z vami in z vsemi vljudna 

in prosim, da ste vi tudi do mene vljudni. Še enkrat povem, ni res, da ima vse ministrstvo škarje in 

platno v roki. Vi imate šolske okoliše. In lahko združite dva šolske okoliša in dobite iz štirih 

polpraznih oddelkov, tri normalno polne oddelke otrok po dvajset otrok. In pridobite učilnico. Z vsem 
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spoštovanjem kar ste že do sedaj naredil, vendarle niste še zadosti in to opozarjam. Jezi me pa to, da 

sem opozarjala glede... pri proračunu in odgovor je bil, da je vse v redu. Zato, ko bi vsaj ne tega rekli. 

Hvala.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Zdaj se je gospa Škrinjar razburila, pa vam bom povedal še eno stvar, pa zaključiva s tem. Jaz sem na 

sestanku s starši, ko poskušamo združevat šolske okoliše...  pa bi vam prav želel, da pridete pogledat 

kaj to menijo, ne. Tak, da ne bi. Gospod Brezovar, izvolite. 

 

…///…iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Gospa Škrinjar tak ne ve, kaj govori...  naj prinese dokument, kjer lahko. Pa bova takoj, ne. Pa nej bo 

šla uredit, no. Pa dejte no mir. Gospod Brezovar, kar izvolite. 

 

GOSPOD DR. NEJC BREZOVAR 

Ja, hvala za besedo. Osebno se mi zdi, da je napredek pri vpisu očiten in jaz to pozdravljam. Me pa 

samo nekaj zanima. Namreč tele, te gabariti glede na…torej …na površino…a to so te, ki so bili 

včasih predpisani, ker ministrstvo kakor vem si prizadeva povečat te površine, ki gredo, torej igralne 

na otroka in sedaj se to podaljšuje. In sedaj me zanima. A tok, torej, te gabariti za katere sedaj 

sprejemamo sklep, ali so te isti, kot so bili sprejeti na zadnjem sklepu, ki ga je sprejel Mestni svet ali 

se še dodatno znižujejo? Samo to me zanima. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Isti. Ne, isti, isti.        

 

GOSPOD DR. NEJC BREZOVAR 

Torej so isti. Hvala lepa. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Prosim...  Gospod Pavlin. 

 

GOSPOD JERNEJ PAVLIN 

Ja, hvala za besedo. Se iskreno in toplo zahvaljujem.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Lepo. 

 

GOSPOD JERNEJ PAVLIN 

Žaljivost, posmehljivost, nesramnost je premo sorazmerna s pomanjkanjem argumentov. Priča smo 

bili v prejšnjem...  pri prejšnji odlični razpravi Mojce Škrinjar, ki je vrhunska strokovnjakinja na tem 

področju in naštela je vrsto argumentov pri tej razpravi. Dovolite, da pri tej razpravi naštejem še jaz 

en argument. Citiral bom gospo Marijo Fabčič na 27. seji Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, 

ki je potekala 8. julija 2013, če me ne boste izklopili, seveda.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Bom videl. 

 

GOSPOD JERNEJ PAVLIN 

Tedaj je gospa Fabčič dejala, navajam iz magnetograma…se opravičujem. Od leta 2006 do danes 

smo na novo odprli 83 oddelkov v vrtcih. Danes je 15 junij 2015, se pravi 2 leti kasneje, je gospa 

Fabčič dejala: od leta 2006 do danes smo odprli 86 oddelkov. Se pravi, v zadnjih dveh letih je Mestna 

občina Ljubljana, ki beleži najboljše rezultate na področju predšolske vzgoje odprla, reci in piši, 3 
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oddelke. Zdaj, kje je sukus predhodne razprave? Na kaj s…na kaj opozarjamo? Opozarjamo na to, da 

je potrebna sinergija, da je politiko treba peljati z roko v roki tudi z pristojnimi na ministrstvu. 

Poglejte, ko je bil vaš stratešk….strateški interes dobit evropska sredstva za velepomemben projekt, 

ki je danes slaba terjatev na DUBT, vam je Ministrstvo za šolstvo pomagalo. Celo minister je zdaj 

kazensko ovaden zaradi tega. Ko bo potrebno preprečit stavko prevoznikov, vam je inšpektorat za 

delo zaprl Severno ljubljansko obvoznico. Ko pa se pogovarjamo o predšolski vzgoji, vključenosti 

malčkov v vrtce, takrat pa …se z ministrstvom ne da pogovarjat oziroma se pogovarjate, pa ne gre. 

Pa to je pristojnost ministrstva... to ni naša pristojnost...  gospod župan, jaz mislim, da tukaj 

niste…niste konsistentni in tukaj pač je vaša mestna uprava zaspala in s tem tudi vaša na področju 

predšolske vzgoje. Naj vas spomnim, kaj smo mi naredili na področju predšolske vzgoje. V času, ko 

je bila gospa Škrinjar vpeta v sam vrh Ministrstva za šolstvo in šport. Danes je to ministrstvo, 

verjetno veste, za izobraževanje, šolstvo in znanost, je vsak drugi otrok imel brezplačen vrtec. Danes 

vaši, vaše službe, novinarjem v uradnih odgovorih pojasnjujejo to, kar starši z grozo preberejo, ne...  

da v kolikor ne bomo zmanjšali normativov oziroma igralnih površin za naše malčke, potem bo pač 

se cena otroka v vrtcu povečala. Torej, mi smo uvedli za drugega otroka brezplačno varstvo v javnih 

vrtcih, vi grozite z manjšo igralno površino, ob tem, da ste v zadnjih dveh letih odprli samo tri nove 

oddelke…lejte, jaz citiram gospo Fabčič. In kot drugo, šola, ne, se pravi šolska politika je prepletena. 

Po eni strani z aktivnostmi lokalne skupnosti. Občine in oddelki, ki jih imajo za to ustanovljena 

občina z državno politiko. Mi smo uvedli brezplačno malico za dijake 

 

 …///…iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

GOSPOD JERNEJ PAVLIN 

.ki se je kasneje, seveda, ukinila, ampak, skrbi... se pravi nekemu zelo...  izdelanemu programu, pa ne 

samo programu, nekim zelo izdelanim ukrepom, ki so bili speljani, pač o teh ukrepih ne morete 

zamahnit z roko in žalit gospo Škrinjar. Prav bi bilo, da vsake dve leti, ko je ta razprava...  prisluhnete 

mnenjem tega Mestnega sveta, razmislite, kako bi v sodelovanju z vlado dosegli to, kar je bilo danes 

predlagano, da bi se…da bi prišlo do spremembe šolski okolišev in tam, kjer je to možno bi se 

predšolska vzgoja izvajala tudi v prostorih osnovnih šol. In kot drugo, da pač, naredite več... naredite 

več na tem področju. Lahko je vse otroke vključit na igralno površino na 1,75 kvadratnih metrov, z 

grožnjo, da kdor se pa s tem ne strinja, bomo pa to prenesli na starše in bojo dražji vrtci. To, 

spoštovani gospod župan, ni nikakršna socialna politika. Nikakršna. To je fiasko socialne in 

predšolske politike.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Marija Fabčič. 

 

GOSPA MARIJA FABČIČ 

Hval za besedo, bom skušala po vrstnem redu odgovorit. Mi moramo vedet, da Pravilnik o 

prostorskih normativih tudi ne…se ne nanaša na nove stavbe, na novo gradnje ampak na zatečeno 

stanje. In fond stavb v vrtcih, ne samo v Ljubljani, ampak v celotni Sloveniji je izjemno star. Kar 

pomeni, da vso to pestrost, ki jo imamo, je potrebno spravit v en pravilnik. Trenutno poteka novela 

tega pravilnika, jaz sem tudi članica te komisije, povabljena s strani ministrstva, tako kot k vsej 

zakonodaji, kar moram rečt, da tudi resnično odlično sodelujemo z resornim ministrstvom, ne glede 

na to, kateri minister oziroma ministrica ga aktualno vodi. In na komisiji se razmišlja, da bi šli 

normativi celo v dve smeri, za novo gradnje in za stare vrtce, kajti iz prakse, vrtci iz druge…iz drugih 

krajev Slovenije povedo, ki so tudi člani te komisije, da imamo v bistvu v Ljubljani najbolj urejeno 

predšolsko vzgojo, najboljše pogoje za otroke in najboljše pogoje za delo. Tako, da mi nič ne 

poslabšujemo. In odgovor izpred dveh let, ali pa izpred dveh mesecev je enak kot danes. Mi delamo 

skladno s pravilnikom. In ta pravilnik omogoča prehodno stanje, ki se bo glede na situacijo v celotni 

državi verjetno še kar za lep čas podaljšalo. Mi ničesar ne poslabšujemo otrokom. Smo na enakih 

normativih, kot smo. Tako, da... ne moremo rečt, da poslabšujemo stanje. Ker ga ne. Poglejmo 

naprej. Iz 83 na 86...  
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---------------------------------------------------------zvok, ki napove potek časa, ki je namenjen za repliko 

 

GOSPA MARIJA FABČIČ 

...  jaz bi le prosila mal daljši čas...  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Ne boš dobila. 

 

GOSPA MARIJA FABČIČ 

MI smo vmes renovirali kar nekaj vrtcev, kjer smo jim zmanjšali število oddelkov. Tako, da bi bilo 

treba o tej računici še kaj povedat, ker smo jim omogočili večja...  

 

-------------------------------------------------------- zvok, ki napove potek časa, ki je namenjen za repliko 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Se dve minuti imam jaz, replika, ne... v tem času osem let, smo dali v vrtce pa šole 633 milijonov. 

Drugič, tri vrtce, kar je rekla, tri oddelke, pa sedem, je sedaj povedala, da se odpira 1.9. v 

Tehnološkem parku jih je deset. Tretjič, število otrok v vrtcih je šlo od 10 tisoč na 13 tisoč. To so 

podatki. In, če govorimo o strokovnjakih v vrtcu, imamo vsaj v tej dvorani tri. Poleg gospe Škrinjar 

še dva. Eno, ki se ukvarja z vodenjem in druga, ki vodi vse vrtce oziroma predšolsko vzgojo. Pa še 

ena zadeva, mal za zabavo…k omenjate, kaj ste vi naredili. Minister Zver je meni avgusta 2008 

sporočil, da je vlada sprejela, da da Ljubljani 10 milijonov evrov za Stožice. To je bil sklep in je bil v 

proračunu, v rebalansu. Potem, k ste zgubil… 

 

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

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Potem, ko ste zgubil…ne, ne govoril ste o DUTB pa Stožicah 

 

 …///…iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Pa k ste potem zgubil volitve, ne...  zdaj pa aj, k ste izgubili volitve, je teh 10 milijonov kar izginilo 

kot kafra drugam. Tako, mimo grede, kako vi delate dobro za glavno mesto. Vi ste govoril v DUTB.  

 

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

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Odlično. Škoda, ker niste prej predlagala v svojem govoru. Gospa Trobec, izvolite. 

 

GOSPA FRANCKA TROBEC 

Torej toliko demagogije, kolikor sem jo slišala  zdaj ob tej temi, pa že dolgo ne. In tako od strani 

gospe Škrinjarjeve, k sem jo štela kot…... ko je bila v času mojega mandata na Mestni občini 

ravnateljica osnovne šole, za eno od boljših, ne glede na to, da je bila proslava z titovkami in rdečimi 

rutkami, ampak pustimo to,…drugo…drugič, pa od gospoda Pavlina, za katerega vem, da ni 

strokovnjak na področju predšolske vzgoje...  

 

 …///…iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

GOSPA FRANCKA TROBEC 

….ampak...  leta 2004, ko sem bila še aktivna, smo prvič v Mestni občini, zato, da bi vključili čim 

več otrok in kot rezervno številko uvedli fleksibilni normativ za otroke prve starostne skupine, za dva 

otroka iz 12 na 14 in za otroke druge starostne skupine iz 22 na 24. Zakaj? Zato, da ne bi se zgodilo 
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točno to. Da ne bi kakšen otrok ostal brez vrtca. In ta politika se je hvala bogu nadaljuje ves čas v 

Mestni občini. In vzgledno, zgledno spremljamo vsi, ki smo na tem področju delal, kako se zadeve 

uresničujejo. Gospa Škrinjarjeva, drugič pa pridite na odbor, pa boste bolj podrobno seznanjena z 

zadevami, ki jih obravnavamo. Hvala. 

 

  …///…iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Gospod Pavlin, replika.  

 

GOSPOD JERNEJ PAVLIN 

Ja, moram replicirat gospe tašči od Marka Goloba. Lejte... vsi... vsi ... vsi... otroci v vrtcu…ja, seveda 

podpiramo gospa Trobec, a ne…Vsi otroci v vrtcu, da, vendar ne na 1,75 kvadratnih metrih igralne 

površine.  

 

 …///…iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

GOSPOD JERNEJ PAVLIN 

... In mi smo opozorili, tako…mi smo opozorili tako pred dvemi leti, na julijski seji, katero sem citiral 

oziroma sen citiral gospo Fabčič, kakšne so možnosti, kakšne so alternative. Tedaj je gospa Škrinjar 

govorila o sinergijskih učinkih skupaj s šolami, z osnovnimi šolami. Gospa Meta Vesel Valentinčič je 

govorila, gospa Trobec, o mobilnih enotah, ne. in nihče temu ni nasprotoval. Torej, iščemo rešitve. 

Iskanje rešitev in navajanje dejstev, pa se opravičujem, to ni nikakršna demagogija.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Gospa Škrinjar, replika. 

 

GOSPA MOJCA ŠKRINJAR 

Ja, no... ne samo demagogija, tukaj gre, smo na nivoju...  

 

  …///…iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

GOSPA MOJCA ŠKRINJAR 

…ja, tukaj smo na nivoju osebnih žalitev. Zdaj, jaz nisem nikogar osebno žalila in tudi zahtevam, da 

se do mene obnašate tako. Še enkrat bom povedala, gospa Trobec, a ne, midve veva najino preteklost 

in jaz mislim, da sva obe dve dobro delali in o tem se ni treba nič o preteklosti pogovarjat. Če pa 

želite, se pa lahko pogovarjamo o tem. Ampak, dejstvo je pa to, da še enkrat izpostavljam to, da mora 

Mestna občina Ljubljana več narediti za igralno površino v vrtcih. In mora narest, ne vztrajat na teh 

1,75 kvadratnih metra, leto za letom. Proračun, letošnji pa izkazuje, da ne bomo nič več dodatno 

investirali  v vrtce. Ker je manj denarja. Ker je manj denarja, kot je bilo lani. Pa rečte, da temu ni 

tako… 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Ni tako. 

 

  …///…iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

GOSPA MOJCA ŠKRINJAR 

Je tako...  

 

 …///…iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 
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Torej... 7 oddelkov vrtca v Tehnološkem parku je imaginarna zgodba, ker ni tako... gospa Žličar, 

razprava. 

 

GOSPA ANA ŽLIČAR 

Jaz nisem… 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Lepo prosim... gospod Čerin….jaz bom zdržal do pol desetih. Ne, klele ma... tko, da lej, jaz imam 

čas. Izvolite...  

 

GOSPA ANA ŽLIČAR 

Nisem strokovnjak za predšolsko vzgojo, nisem…ne spoznam se na normative...  ne v šolah in ne v 

vrtcih. Verjamem, da tu so ljudje, ki te stvari obvladajo. Zame je pa zadeva zagatna... moram zbirat 

med dvema slabima možnostma. Ali zmanjšanje  površin ali toliko otrok ostati doma. Pa vas prosim, 

da mi pri odločitvi pomagate in mi odgovorite na vprašanje. Letos bo odprtih, to pač berem iz 

dokumenta, ki ste nam ga poslali, bo odprtih 7 novih oddelkov v Tehnološkem parku, v naslednjih 

dveh letih, bi bil zgrajen, torej nova enota, v Kašlju in… 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Galjevica. 

 

GOSPA ANA ŽLIČAR  

…dograditev na Galjevici, vrtca. Zanima me, ko bo to vse skupaj narejeno, ob predpostavki, da se bo 

število otrok, ki sodijo v vrtec in bo povpraševanje, ne vem, povečevalo s tempom, kot se je doslej, 

ali to pomeni, da bodo takrat imeli otroci na voljo površin...  

 

 …///…iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

GOSPA ANA ŽLIČAR 

... hvala gospod Čerin, ampak jaz bi vendarle dokončala vprašanje, če dovolite. Ali bo takrat 

zadoščeno...  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Ne bo. 

 

GOSPA ANA ŽLIČAR 

…normativom po pravilniku. Hvala lepa. 

 

GOSPA MARIJA FABČIČ 

Ne, odgovor je, da še ne bo zadoščeno, če se bo oziroma, tko bomo rekli... zelo verjetno se bo ta 

pravilnik še podaljšal. In če se bo podaljšalo to prehodno obdobje, bo še vedno skladno z 

pravilnikom. Ne bomo šli izven pravilnika, ampak ne bo več kot 3 kvadratne metre na otroka. To kar 

vas vsebinsko zanima vprašanje, zato ker ne moremo v obstoječem fondu povečevat…povečevat 

igralnic. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

V glavnem. Matematično je vaše vprašanje, zelo enostavno. S temi novimi površinami bo več 

prostora za igralnico v nekaterih vrtcih. V tistih, ki so, to k je bil prej vprašanje, ne, ki so v teh starih 

stavbah, pa ni možno, ne. In pod pogojem, ne, da ne bomo šli v Ljubljani spet na nek evropsko 

nadpovprečje, pa da bo 95 procentov otrok vključenih v vrtec. Zdaj smo na 90 procentov. In, ja, 

odgovor je, več igralne površine bo v vrtcih.  

 

…///…iz dvorane – nerazumljivo…/// 
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GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Odgovor na repliko imate, ja...  

 

GOSPA ANA ŽLIČAR 

Ja, me gre samo za to, kaj bo v teh enotah. Mene zanima kako bo potem, ko bomo vse kapacitete, ki 

bojo na voljo, ali bo v povprečju temu zadoščeno ali ne? 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Ne bo še. 

 

GOSPA ANA ŽLIČAR 

Ne bo še zadoščeno...  

 

…///…iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

GOSPA ANA ŽLIČAR 

Ja, to me žalosti, ker... upala sem, da bom s tem svojim vprašanjem dobila odgovor tudi na vprašanje, 

ki ga je posl... postavila gospa Hribar Kuntarič. Hvala lepa. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Zaključujem razpravo. Ugotavljam navzočnost. 34. 

 

Glasovanje poteka o PREDLOGU SKLEPA: Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme 

Predlog Sklepa o manjši notranji igralni površini v javnih vrtcih Mestne občine Ljubljana za 

šolski leti 2015/2016 in 2016/2017.  

 

Prosim za vaš glas. 

31 ZA. 

0 PROTI.  

Hvala lepa za prijaznost.  

 

Gremo na 13. točko. Hvala v imenu otrok, no. Pa staršev.  

AD 13. 

PREDLOG ODLOKA O PREMEBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O RAZGLASITVI 

GOZDOV S POSEBNIM NAMENOM 

Gradivo ste prejeli. Prejeli ste tudi poročilo pristojnega odbora. Prosim gospo Natašo Jazbinšek Sršen 

za uvodno obrazložitev. 

 

GOSPA NATAŠA JAZBINŠEK SRŠEN 

Spoštovani župan, svetniki in svetnice. Pred vami je Predolg Odloka o spremembah in dopolnitvah 

odloka o razglasitvi gozdov s posebnim namenom. Pripombe ne Osnutek odloka, ki je bil obravnavan 

in sprejet na 4. seji Mestnega sveta MOL, lahko strnemo v dve skupini. In sicer, skrb, da z novim 

odlokom nalagamo dodatne obveznosti manjšim zasebnim lastnikom gozdov na območju gozdov s 

posebnim namenom ter pripombe na zmanjšanje obsega gozdov s posebnim namenom. Lastniki 

gozdov morajo izvajati ukrepe gospodarjenja z gozdom skladno z gozdno gospodarskim načrtom. V 

odloku o gozdu s posebnim namenom, pa lastnikom gozdov na tem območju dodatno nalagamo zgolj 

dolžnost odstranitve sečnih ostankov na določeni razdalji od urejenih poti, sečnjo in spravilo po 

ujmah poškodovanjih listavcev in prepoved vlačenja gozdnih sortimentov po utrjenih poteh. Od vseh 

omenjenih ukrepov na dodatne stroške gospodarjenja z gozdom vpliva le odstranitev sečnih od 

urejenih poti. Teoretični izračun ocene stroškov je pokazal, da so ti zelo majhni oziroma celo 

zanemarljivi, še posebej, če upoštevamo, da se delo poplača s prodajo lesa. Glede zmanjšanja obsega 

gozda s posebnim namenom, pa ponovno poudarjam, da lahko, na podlagi zakona o gozdovih lokalna 

skupnost gozdove v katerih so izjemno poudarjene socialne funkcije, razglasi za gozdove s posebnim 
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namenom. V Ljubljani je takih gozdov nekaj več kot 4 tisoč hektarov, z obstoječim odlokom je bilo 

za gozd s posebnim namenom razglašenih 1444  hektarov. Zaradi nekaterih sprememb, predvsem v 

smislu spremenjenih funkcij, pa tudi naravnih ujm, ki so se zgodile v zadnjem obdobju, smo ponovno 

preverili obseg gozdov s posebnim namenom. Osnovno vodilo je bilo obiskanost oziroma obseg 

rekreacije v teh gozdovih ter kriteriji, da ležijo znotraj strjenih urbanih območij in jih imajo 

poudarjeno higiensko zdravstveno funkcijo. Po več preveritvah, strokovnjaki s področja gozdarstva, 

smo torej predlagali, da se za gozd s posebnim namenom razglasi gozdove znotraj avtocestnega 

obroča in zaradi izjemnega obiska tudi gozdove na Šmarni gori in šmarnogorski Grmadi. Skladno z 

navedenim, v predlogu odloka ni vsebinskih sprememb in predlagam, da sprejmete Predlog Odloka o 

spremembah in dopolnitvah odloka o razglasitvi gozdov s posebnim namenom. Hvala. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Hvala lepa. Prosim gospo Sojar za stališče odbora. 

 

GOSPA MOJCA SOJAR 

Odbor za gospodarske dejavnosti, turizem in kmetijstvo je na 5. seji obravnaval gradivo za 7. sejo 

Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana in ob točki Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah 

odloka o razglasitvi gozdov s posebnim namenom obravnaval tudi poročilo zainteresiranega odbora 

in pa amandma. Tukaj je bil vložen amandma, ki pravi v prvi alineji drugega odstavka 2. člena se za 

parcelno številko 223 del, doda parcelna številka 232  ter vejica ter v tretji alineji 2. ostavka 2. člena 

se za parcelno številko 1362/1 del, doda parcelna številka 1363/1 del ter vejica. Ta amandma je bil na 

odboru sprejet s šestimi glasovi za in z nič glasovi proti od šestih navzočih in pa sklep odbora je bil, 

da Odbor za gospodarske dejavnosti, turizem in kmetijstvo podpira predlog Odloka o spremembah in 

dopolnitvah odloka o razglasitvi gozdov s posebnim namenom in predlaga Mestnemu svetu, da ga 

sprejme skupaj z amandmajem odbora. Sklep je bil sprejet s 4 glasovi za in enim glasom proti, od 

šestih navzočih.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Gospod Brezovar? Ni. Gospod Čerin. Odpiram razpravo o amandmaju. Samo o amandmaju. Ni. 

Ugotavljam navzočnost po celotni točki.  

 

Rezultat navzočnosti: 31. 

 

Glasovanje poteka O AMANDMAJU: V prvi alineji drugega odstavka 2. člena se za parcelno 

številko 223 del, doda parcelna številka 232 del ter vejica in v tretji alineji drugega odstavka 2. 

člena se za parcelno številko 1362/1 del, doda parcelna številka 1363/1 del ter vejica in v prilogi 

besedila Osnutka Odloka, ki je spremenjen v predlogu Odloka, se v drugi alineji drugega 

odstavka 2. člena črta parcelna številka 765/1 del in 784.  

 

Prosim za vaš glas. 

30 ZA. 

0 PROTI. 

 

In zdaj GLASUJEMO O Predlogu sklepa: Mestni svet Mesten občine Ljubljana sprejme 

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o razglasitvi gozdov s posebnim 

namenom, skupaj s sprejetim amandmajem.  

          

Prosim za vaš glas. 

30 ZA. 

0 PROTI. 

Sprejeto. Hvala lepa. Gremo na predzadnjo točko dnevnega reda. 

 

AD 14. 
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PREDLOG DOPOLNITVE LOKANEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA MESTNE 

OBČINE LJUBLJANA 

Gradivo ste prejeli. Prejeli ste tudi poročilo pristojnega odbora. Prosim gospo Alenko Loose za 

kratko uvodno obrazložitev. 

 

GOSPA ALENKA LOOSE 

Hvala za besedo. Spoštovani župan, spoštovane mestne svetnice, mestni svetniki, lokalni energetski 

koncept dopolnjujemo s karto kratkoročnega oziroma petletnega plana širitve sistema daljinskega 

ogrevanja in sistema oskrbe z zemeljskim plinom, s čemer zamenjujemo dosedanjo karto, ki je 

predstavljala dolgoročni 20-letni plan širjenja prej omenjenih omrežij. Za dopolnitev smo prejeli tudi 

soglasje ministrstva pristojnega za infrastrukturo, ki potrjuje skladnost dopolnitve LEK z že sprejetim 

energetskim konceptom Mestne občine Ljubljana in energetsko politiko na območju Republike 

Slovenije. Ker karta predstavlja izhodišče za pridobivanje subvencij EKO sklada, bomo s sprejetjem 

dopolnitve LEK povečali delež upravičencev do teh subvencij in ostalih spodbud za uvajanje 

obnovljivih virov energije. Predlagam, da se sprejme dopolnitev LEK...  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Prosim gospo Žibert za stališče odbora.  

 

GOSPA JULIJANA ŽIBERT 

Odbor za gospodarske javne službe in promet...  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Mikrofon…prosim. 

 

GOSPA JULIJANA ŽIBERT 

Odbor za gospodarske javne službe in promet podpira predlog dopolnitve Lokalnega energetskega 

koncepta Mestne občine Ljubljana in predlaga Mestnemu svetu občine, da ga sprejme. Sklep je bil 

sprejet s štirim glasovi za, noben glas proti, od 4 navzočih. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Hvala lepa. Gospod Brezovar. Gospod Čerin? Ni. Razprava. 

 

  …///…iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Kak sem jaz presenečen, ne... A boste res razpravljal? Izvolite gospod Brnič Jager, ne. 

 

GOSPOD MIRKO BRNIČ JAGER 

Hvala za besedo gospod župan. Misli, da je tukaj treba jasno povedat, da je širitev toplovodnega 

omrežja, se pravi, daljinskega ogrevanja in plina Ljubljani prinesla tako rekoč zelo dobre rezultate, 

odlične rezultate. Skratka tako imenovana problematika... problematika onesnaženega zraka zaradi 

osebnih kurišč, privatnih kurišč, pa tudi zaradi prejšnjega delovanja Energetike, je bila pravzaprav za 

Ljubljano pogubna, ne. Ljudje v Fužinah, torej to so nam tudi na Energetiki povedali, so vsak dan na 

svojih…iz svojih…balkonov…nametli eno…eno… eno…. Smetišnico pepela, pa ga odnesli, ne. 

Nekam, se pravi, če je to bil nek normativ, ki ga je zamenjalo, da zdaj v vseh Fužinah v vsem letu ne 

nametejo ene smetišnice pepela, potem lahko rečemo, da je daljinsko ogrevanje in ogrevanje s plinom 

zgodba o uspehu. O tem ni nobenega dvoma. In temu je pač Ljubljana sledila, dobrim zgledom, 

dobrim praksam in to v bistvi imejmo na umu, ne. Druga stvar je pa to, ne,... da so nekaterim ljudem 

kratene pravice pri načinu odločanja o tem kako bi se oni ogrevali. To se pravi, govorimo o ekološko 

nespornih sistemih ogrevanja, ki zadevajo toplotne črpalke…in v tem Odloku je pravzaprav prišlo 

zdaj do….nekako se podaja roka, ne, da bi se plan približal tistim, ki se v petih letih ne morejo 

priključit, da bi lahko v tem času pa vendarle bili deležni pomoči EKO sklada in istočasno tudi na ta 
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način uveljavljali pravice, ki pač grejo vsem državljanom v tej državi. Jaz mislim, da je to pozitivno 

in da je to v redu. Vsekakor je v redu, zaradi tega, ker je ta…ker jaz mislim, da Ljubljana nima po 

moje več nobenega posebnega poslovnega interesa, da bi zavirala iniciativo posameznikov, tem bolj 

kadar so pripravljeni vložiti svoja sredstva in biti deležni subvencij pri ekološko brezhibnem načinu 

ogrevanja, ki ne podira standardov, ki so v Ljubljani doseženi. To se pravi, v tem kontekstu bi jaz 

predlagal, da bi se to…da bi se tukaj zadeva, kar zadeva interes v Mestni občini Ljubljana bistveno 

bolj liberalizirala in da bi se ljudem, ki si želijo biti priklj…mislim uveljavljat medij ogrevanja po 

svojem interesu in v skladu z normativi, ki so v Ljubljani visoko postavljeni, da se jim to omogoči. 

Istočasno bi pa še eno stvar povedal, ne…Mestna občina Ljubljana pri prisluhu subvencij, ljudem, ki 

bi želeli, se pravi torej govorimo o tretjem mediju ogrevanja, bi pa lahko v bistvu tudi zaščitila še 

enkrat svoje interese. In ta predlog smo tudi podali, in sicer, gre za interes, da se omogoči subvencije 

tistim, ki se priključujejo na plin. Zakaj se jim ne omogoči subvencije, ki grejo na plin? Pet šest jurjev 

je v bistvu njihov vložek v to, da uredijo svojo plinsko peč na mestnem omrežju. Zakaj se tem ljudem 

ne omogoči na pobudo Mestne občine Ljubljana, da se jim omogočijo subvencije in da se enostavneje 

priključujejo na plin? Recimo, v tem kontekstu. No in, jaz mislim, da to bi bil pravilen način 

nadaljnjih pogovorov v zaščito interesa in gra... nadaljnje izgradnje mestne mreže, plinovodne, 

toplovodne mreže in istočasno nekako demokratična… demokratično razumevanje interesa ljudi, 

torej v kontekstu podpiranja ekoloških ozaveščanj, ki so prisotna in na osnovi katerih govori in hkrati 

tudi vseh tistih, ki se želijo na plin priključit, da Mestna občina Ljubljana se potrudi in omogo….in 

izpostavi svoje politike v tej smeri, da država omogoči subvencije tudi tistim, ki želijo v bistvu to 

dela…z …ob priključitvah na plinsko omrežje, da so deležni subvencij, enako kot so jih tudi 

pri…pri... ogrevanju na…na ... toplotno črpalko. Hvala lepa. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Gospod Logar. Razprava. 

 

GOSPOD MAG. ANŽE LOGAR 

Ja, hvala. Zdaj. Lokalni energetski koncept smo prejemal v letu 2011 in letu 2013. In Slovenska 

demokratska stranka je že takrat opozarjala na intence in zgrešenost tega koncepta, ki v prvo vrsto 

postavlja storitve, ki jih ponuja Energetika, ne pa prosto izbiro trga. Namreč v lokalnem konceptu je 

bila zapisana primarnost daljnovodnih vročevodov in plinskega ogrevanja, kar je za posledico 

pritegnilo to, da subvencije EKO sklada za vgraditev, recimo toplotnih črpalk in ostalih…ne vem... 

sistemov ogrevanja, ki imajo visoke izkoristke za Ljubljančane pač ne pridejo v poštev. Zdaj, 

subvencije EKO sklada so en zelo pomemben dejavnik spodbude pri oblikovanju nekega čistejšega 

načina in trajnostnega načina ogrevanja. S tem, ko se je Ljubljana postavila nad …bom rekel... nad 

trg, ko je vsilila pač ….Ljubljančankam in Ljubljančanom način izbire ogrevanje... je v bistvu 

pripeljalo do neko distorcije na trgu. Če boste danes vprašali ponudnike ogrevalnih sistemov 

toplotnih črpalk, bodo vsi jasno in v prvi meri izražal kritiko nad Ljubljano. In opravičeno. Namreč 

vprašanje tu je….kaj je prvotnega pomena oziroma kaj je tisto, kar je najpomembnejše. Ali je to čisti 

zrak ali je to dobiček nekega mestnega podjetja. No, da dobiček ni... očitno vidimo, glede na to, da 

Energetika letos prvič beleži izgubo. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Lani. 

 

GOSPOD MAG. ANŽE LOGAR 

Lani. In ravno sodobna tehnologija v primeru toplotnih črpalk je napredovala tako, da je to v bistvu 

najbolj čisti način ogrevanja, najcenejši način ogrevanja, hkrati je pa to modularni sistem, ki omogoča 

sistemsko vezanje različnih...  ne vem... prvin na ta sistem ogrevanja. Od zalogovnikov, do solarnih 

energetskih naprav in na ta način, delno samozadostnost in upoštevanje okoljskih in podnebnih 

posebnosti posameznega dela. Zdaj, Mestna občina Ljubljana je očitno spoznala svojo napako. Ne, to 

lahko beremo tudi v tem predlaganem gradivu, kjer piše, da je bilo dosedanje dodelovanje vezano na 

dolgoročni plan širitve sistema daljinskega ogrevanja, kar je znatnemu številu gospodinjstev na 
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območju Mestne občine Ljubljana onemogočilo pridobitev ustreznih spobud za vgradnjo novih 

kotlov na leseno biomaso in gradnjo električnih toplotnih črpalk. Ampak… s tem... s to, čemer sedaj 

prihajate naprej ne bo bistveno spremenilo te zadeve. Zemljevid je še vedno takšen, kot je bil z nekaj 

več izseki. Rečeno je bilo... bomo upravičen…bomo razširili krog upravičencev. Povejte mi, za 

koliko? Povejte mi koliko gospodinjstev je tistih, ki je po novem upravičeno, da…ta ek…do te EKO 

subvencije. In to v investicijah reda 10 tisoč evrov pomeni med 25 in 20 odstotkov investicije. Ni 

majhen zalogaj. In je pomemben dejavnik pri temu kako se bo nekdo odločil za investicijo. In 

odločitev, recimo za toplotno črpalko je investicija za prihodnost. Poglejte, ne vem Lidl trgovine, ki 

jih poznate po tem, da delajo na nizkem budžetu. Serijsko ogrevanje vgrajujejo z toplotnimi 

črpalkami. Ker so sodobni sistemi že tako napredni, da je to v bistvu naj…najcenejši in najbolj 

trajnosten in okolju prijazen način ogrevanja. V Ljubljani pa očitno tega še ne spoznamo. Oziroma, 

tisti, ki predlagate ta gradiva ne poznajo. Kaj nekomu pomaga, če je za voljo tega ker je uvrščen v 

petletni sistem izgradnje te …teh omrežij, ni upravičen do subvencije? Ja poslušajte vi, kdo pa v 21. 

stoletju v glavnem mestu lahko 5 let čaka na to, da dobi ogrevanje? Kdo? Ta opredelitev, da zdaj to 

petletno obdobje bo pa bistveno razširilo…seznam tistih upravičencev, tistim, ki so teh... v tem načrtu 

izgradnje v naslednjih petih let pa popolnoma nič ne pomeni. Popolnoma nič. On rabi toploto danes. 

Rabi toplo vodo in rabijo ogrevanje, to pomen, da se more odločit za način ogrevanja. In glede na to, 

da v tem zemljevidu je v nekem razširjenem oblaku ogrevanja oziroma izgradnje sistemov Mestne 

občine Ljubljana, pač ne bo upravičen do EKO subvencije. In že v temelju je zgrešena, ta miselnost. 

Da ravno zato, ker imamo pač ta omrežja…želimo preprečit EKO subvencije. Ne, naredimo 

konkurenčnejši način priklopa na plinsko omrežje ali pa vročevodno omrežje. Ampak hkrati 

omogočimo, da tistim, ki izberejo toplotno  črpalko, k na ta način lahko uporabljajo tudi solarno 

energijo, da imajo to možnost. Ne pa, da jim z nekim lokalnim energetskim konceptom popolnoma 

porušimo koncept. In jim onemogočimo izbiro. Danes imajo na možnost samo to, če si v tem 

zemljevidu moraš izbrat plin, če si noter, ali vročevod, če imaš srečo, da si napeljan oziroma v bližini 

vročevoda, drugače samo plin in možnosti glede na to, da si v tem zemljevidu notri zarisan, ali na 

lastne stroške za polno ceno toplotne črpalke. Sprašujem se kje je tu neka normalna razvojna logika, 

razen tega, da pač nekdo želi a priori dobiček svojemu mestnemu podjetju. Ampak še enkrat, to na 

račun izbire in pa tudi na račun zraka. Hvala. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Gospod Brnič Jager ima repliko gospodu Logarju.  

 

GOSPOD MIRKO BRNIČ JAGER 

Hvala za besedo. Repliciram kolegu Logarju, in sicer ga dopolnjujem v tistem zelo pomembnem 

momentu petletnega odloka al pa skrajšanja... da po petih letih, tisti, ki v... po petih... do petih let se 

ne more, ne, da v tem času, bo pa kuril z najbolj agresivnimi elementi. In izredno 

intenzivno…onesnaževal prostor. Zaradi tega je predlog o trojni alternativi plina, daljinsko 

ogrevanje, električna črpalka z vsem solarnim sistemom dejansko velik korak naprej in ne ogroža 

nikogaršnje poslovnosti. Vsekakor pa prispeva naprej k čistejšemu okolju in čistejšemu zraku. Tako, 

da predvidevam, da boste uslišali tole…tole... razpravo in da se bo v tej smeri Ljubljana izkazala kot 

izredno pomemben pobudnik demokratizacije ogrevanih medijev v povezavi z trajnostnim razvojem 

in postavkami, ki zagotavljajo kvalitetno ohranjanje čistega okolja v Ljubljani. Hvala lepa. 

 

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

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Sem pričakoval, izvolite gospod Logar. Odgovor na repliko. 

 

GOSPOD MAG. ANŽE LOGAR 

Ja, hvala lepa, no, sej to sem želel izpostavit, da s tem, ko to petletno obdobje uvajamo v bistvu slabe 

kurilne naprave in slabe prakse, torej, ne vem radiatorji na elektriko, ki so popolnoma neučinkoviti, 

podaljšujemo in ravno delujemo v nasprotju s tem, kar naj bi lokali energetski koncept naredil. Je pa 



62 

 

 

ta rešitev tudi v nasprotju z naslednjo točko, namreč, dodatno spodbujanje zamenjav obstoječih 

kurilnih naprav z toplotnimi črpalkami, kjer… ne vem…financira država in ponuja finančne 

spodbude v višini 760 tisoč evrov, za nekaj kar se dejansko v Ljubljani ne da uporabiti. Zato še enkrat 

sprašujem, za koliko gospodinjstev se s tem širi možnost EKO subvencij, s tem novim lokalnim 

oziroma novelo konceptoma.  

 

---------------------------------------------------------------------zvok, ki napove las, ki je potekel za repliko 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Gospa Žličar. Razprava. 

 

GOSPA ANA ŽLIČAR 

Bom zelo na kratko. Tudi jaz v takšni obliki...  ne morem podpreti tega predloga. Zakaj, je pa 

zapisano v obrazložitvi. Namreč, v obrazložitvi je zapisano, da daljinsko ogrevanje ali kondenzacijski 

kotel ni nič…nič boljši od daljinskega ogrevanja in ogrevanja na plin. Kar pomeni, da je 

enakovreden. Ne, ker če bi bil slabši, bi pisalo, da je slabši. Piše pa, da ni boljši. Torej, če imamo tri 

po kakovosti enakovredne odločitve, potem dovolimo pa samo dve, pa mislim, da ne drži trditev, da 

dodatna utemeljitev je enakovredna obravnava občanov. Meščanov. Jaz mislim, da so meščani 

enakovredno obravnavani, če imajo na voljo tri ekvivalentno dobre možnosti. Hvala lepa. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Ugotavljam navzočnost po celotni točki. 36. 

 

Glasovanje poteka O PREDLOGU SKLEPA: Mestni svet… 

 

 …///…iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Sej lahko gospod Brnič Jager, izvolte. 

 

GOSPOD MIRKO BRNIČ JAGER 

Hvala za besedo gospod župan. Jaz bi predlagal, da ko boste dali to na glasovanje, da daste na 

glasovanje sprejem pre…sklepa, kot je naveden, vključno z predlogi , ki so bili izrečeni med 

razpravo. Mislim, da je to pomembno, ker so bili dani pravi utemeljeni predlogi, ki prinašajo 

kvaliteto. Kvaliteti…kvaliteti tako imeno... v vsem…vsem odločitvam, ki zadevajo tako 

osebno…osebni budžet, kakor tudi občinsko poslovnost in v bistvu bo ... prizadevanja za...  za čisto 

ozračje v mestu, zato predlagam, da poudarite to, da sprejemamo sklep skupaj z pobudami, ki so bile 

predane. V tem kontekstu bom jaz tudi podprl ta sklep, sicer se bom pa vzdržal. Hvala lepa. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Zal, gospod Brnič Jager, to bi se lahko naučil. Imeli ste priliko dati amandma, ki bi bil vreden 

razmisleka, ni možno.  

 

Glasujemo O PREDLOGU SKLEPA: Mestne svet Mestne občine Ljubljana sprejme Predlog 

dopolnitve Lokalnega energetskega koncepta Mestne občine Ljubljana.  

 

Prosim za vaš glas. 

23 ZA, 

0 PROTI. 

Hvala lepa. Sprejeto. Gremo na zadnjo točko. 

 

AD 15. 



63 

 

 

PREDLOG SKLEPA O SEZNANITVI IN SOGLASJU K PREDLOGU PODROBNEJŠEGA 

PROGRAMA UKREPOV ODLOKA O NAČRTU ZA KAKOVOST ZRAKA NA OBMOČJU 

MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA OBDOBJE 2014- 2016. 

Gradivo ste prejeli. Prejeli  ste tudi poročilo pristojnega odbora za varstvo okolja in sklep Sveta 

Četrtne skupnosti Center. Prosim gospo Jazbinšek Sršen za uvodno obrazložitev. 

 

GOSPA NATAŠA JAZBINŠEK SRŠEN 

Spoštovani, pred vami je Predlog Sklepa o seznanitvi in soglasju k Predlogu Podrobnejšega programa 

ukrepov odloka o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Ljubljana za obdobje 2014 do 

2016. Skladno z lani sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine 

Ljubljana, je Ministrstvo za okolje in prostor v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana pripravilo 

podrobnejši program ukrepov za enako časovno obdobje. Tako kot je bilo v primeru sprejema 

Odloka, gre tudi v primeru sprejema Podrobnejšega programa ukrepov za enak postopek. Mestni svet 

MOL nas... se seznani in poda soglasje k predlogu, sledila pa bo obravnava Predloga podrobnejšega 

programa ukrepov na Vladi Republike Slovenije. Ukrepe, ki so zapisani v programu lahko strnemo v 

tri kategorije. In sicer, ukrepi s področja energetike, kjer gre predvsem za spodbujanje nadaljnjega 

priključevanja objektov na sisteme daljinskega ogrevanja ter spodbujanje zamenjave zastarelih 

kurilnih naprav tam, kjer ni možno priključevanje na daljinske sisteme. Ukrepe s področja 

trajnostnega…ukrepi s področja trajnostnega prometa so namenjeni predvsem spodbujanju javnega 

potniškega prometa in nemotoriziranim oblikam prometa. Tretji sklop ukrepov  pa se nanaša na 

ozaveščanje, informiranje in izobraževanje. Ukrepi so finančno opredeljeni. Nosilci izvajanja so 

Mestna občina Ljubljana, država ter drugi subjekti. Ukrepi MOL so povzeti iz že sprejetih strategij 

MOL, prometne politike MOL, lokalnega energetskega koncepta, programa varstva okolja, zato s 

sprejemom podrobnejšega programa ne nalagamo dodatnega finančnega bremena proračunu MOL. 

Predlagam, da sprejmete predlog sklepa o seznanitvi in soglasju k predlogu podrobnejšega programa 

ukrepov odloka o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Ljubljana za obdobje 2014 do 

2016. hvala. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Hvala lepa. Prosim gospoda Brnič Jagra za stališče odbora.  

 

…///…iz dvorane – nerazumljivo…/// 

  

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Mikrofon, prosim. Mikrofon prosim. Mikrofon prosim. Mikrofon. 

 

GOSPOD MIRKO BRNIČ JAGER 

Se opravičujem. Odbor za varstvo okolja se je kot pristojno delovno telo seznanil s Predlogom Sklepa 

o seznanitvi in soglasju k predlogu podrobnejšega programa ukrepov odloka o načrtu tako za 

kakovost zraka na območju Mestne občine Ljubljana za obdobje 2014 – 2016, in ga podpira skupaj s 

pripombami Odbora za razpravo na seji Mestnega sveta. Če dovolite, spoštovani svetniki, bom te dve 

točki prebral. In sicer, prvič. Onesnaževanje zraka z delci v mestnem središču bi moralo biti 

sankcionirano s strani državnih organov, zaradi onesnaževanja tistih povzročitelje, ki ob uporabi 

malih gostinskih žarov kurijo tudi z drugimi in nedovoljenimi snovmi. In drugič. Spodbujanje 

uporabnikov EKO sklada pri sofinanciranju sodobnih kurilnih naprav, ki znižujejo vsebnost CO2 in 

trdih delcev v zraku na področju Mestne občine Ljubljana, bi bilo potrebno spremljati po posameznih 

področjih Mestne občine tako, da bi bilo omogočene subvencije tudi tistim potrošnikom, ki bi se 

odločali za ogrevanje tople vode in toplo... s toplotnimi črpalkami in se priključevali na daljinsko 

oskrbo z energijo. Hvala lepa. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Gospod Brezovar? Razprava? Ugotavljam navzočnost po celotni… 
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 …///…iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Gospa Škrinjar, mi je prav žal, ne...  

 

…///…iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Dejte, no mir... gospod Brezovar je odkimal, ne. Kot predsednik Statutarne, da nima nič. Razprava, se 

niste javili, ne. Tko, da ugotavljam navzočnost v celotni točki. 

 

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

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Ma, dejte, ni, mir, no...  

 

…///…iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Ja sej niste, zakaj niste dvignili roko? 

 

GOSPA MOJCA ŠKRINJAR 

Sej sem dvignila roko, rekel ste razprava in dvignila sem roko… 

 

…///…iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Dvignila ste roko, ko sem rekel, ugotavljam navzočnost. Izvolite gospa Škrinjar. 

 

GOSPA MOJCA ŠKRINJAR 

Hvala lepa. Končno. Zelo kratka... zelo kratka razprava bo. Želim povedati samo, da kakovost zraka 

seveda ni odvisna samo od kurišč in pa energetskih... iz... virov, ampak je odvisna tudi od prometa. 

Dokler ne bomo imeli parkirišča za avtomobile, tam nekje pri Medvodah oziroma na Stanežičah, pa 

dokler ne bo pri Trzinu velikega parkirišča, v Zalogu in Brezovici, do takrat se bodo zgrinjale trume 

prometa v Ljubljano, stisnjena na en sam pas in danes, ko se vozim po mestnih ulicah, kot so 

Celovška... ali pa Zaloška, Tržaška…se…Dunajska, se torej…ne morem drugega kot, da se mi ljudje, 

ki živijo ob teh ulicah, tik zraven ob... vpadnicah, zelo zelo smilijo. Ker bodo umrli, zboleli za hudimi 

boleznimi, ki jih povzroča... povzroča onesnaženost zraka. Pa recite karkoli hočete. Hvala. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Jaz se z gospo Škrinjar v repliki strinjam, da je to problem. Bi rad pa dodal samo eno stvar, da smo 

edino mesto v Evropi, ki smo ravno na področju prometa dobili dvakrat nagrado za to, kar delamo na 

področju prometne politike. Če pa je premalo, brez zamere, pol pa vsi v tej sobi pustimo avtomobile 

doma, pa na LPP, pa na kolesa, pa bo mnogo bolje. Se strinjam, drugač bi mogl bit, da bi imeli Park 

and Ride v Medvodah,...  

 

 …///…iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Odličen. Odličen.  

 

…///…iz dvorane – nerazumljivo…/// 
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GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Gospod Brnič Jager, še vi razprava. 

 

GOSPOD MIRKO BRNIČ JAGER 

Hvala lepa. Mislim, da se vsi zavedamo, da s takšnim odlokom grejo tudi inšpekcijske službe. In, da 

če ne bomo dali priložnosti in možnosti in odlične opreme inšpektorjem, ne bo z nadzorom nič in 

stvari se bodo v najslabši obliki tam, kje so, tudi nadaljevale. Torej, rad bi poudaril, ne, da ta odlok 

ima predvsem, to se pravi, ta odlok bo sprejela država, ne, na tisto... tisto slabo lastnost, želel bi pa, 

da se to upošteva, da je treba kršitelje sankcionirat. In sicer sankcionirat približno tako, kot smo na 

prejšnji razpravi imel, se pravi razpravo o ... o tako imenovani hranjenju veveričk in tako dalje, da bi 

kar tist... tistega prinesli tudi sem in bi tistim, se pravi, ki z malimi kurilnimi napravami in 

neprimernimi energenti agresivno onesnažujejo okolje, da se neposredno soočijo z inšpektorji...  

 

----------------------------------------------------------KONEC POSNETKA ŠTEVILKA 

20150615_183126 

 

GOSPOD MIRKO BRNIČ JAGER 

... imajo primerne merilne naprave, ki strokovno ugotovijo vsebnosti onesnažva... onesnaževanih 

substanc in izrečejo globo. Ta globa naj bo takšna, da bo tistemu, ki onesnažuje dala mislit. Je pa tudi 

v duhu zadnjega odstavka odlo…pred... že veljavnega odloka, torej, ki ga seda dopolnjujemo, da je  

kršitelj definitivno sam odgovoren za to in treba ga je, seveda strokovno sankcionirat. Ker pa o tem ni 

nič nikjer navedeno, ne, pa predlagam, da se temu, prav temu, da poseben akcent, poseben poudarek 

in da si skupaj prizadevamo v nadaljevanju pripravi tega odloka, da se inšpekcijske službe okrepijo, 

opremijo in lahko učinkovito izvajajo svoje delo tam, kjer je to nujno potrebno, spet v interesu zaščite 

čistega in zdravega okolja. Hvala lepa. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Še kdo k razpravi? Gospod Brezovar, izvolite. 

 

GOSPOD DR. NEJC BREZOVAR 

Hvala lepa, bom hiter, vem da smo pri koncu, ampak. Zanima me, kaj pa na primer avtobusni 

prevozi, pa LPP? Zadnjič sem slučajno bral članek, da več kot polovica mestnih avtobusov močno 

onesnažuje. Ne in, dobili smo, tamle ravno gledam zastavo, torej, Zelena prestolnica Evrope, imamo 

pa več kot polovico...  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Tretjino. 

 

GOSPOD DR. NEJC BREZOVAR 

... a tretjino, no se opravičujem, ki izredno onesnažujejo. Pa me zanima, kaj se bo pa na tem področju 

zgodilo, glede na finančno stanje LPP-ja, no. Hvala lepa. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Replika gospodu Brezovarju. Sam v pojasnilo. Od 218 avtobusov, jih je 10 brez klime, drugi vsi 

imajo klimo in ena tretjina je tista, ki so starejši od 16 let in onesnažujejo okolje in... letos imamo že 

razpis za 10 novih avtobusov, ki so pa vsi, ne, v skladu z najvišjimi standardi tako, da jih moramo 

zamenjat še 70 v naslednjih štirih letih. Še kdo? 

 

Ugotavljam navzočnost. Razprava je zaključena. A zdaj držim?... 37. 

 

In glasovanje poteka O SKLEPU: Mestni svet Mesten občine Ljubljana sprejeme Predlog 

Sklepa o seznanitvi in soglasju k predlogu podrobnejšega programa ukrepov odloka o načrtu 

za kakovost zraka na območju Mestne občine Ljubljana za obdobje 2014-2016.  
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Prosim za vaš glas. 

36 ZA. 

0 PROTI. 

Hvala lepa. Sprejeto.  

 

Želim vam dober tek, lepo zabavo, kdor gre na muzikal. Vidimo se čez mesec dni. 


