
 

Številka: 03200-12/2015-36 

Datum:   28. 9. 2015 

 
 
MAGNETOGRAMSKI ZAPIS PO ZVOČNEM POSNETKU 9. SEJE MESTNEGA SVETA 

MESTNE OBČINE LJUBLJANA,  

 

ki je potekala v ponedeljek, 28. septembra, s pričetkom ob 15. 30 uri, v Veliki sejni dvorani 

Mestne hiše, na Mestnem trgu 1, v Ljubljani. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Dober dan želim vsem skupaj. Spoštovane svetnice, svetniki, pričenjamo z 9. sejo Mestnega sveta 

Mestne občine Ljubljana. Navzočih je 33 svetnic in svetnikov, smo sklepčni, lahko pričnemo z 

delom. Prijazno prosim, da izklopite mobilne telefone, da ne motimo delo Mestnega sveta. Prehajamo 

na predlog dnevnega reda 9. seje, ki ste ga prejeli s sklicem seje. Odpiram razpravo o Dnevnem redu. 

Ni razprave. 

 

Ugotavljam navzočnost. Rezultat navzočnosti. 

29. 

 

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

dnevnega reda 9. seje Mestnega sveta. Prosim za vaš glas. 

 

27 ZA. 

0 PROTI. 

Sprejeto. 

 

Gremo na točko Potrditev zapisnikov 7. in 8. seje Mestnega sveta. 

 

AD 1. POTRDITEV ZAPISNIKOV 7. IN 8. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA 

Gradivo ste prejeli. Odpiram razpravo o zapisnikih 7. in 8. seje Mestnega sveta Mestne občine 

Ljubljana. Ni razprave. 

 

Ugotavljam navzočnost. Rezultat navzočnosti. 

33. 

 

Glasujemo o PREDOLOGU SKLEPA, prvem: Mestni svet MOL-a potrdi zapisnik 7. seje 

Mestnega sveta MOL-a, z dne 15. junija 2015.  

 

Prosim za vaš glas. 

32 ZA. 

0 PROTI. 

 

In glasujemo o drugem PREDLOGU SKLEPA: Mestni svet MOL-a potrdi zapisnik 8. seje 

MOL-a, Mestnega sveta MOL-a, z dne 6. julija 2015.  

 

Prosim za vaš glas 

27 ZA. 

0 PROTI. 

Sprejeto. 
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Gremo na točko 2. 

 

AD 2. VPRAŠANJA IN POBUDE SVETNIKOV TER ODGVORI NA VPRAŠANJA IN 

POBUDE 

Gradivo ste prejeli s sklicem in po sklicu seje. Pisno vprašanje z zahtevo za ustno predstavitev so 

poslali: gospa Mojca Škrinjar, glede nastanitve beguncev, gospa Nataša Sukič, glede omejevanja 

javnega prostora v Križankah, Svetniški klub N.Si glede poplavne varnosti na Viču. Vprašanja in 

pobude so poslali tudi Emilija Mitrović, glede oživitve podhodov, Svetniški klub SDS glede 

podzemne garaže Kozolec II, poseke na območju Rožnika in Mosteca, nadhoda čez železniško progo 

v Črnučah. Gospa Nataša Sukič glede omejevanja javnih prostorov v Križankah, znižanja cen toplote, 

vloge MOL pri reševanju begunske krize. Svetniški klub Združene levice glede umestitve varovanih 

kolesarnic. Gospa Simona Pirnat Skeledžija glede praznih prostorov v lasti MOL-a, gospa Maja 

Urbanc glede prometne ureditve na Slovenski cesti, gospod Matej Javornik glede vloge za oprostitev 

plačila NUSZ-ja. Odgovore na vprašanja  7. in 8. seje Mestnega sveta so prejeli vsi svetniki, z 2. 

oziroma 3. seje pa še nista prejela vseh odgovorov svetniška … svetnica gospa Irena Kuntarič Hribar 

in gospod Anže Logar. Odgovor na vprašanje z 9. seje Mestnega sveta je prejela gospa Nataša Sukič. 

Besedo za ustno postavitev vprašanja dajem gospe Mojci Škrinjar. 3 minute. 

 

GOSPA MOJCA ŠKRINJAR 

Hvala lepa. Zastavljam županu in pristojnim službam vprašanje. V Ljubljano kakor v druge občine 

prihaja množica beguncev. Župana sprašujem in pri tem prosim, da odgovori na vsako vprašanje 

posebej. Ali ste seznanjeni koliko beguncev bo prišlo v Ljubljano? Ali boste nastanili begunce ločeno 

ali strnjeno? Če strnjeno, koliko hkrati jih bo v območju? Kje točno bodo nastanjeni? Navedite stavbo 

in število ljudi, ki jih boste nastanili. Kdo bo plačnik režijskih stroškov stanovanj ter amortizacije kjer 

bodo bivali begunci, kako boste poskrbeli za njihovo zdravje? Boste organizirali sistematske 

preglede? Boste vključili otroke v vrtce, glede na to, da se bodo morali naučiti slovensko? V katere 

osnovne šole, navedite prosim poimensko, boste vključili otroke? Koliko otrok, v katero šolo? Kako 

boste organizirali, da se bodo otroci naučili slovensko, glede na to da zakonodaja ne predvideva, da 

se šoloobvezni otroci ne vključijo takoj v šolo in se namesto tega pospešeno učijo slovenščine? Kdo 

bo plačnik za učna gradiva, stroške ekskurzij in prehrane begunskih otrok? Kako boste poskrbeli, da 

bodo otroci begunci primerno socialno vključeni v šolsko skupnost? Bodo to zmogli učitelji v 

obstoječem številu ali boste zaposlili nove? Boste vključili ljudi preko javnih del? Kako boste 

poskrbeli za varnost beguncev in občanov, glede na to, da obstaja možnost, da se med ogroženimi 

lahko pomešani tudi ekonomski migranti in teroristi? Kdo bo plačnik celotne storitve in kolikšen 

delež plačila in zakaj bo nosila Ljubljana? Hvala lepa. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Odgovor bova dala skupaj z gospodom Robertom Kusom. Začel bom jaz, Robert, potem boš pa ti še 

povedal. Veste, tale vaša vprašanja, me ne čudi, me čudijo. To kar vi sprašujete, bi jaz vprašal, če 

Evropa ve koliko beguncev bo prišlo. To, da vi sprašujete za stroške ekskurzij, ne. Niti ne vemo 

kakšna struktura bo in če bi vi čakal na vašo svetniško skupino, ubogi ljudje. Sicer je pa tako, da smo 

mi pripravili tri prostore, kar smo tudi javno objavili, in sicer staro osnovno šolo Polje, na 

Kodeljevem dvorano in pa samski dom Snage, da smo not postavili skoraj 500 postelj, da smo 6 tisoč 

postelj posodil državi, brezplačno, in smo rekli, da pri teh ukrepih ne bomo iskali komercialni interes, 

da smo v dogovoru z ministrico pripravili vse kar je potrebno. Tudi, ko bomo zvedeli, če bodo 

begunci prišli v Ljubljano, iz katere države, da bo pravilna prehrana, da bomo imeli prevajalca, da 

bomo imeli versko službo za begunce in se mi zdi, da na ta vaša vprašanja, gospa Škrinjar, bog ne 

daj, da jih pošljete Junckerju, ker mislim, da bi vam bolj povedal, ne, koliko bo stalo na šoli. Kot jaz 

vem iz državnih papirjev, to kar so povedal, da samo manj kot 20 je zaprosilo za azil v Sloveniji. In 

Ljubljana je pripravljena pomagat ljudem. Taka vprašanja, ne, ki jih vi postavljate so pa … najmanj, 

najmanj v roko žaljiva. Robi, a bi še kaj dodal?  

 

GOSPOD MIRKO BRNIČ JAGER 
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Proceduralno … prosim. 

 

GOSPA MOJCA ŠKRINJAR 

Proceduralno imam tudi jaz. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Izvoli Robi. 

 

GOSPOD MAG. ROBERT KUS 

Podžupani, podžupani. Spoštovane svetnice in svetniki. Samo dodatek k temu, kar je že rekel župan. 

Obstaja Kontingentni načrt Republike Slovenije za zagotovitev nastanitve in oskrbe v primeru 

povečanja prosilcev. V njem so ta vprašanja definirana v kolikor, kot župan rekel, je to sploh možno. 

In če zelo posplošim glede prilog in vsega tega, je dejstvo, da za izvajanje vseh ukrepov so zadolžena 

resorna … ministrstva za resorje, koordinira Ministrstvo za notranje zadeve, vse finančne obveznosti 

iz naslova beguncev, migrantov, kakorkoli jih ta trenutek imenujemo, je zadolžena država. Kar se tiče 

zdravja, je skladno z navodilom Ministrstva za zdravje zagotovljeno, kar se tiče Ljubljane, v 

nastanitvenih centrih in zdravstvena oskrba Zdravstvenega doma Ljubljane, po načrtu ali pa po 

sestanku, ki smo uskladili seveda proti stroškom, ki so ga seve … ki ga je prav tako ta isto 

Ministrstvo opredelilo. Kar se tiče vprašanj vzgoje in izobraževanja je tako kot je dejal župan in s tem 

bi seveda tudi končal, da ta trenutek pripravlja resorno ministrstvo načrt izvajanja, seveda ima zopet 

različne skupine, ki imajo zopet različne statuse in z … različne pravice, ampak ne glede na to smo se 

mi dogovorili znotraj prostovoljcev in mestne uprave, da bomo posamezne programe izvajali znotraj 

nastanitvenih centrov, dokler seveda ne bo država prišla do nekih rešitev. Kar se tiče varnosti je še 

vedno tako in bo, da to varnost zagotavlja policija. Hvala lepa. 

 

... /// ... iz dvorane – nerazumljivo ... /// 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Izvolite gospod Brnič Jager. Proceduralno. Sam naj bo vprašanje postavljeno, kaj je proceduralno, pa 

vam bom povedal odgovor. Ali bosta združila skupaj z gospo Škrinjar?  

 

GOSPOD MIRKO BRNIČ JAGER 

Sam bom odgovoril na svojo proceduralno, ki sem ga postavil. Rad bi povedal, da je vaš odgovor 

žaljiv za begunce in za ta Mestni svet. Dobili ste jasna vprašanja in lahko bi na njih jasno odgovorili. 

Vi pa želite triumfirat in želite nabirat neke točke, kao v tej dvorani pa je mogoče nekdo, ki bi ga 

lahko izzval kot sovražnika. To je sramot… 

 

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

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Gospod Brnič Jager postavite proceduralno vprašanje. Kaj želite postavit? Izvolite. 

 

GOSPOD MIRKO BRNIČ JAGER 

Moje vprašanje je… 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Bom vzel besedo 

 

GOSPOD MIRKO BRNIČ JAGER 

…to, zakaj ne odgovorite konkretno na vsako vprašanje posebej in s tem odgovorite vsem tistim, ki v 

Ljubljani skrbijo … ki jih skrbi, da bi bili begunci kvalitetno in celovito nastanjeni. Tako je bilo 

postavljeno vprašanje kolegice Škrinjarjeve in dala vam je z številnimi vprašanji krasno možnost, da 

odlično na to odgovorite. Torej prosim, odgovorite na vprašanje konkretno od enkrat… 
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-------------------------------------------------------------zvok, ki prekine ozvočenje glasu razpravljavca. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Gospod Brnič Jager. Če je korektno vprašanje, kam jih bomo peljali na ekskurzijo, ne, mislim, da 

smo mimo tega. Jaz bi pričakoval, če ste tok v skrbi za begunce, da bi se javili, da bi šli kot solidarno 

pomoč nudit. Izvolite gospa Škrinjar. Nimam kaj. Sem še enkrat ponovil, vse smo dali odgovore. 

 

GOSPA MOJCA ŠKRINJAR 

Gospod župan, prosim, da mi pisno utemeljite katero moje … izmed mojih vprašanj je bilo žaljivo. 

Pričakujem pisni odgovor. Povem pa tudi, da ne zmorete ene konverzacije brez žalitev. Jaz ne vem 

kako drugi kolegi na to gledate, vprašanja so bila korektna, zastavljena v skrbi za to, da bo storitev 

celovita, kakovostna, vi pa iščete boj tam, kjer ga ni. Res, nepotrebno. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Gospa Škrinjar, bo samo ustno prišel odgovor. Še enkrat pravim, ljudje še niso prišli do Ljubljane, 

vse smo pripravljeni. Imeli ste v vseh, vseh medijih obveščeno, kaj smo naredili. Pomoč državi 

ponudili, ne, vi pa sprašujete kam bomo peljali na ekskurzije … begunce.  

 

... /// ... iz dvorane – nerazumljivo ... /// 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Piše not. 

 

GOSPA MOJCA ŠKRINJAR 

Ni res, nisem vprašala, kam jih boste peljali na ekskurzijo. Preberite si. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Se opravičujem. Dodam, da bi lahko to vprašala, kar ste vprašal, stroške ekskurzije.  

 

... /// ... iz dvorane – nerazumljivo ... /// 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Ja kako pa naj povemo, če niste vprašala kam naj jih peljemo? 

 

GOSPA MOJCA ŠKRINJAR 

Stroški ekskurzij so določeni s strani… 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Dejete no mir…dejte mir no. 

 

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

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Gospod Logar, vi bi tudi proceduralno ali kaj? Izvolite. 

 

GOSPOD MAG. ANŽE LOGAR 

Hvala lepa gospod župan. Lejte, vprašanje, ki ga je postavila kolegica Škrinjarjeva ni bil … v 

popolnoma ničemer žaljivo. Bilo je zelo tehtno vprašanje glede na razmere v katerih se soočamo tako 

v Sloveniji, tako v Ljubljani kot v Evropski uniji. In če mestni svetnik Mestne občine Ljubljana naj 

ne sprašuje kako je Ljubljana na tem pripravljena, potem res ne vem kaj lahko mestni svetnik 

sprašuje. Gospod Kus je dal delni odgovor. Ne razumem pa, res ne razumem, zakaj je župan 

vrednostno ocenil vprašanje in izumljal in ugotavljal nagibe svetniške skupine. Po 98. členu 

poslovnika ima vsak svetniški klub in samostojni svetnik pravico postaviti eno svetniško vprašanje. 
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Vi niste nanga odgovorili, zato dajem proceduralni predlog, da Statutarno pravna komisija oceni 

pravilnost vašega odziva, glede na … 

 

---------------------------------------------------------------zvok, ki opozori na potek časa, namenjenega 

razpravi. 

 

GOSPOD MAG. ANŽE LOGAR 

… to, da odgovora niste podali. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Hvala lepa, dal bom. Tudi jaz mislim, da smo odgovorili na tako vprašanje. Mislim, da je še vedno 

žaljivo, ljudje nimajo za hrano, ljudje stojijo na meji, mi pa sprašujemo za stroške ekskurzije za ljudi, 

ki še niso prišli. Predlog gospoda Logarja je, da se sestane Statutarno pravna komisija in ugotovi ali 

je odgovor, ki sva ga dala z gospodom Kusom zadosten. Predlagam, da ta predlog zavrnemo. 

 

... /// ... iz dvorane – nerazumljivo ... /// 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Ugotavljam navzočnost. 

 

... /// ... iz dvorane – nerazumljivo ... /// 

 

GOSPOD MAG. ANŽE LOGAR 

Poslušajte kaj sem jaz …  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Izvolite še. 

 

GOSPOD MAG. ANŽE LOGAR 

Govoril sem, če je vaš odgovor v skladu s tem, kar je… 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Oba sva odgovorila na vprašanje gospe Škrinjar. Sva oba, sva odgovorila na vprašanje, skupaj sva 

odgovorila… 

 

... /// ... iz dvorane – nerazumljivo ... /// 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Jaz sem rekel obeh.  

 

Ugotavljam navzočnost. Pardon, še enkrat. Navzočnost ugotavljam, prosim. 

33. 

 

PREDLOG gospoda Logarja, da se sestane Statutarno pravna komisija in ugotovi, če je 

odgovor, ki ga je dobila gospa Škrinjar, zadostuje njenemu vprašanju. Predlagam, da to 

zavrnemo. 

 

... /// ... iz dvorane – nerazumljivo ... /// 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Izvolite, prosim. 

 

... /// ... iz dvorane – nerazumljivo ... /// 
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9 ZA. 

23 PROTI. Hvala lepa. 

 

Gremo naprej. Ima vprašanje gospa Sukič. 3 minute, izvolite. 

 

GOSPA NATAŠA SUKIČ 

Spoštovane in spoštovani. Že v začetku meseca avgusta sem zastavila županu svetniško vprašanje 

glede odločitve vodstva javnega zavoda Festival Ljubljana zaradi omejitve gibanja in zapore cest v 

okolici Križank v času koncertov, kar je povzročilo precejšnje razburjenje v javnosti, še posebej, ker 

so z zaporami organizatorji ljudem preprečili, da bi prisluhnili koncertu tako v parku kot na okoliških 

javnih površinah. Ker so iz vodstva Festivala Ljubljana sporočili, da bodo zapore v prihodnje stalnica 

na vseh prireditvah v Križankah, ponovno odločno protestiram proti tovrstnim dejanjem. Sprašujem 

se, ali poslušalcev, ki povzročajo hrup in morebitnih izgrednikov ni mogoče nadzorovati z 

varnostniki oziroma redarji? Za potrebe prireditev se javne površine lahko zaprejo, vendarle v 

najmanjšem potrebnem obsegu. Menim, da je omejitev prometa na Emonski cesti, ki vključuje pešce, 

kolesarje in uporabnike zunanjih površin okoli Križank pretirana. Na Kongresnem trgu smo si v 

mesecu juniju lahko ogledali vrsto brezplačnih kulturnih dogodkov, v večernem času tudi vrhunske 

kulturne dogodke različnih zvrsti. Prireditveni prostor je bil odprt za vse pa to ni motilo nikogar. Za 

varnost je skrbela najeta varnostna služba. Na Kongresnem trgu so imeli konec junija uradno odprtje 

Poletnega festivala s koncertom klasične glasbe. Brez vsakršnih zapor in omejitev. S sprašujem se, 

kaj je večja vrednota v mestu. Pravica do javnega prostora ali pravica do nemotenega uživanja 

občanov v predstavi. Menim, da oboje. Toda za to mora poskrbeti organizator, tudi s pomočjo 

varnostne službe. Nikakor pa se ne strinjam z zaporo parka, mimohoda sprehajalcev, kolesarjev in 

omejevanja skupnega javnega prostora. Menim, da so zapore, kakršne je uvedlo vodstvo Festivala 

Ljubljana vsiljene in nepotrebne in prispevajo k poglabljanju družbenih razlik in tiste ljudi, ki si 

vstopnic za prireditve ne morejo privoščiti, še dodatno odrivajo na rob družbe. V kampanji in 

programu sem se zavzemala za pravico do mesta v katerem bomo kot enaki sobivali vsi Ljubljančani 

in Ljubljančanke. Javni prostor mora biti dostopen vsem. V njem se odvijajo družbeni procesi in 

javno življenje. In hudo je narobe, če si politika oziroma oblast za voljo trženja podredi ta isti javni 

prostor. Hvala lepa. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Odgovor bo dala gospa Mateja Demšič. 

 

GOSPA MAG. MATEJA DEMŠIČ 

Spoštovani župan, spoštovane podžupanje in podžupani, spoštovane mestne svetnice in svetniki! 

Gospa mestna svetnica je vprašanje zastavila pisno in zato dobila tudi skupen odgovor tako Festivala 

Ljubljana z Oddelkom za kulturo. Ta odgovor je del vaših gradiv, a vendar naj še enkrat povzamem 

to, kar smo zapisali. V času trajanja 63. Festivala Ljubljana, končuje se danes, začel se je junija … 

končuje se danes, mimogrede z Mlado nemško filharmonijo, je 23 prireditev zahtevalo zaporo cest in 

okolice in tak sistem je v veljavi zadnjih 6 let. Prvi razlog za zago … je zagotavljanje tišine zaradi 

umetnikov in umetnic, bilo bi nespoštljivo namreč do njih in njihovega dela … pričakovati, da bodo 

nastopali v hrupu. Zapore pomenijo le minimiziranje možnosti hrupa in približek optimalnim 

pogojem, ki jih potrebujejo pri delu. Drugi razlog za zapore je varnost obiskovalcev in obiskovalk. 

Namreč 3 leta nazaj odprti zlom noge pri plezanju čez zid, nekaj steklenic, ki si priletele med 

občinstvo in hkrati hrup, ki je motil tiste, ki so izvajali svoja dela na odru. Predlog gospe mestne 

svetnice o varnostnikih, ki bi opozarjali obiskovalce ob zidu Križank je vodstvo festivala Ljubljana v 

preteklosti že preizkusilo, vendar žal brez učinka. Varnostniki …  namreč nihče jih ni vzel resno, 

poleg tega varnostna služba sama kot taka teh pooblastil nima. Se pa je zgodilo nekaj to poletje v 

času javnih razprav o raz … zaporah, ki so se zgodile po leti, ki so sicer kot rečeno običajne, smo 

sprejeli, tako festival Ljubljana z našim soglasjem, predlog obiskovalcev, tudi tistih, ki so se udeležili 

mimohoda, protestnega mimohoda, da del med Zoisovo in Aškerčevo ulico ostaja odprt za pešce. 

Zdaj pa še na koncu primerjava s festivalom o katerem govorite, to je festival Junij v Ljubljani, ki ga 
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organiziramo Metna občina Ljubljana, Festival Ljubljana in zavod Turizem Ljubljana. Ta primerjava 

ni najbolj ustrezna. Festival je prav zaradi hrupa minimaliziral gledališke predstave na velikem odru. 

Teh namreč ni, razen lutkovnih. Prosili smo okoliške gostince, da v času koncertov ne strežejo in 

nekaj je to pobudo tudi sprejelo. Klasične koncerte težko izvajamo, ker ni cestne zapore, prav tako pa 

težko vplivamo na drveče motoriste, ki brez dvoma motijo dogajanje na odru. Program je zato 

prilagojen razmeram, ki vladajo v odprtem javnem prostoru, kjer pogoji niso in pač ne morejo biti 

enaki kot v koncertni dvorani. Hvala lepa. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Sam gospa Sukič, da boste še to vedel. Od leta …  

 

---------------------------------------------------------------zvok, ki opozori na potek časa, namenjenega 

razpravi. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

…od leta 2009 je to, ta režim velja. Škoda, da odkimavate, ker Mestna občina daje soglasje za zaporo 

cest. Samo v pojasnilo. Od leta 2009, festival ne more sam zapirat, imamo v Ljubljani 14 tisoč 

prireditev letno, 70 procentov je brezplačnih in drugič, tretjič, po drugi strani pa govorimo, da bi se 

radi uvrstili med najboljše festivale v Evropi, smo med 70 največjih festivalov v Evropi, uvrščeni. 

Primerjan s Salzburgom, ne. In sedaj ne bom komentiral vašega vprašanja, ne. 6 let velja isto. In 

gremo na … 6 let, od 2009. Naše tretje ustno vprašanje, gospe Mojci Kucler Dolinar, izvolite, 3 

minute. 

 

GOSPA MOJCA KUCLER DOLINAR 

Hvala. To ne drži, da 6 let velja isto, ker jaz sem bila letos prvič zaustavljena, da s kolesom oziroma 

peš nisem mogla iz  … na primer …  viškega konca proti Gornjemu trgu. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Lani niste bili s kolesom tam v tem času, ko je bila zapora. Drugače bi bil zaustavljena. Lani je bilo 

isto. 

 

GOSPA MOJCA KUCLER DOLINAR 

Ne. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

6 let isto. 

 

GOSPA MOJCA KUCLER DOLINAR 

Lejte, ni bilo, ker ves čas hodim tam. Sedaj pa grem na vprašanje. Bom imela tudi še dovolj časa za 

vprašanje. Tiče se poplavne varnosti. Naš četrtni svetnik Uroš Korošec nam je posredoval vprašanje 

in strah, ki pesti stanovalce Četrtne skupnosti Vič. Namreč ob vsakih večjih dolgotrajnih padavinah 

se sprašujejo ali bodo tudi to … takrat, tokrat poplavljeni in je prisotna precej visoka stopnja slabe 

volje in jeze na pristojne, ki so ob poplavah veliko obljubljali, sedaj pa jih puščajo v strahu pred 

novimi poplavami, saj opažajo, da ni bilo storjeno tisto, k čemer ste se, so se zavezali. Zato pa nas 

zanima, zakaj se ne nadaljuje čiščenje brežine Malega grabna od Koprske ulice proti Dolgemu mostu, 

se pravi gorvodno. Zakaj je bilo tako malo storjenega za zmanjšanje poplavne nevarnosti na tem 

območju? Kaj pristojni nameravajo narediti in nameravate narediti, da bi preprečili ponavljanje že 

videnega? Kaj se dogaja z jarkom Voslica? Zakaj se zadeve ne premaknejo z mrtve točke, namreč 

tudi številke v poročilu o izvajanju proračuna kažejo, da je realizacija zelo nizka. Če pogledamo na 

postavki je 118  tisoč evrov, pa je bila realizacija manj kot 1 odstotek, pa še to za študijo o 

izvedljivosti projektov. Poleg vprašanj pa imamo še eno zelo konkretno pobudo, in sicer, da v 

primeru, da bi res prišlo, bog ne daj, do ponovne situacije, kot smo jo tam že videli, da bi vreče s 

peskom stanovalci lahko prevzemali na lokaciji na Tbilisijski, ne pa tako kot je bilo leta 2014, le na 
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Litijski ulici, še primerneje bi pa bilo, da bi pristojne službe s kamioni oziroma s pre … tako ali 

drugače te vreče vozili do posameznih gospodinjstev. Jaz vas prosim za komentar in tudi za vaš 

odgovor. Hvala. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Odgovor bo podal gospod Kus. Res je, tudi mene to skrbi in to za vreče bomo dostavili četrtni 

skupnosti na lokacijo skupno, ne od hiše do hiše, ampak na eno lokacijo, če bi prišlo do poplav, pa 

upam, da ne bo prišlo. Bo pa kolega Kus odgovoril na tista konkretna vprašanja. 

 

GOSPOD MAG. ROBERT KUS 

Ja, hvala lepa. Pozdrav še enkrat. Glede na to, da smo … da imam seveda časovno omejitev, 3 minute 

in glede na to, da smo … recimo … na primer na tretji in četrti seji letošnjega leta Mestnega sveta že 

obravnavali nekatera vprašanja, mi dovolite, ki so omenjena v drugem in tretjem in pa v zadnjem 

odstavku in glede na to, da smo v četrtnih skupnostih tudi te stvari pojasnjevali, tudi glede na to ta 

zadnje, kje in kako protipoplavne vreče delit, mi dovolite, da odgovorim na prvo in četrto vprašanje. 

Pa vendar bi uvodoma ponovno poudaril, da za vse te vodotoke, o katerih sprašujete, je v skladu 

Zakonom o vodah za njihov vzdrževanje zadolžena država oziroma za to pristojni koncesionar. Kar 

se tiče Malega grabna, ga vedno zagovarjamo in zahtevamo tudi od države, predvsem v njegovi 

celoti, tako od izliva v Ljubljanico, vse do Bokalškega jezu. Kot veste, ARSO je imel v letošnjem letu 

v akcijskem načrtu to v načrtu, ta srednji del do Bokalškega jezu, nimamo podatkov oziroma mi ni 

uspelo pridobiti zakaj potem to v ta tretji ali pa ta zadnji varianti, ko je pač minister to sprejel, ni bilo 

notri in seveda potem realizirano. Kar se tiče državnega koncesionarja, moramo vendarle reči, da je 

2012 vložil zahtevke pa prošnje za pridobitev raznih soglasij za očiščenje tega dela, pa jih tudi ni 

prejel od pristojnih direkcij. Zato bi, seveda, predlagal, da ta vprašanja, prav konkretno na to, 

naslovite na ARSO. Tu pa bi rad povedal, tisti, ki se je prejšnji teden sprehajal ob Malem grabnu, od 

Mokrške brvi pa dolvodno, je lahko opazil ali pa videl, da je seveda ta del očiščen, iz razloga, ker ga 

čistimo vsako leto in ker seveda, če bi država to tako delala vsako leto, potem ne bi bilo večjih 

dreves, za katere jo potrebno naravovarstveno soglasje dobit. Mi ga tu ne … ne sprašujemo, ker pač 

gre enostavno za pod … podnaslov košnja. Ker res se samo kosi trava, ni pa trava, seveda, ko je 

meter pa pol višine. Tako, da je s tem pretočnost, za gornji del pa seveda teh soglasij, ker jih 

pridobiva Hidrotehnik, ne pridobivam. Kar pa se tiče za jarek Voslica je … zadeva ima res že dolgo 

brado. Tisti, ki smo skupaj z županom in bivšim ministrom Žarničem 2011 hodili po terenu, skupaj z 

inšpektorico takratnega inšpektorata, ki ne vem, ali je še ta ista ali ni, smo takrat se dogovorili, da bo 

pristojna inšpekcijska služba izdala odločbe vsem osebam, ki so nelegalno izvršili posege v ta prostor 

in od njih zahtevala, seveda, ukrepe, ki so skladni z mnenjem strokovnjakov. Le ti so že predlagali 

rešitve, pa vendarle moram poudarit še enkrat, tako kot vedno, dokler ne bo  

 

---------------------------------------------------------------zvok, ki opozori na potek časa, namenjenega 

razpravi. 

 

GOSPOD MAG. ROBERT KUS 

… realiziran Državni prostorski načrt, ki ga vsi seveda dobro poznamo, tam neke dobre ali pa 

celovite varnosti ne bo. Mi smo vprašanje naslovili na resorni inšpektorat pred tremi meseci, 

nazadnje prejšnji teden, odgovora… 

 

---------------------------------------------------------------zvok, ki opozori na potek časa, namenjenega 

razpravi. 

 

GOSPOD MAG. ROBERT KUS 

… na to temo nismo dobili. Pa vendarle, če mi dovolite, seveda malo …  par sekund sem malo daljši, 

mi vendarle dovolite, da smo … v … skupaj v kontaktu s civilno iniciativo, ki je poslala na MOL 

predlog, da bi, seveda, v … v enem delu propusta, ki poteka pod cesto katerega lastnik je 72 

posameznikov, mestna občina povzela pobudo za odkup te ceste, ulice in potem skupaj z ARSO-tom 
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prišla do rešitve. MOL se je tega aktivno lotil in poslal solastnikom zemljišč ponudbo o odkupu, od 

72-ih smo jih do sedaj prijeli 8, ki se strinjajo z ceno in prodajo. Od ostalih soglasij še nismo dobili. 

Ko bomo to pridobili smo z ARSO-tom dogovorjeni, da za ta podvoz … ta pretok, ki poteka pod, pa 

vendarle moram roko na srce dat – ni najbolj bistven, najbolj bistven je pod … pod avtocesto, ki je 

pod Darsom in seveda ta, ki vsi vemo pod … pod katero privat parcelo gre in dokler ni odločbe in 

dokler ni inšpekcijske službe, ki bi zahtevala povrnitev v stanje, te rešitve ne bomo naredili. Potem je 

pa seveda še en podvoz, dva, Tržaška cesta, vsi vemo pa … Slovenske železnice, kjer se pa tudi 

dogovarjamo, pa vendarle ta trenutek je bilo nekaj narejenega, pa ne tako povečanje, kot si ga vsi 

želimo. Ampak vendarle še enkrat, tudi če bo vse to narejeno, dokler ni izvršen državni prostorski 

načrt, pa ne samo 1A pa 1B faza, ki pomeni širitev pa delno poglobitev Malega grabna od 

Bokalškega motu … Bokalškega jezu pa do Ljubljanice in potem tale na Dobrov … malo pred 

Dobrovo, tale majhen zadrževalnik, se pravi, pa tudi Razori. Potem, dokler te rešitve ne bo, tudi s 

temi rešitvami bo tam še vedno Kosovo polje in ta del pač poplavljeno. Hvala lepa.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Mene tudi skrbi tole in je to res problem in pomagate, če pišete na vlado. Gradbeno dovoljenje, ki je 

bilo izdano, je bilo kršeno, ampak mora Republiška gradbena inšpekcija dat nalog za odstranitev. 

Danes je bil minister Gašperšič pri nas, govorimo tudi o tem podvozu pod avtocesto, o teh kanalih, in 

še kolega Kus ni omenil Brdnikovo. Mi smo danes tudi podpisali pogodbo za tu not očistit en del, 

Brdnikovo, pa smo večino zemljišča odkupili. Ta glavni kosi ostanejo, tisti manjši kosi, ker 

posamezniki zahtevajo previsoko ceno, ampak ne morejo dobit in bomo čakali, če ne prej, na 

razlastitev, ne. Tako, da teče, to kar smo lahko, smo naredili, ne. Zaključujem z drugo točko. Grem na 

tretjo točko. Poročilo župana je malo daljše. 

 

AD 3. POROČILO ŽUPANA 

Za obdobje od 6. julija do 28. septembra. Prosim vas, če gor gledate. Jaz bom samo nekatere 

izpostavljal. 6 mesecev imamo spet rekord. Ljubljanski grad, pol milijona obiskovalcev. 10. julija 

smo odprli kopališče Kolezija. Kdor ni bil, je krasno. 11. julija je bil mirni, spoštljiv shod v spomin 

žrtvam genocida v Srebrenici. 16. julija smo odprli stanovanjsko naselje Polje III. 20. julija smo 

podpisali pogodbo o odpisu dolgov najrevnejšim. Bili smo tudi eni od kreatorjev te pogodbe. 

Vprašanje je sedaj realizacije. 14. julija so Žale prejele certifikat Družini prijazno podjetje. 26. julija 

smo bili v Ruski kapelici pod Vršičem. Od 26. julija do konca leta vozi nova linija na 27K. Snaga je 

imela krasno akcijo julija in avgusta, Dvigni glas proti zavrženi hrani. 31. julija smo odprli nove 

pristane v Grubarjevem prekopu na Špici. 5. avgusta smo razpisali 90 štipendij za nadarjene dijake in 

študente. Bili smo na mednarodnih konferenci fizike visokih energij. Letni Kinodvor, smo si lahko 

ogledali 3 filmske klasike na Kongresnem trgu. 31. grafični bienale. Odprt 28. avgusta. 31. avgusta 

smo bili na Strateškem forumu. 1. septembra smo s podžupani, podžupanjo in obema podžupanoma 

obiskali 15 osnovnih šol na prvi šolski dan. Jaz sem bil v 9-ih. Odprli smo 1. septembra tudi osrednji 

del Slovenske ceste. Ker ima poskusno … nova ureditev, tudi o tem govorimo z državo, za 

spremembo zakonodaje. 2. septembra smo bili pri predsedniku države, ko smo počastili Vinka 

Dolenca, ki je dobil najvišje priznanje in pa Aleksandra Dopliharja. Odprli smo 3. septembra 

prenovljeno Vodnikovo domačijo. 2. septembra smo gostili Gazele. Pionirski festival. 4. smo položili 

venec k spominski plošči bazoviškim junakom. 2 novi lekarni 4. septembra, v WTC-ju in 

Tehnološkem parku. Tradicionalni sprejem za udeležence 30. Mednarodnega festivala Vilenica. Na 

Golem prireditev Mi pa nismo se uklonili. Nočni tek Ljubljanica. Imeli smo 5. septembra na Viču 

protipoplavni preventivni dan, kjer smo razložili kaj se lahko dogodi pa kako si lahko pomagamo. 

Tudi to, kje bi imeli vreče. Potem proslava evropskega dneva židovske kulture. Praznik Četrtne 

skupnosti Posavje. Mednarodna znanstvena konferenca. 9. septembra v galeriji na Bregu izjemna 

razstava 4 –ih 90-letnikov, gospoda Batiča, gospoda Makuca, Planinca in Zelenka. Sejem rabljenih 

učbenikov. Mednarodni dan gluhih. Čistilna akcija Center. Oskrbovana stanovanja v Dravljah. 10 v 

lasti Mestne občine. Obiskala nas je ministrica za gospodarstvo deželne vlade Koroške. 20. obletnica 

Ljubljanskega maratona. Evropski teden mobilnosti. Imate ukrepe, ki so izvedeni. Odprti novi 

Bicikelj, novi števci za kolesarje, novi Park & Ride-i. Potem je bilo na Kongresnem trgu v okviru 
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tega Diham ples, 4 tisoč otrok iz naših osnovnih šolah. Dobili smo 2 električni vozili kot donacijo 

Renaulta, za naše redarje in za našo službo kurirsko. OVIRANtlon, kjer smo izpostavili težave, s 

katerimi se srečujejo osebe z invalidnostjo v vsakdanjem življenju. Kulturna soseska. Dan Četrtne 

skupnosti Rudnik. 22. Mednarodni gledališki festival Ex-Ponto. 10. Otroški bazar. Unesco ob Dnevu 

mira. Odprli smo 23. septembra Plečnikovo hišo. Prenovljeno. Imeli smo tudi skupščino Javnega 

holdinga isti dan, ne. Vsa podjetja so pozitivna, razen LPP-ja, ker  pričakujemo sedaj v rebalansu, da 

bo dobil .…  dal še 2 milijona mu. Lupa, prireditev ob Dnevu srca. Odprto prvenstvo Ljubljana v 

namiznem tenisu. Zeljada, včeraj. Ave Emona v tem vikendu. Rokavice gor. Cevko prejela prvo 

nagrado. Potem mate srečanja, mdnarodna, kje smo bili. Izpostavljam te 4. In pa gostili smo mnoge 

pomembne državnike. Pri nam je bil tudi predsednik, ruski predsednik vlade, gospod Medvedjev. 

Generalni sekretar FIS-a. Delegacijo Alzheimer Evropa. Podžupanjo Sofije, veleposlanika Gruzije, 

veleposlanico Republike Nemčije, veleposlanika Nizozemske, odbojkarsko ekipo Slovenije in 

Brazilije. Predsednico Švice, gospo Simonetto Summaruga. Županja Tbilisija. Tuje študente. 

Predvsem pa opozarjam na 16. in 17. točko, če vidite gor, da so dijaki Gimnazije Vič so bili … dobili 

zlato medaljo in dve srebrni na olimpijadi v ZDA in pa naslednji dan potem naše učence Osnovne 

šole Milana Šušteršiča in Danile Kumar, kjer so se v Maleziji udeležili mednarodnega tekmovanja iz 

debate in tudi pobrali nagrade. Imeli smo ministra Republike Kosovo in veleposlanika Japonske. 

Skladno s 7. odstavkom 29. člena Zakona o javnem naročanju mestne svetnice in svetnike še enkrat 

obveščam, da smo za izdelavo projektiranja s projektantom Kombinat d.o.o., izvedli postopek s 

pogajanji, brez predhodne objave in bomo sklenili dodatek 4 k Pogodbi zaradi projektne 

dokumentacije za gradnjo parkirne hiše Tržnica, prizidka k Mahrovi hiši, v višini 234 tisoč 484 evrov 

z DDV-jem, kar predstavlja 15,16 procentov … 15,60 procentov vrednosti zneska z ... /// ... 

nerazumljivo ... /// ...  poslovni pogodbi. Obvestilo ste tudi prejeli po elektronski pošti. Prehajamo na 

točko 4. 

 

AD 4. KADROVSKE ZADEVE 

Prejeli ste po sklicu seje. Prosim gospoda Čerina, če poda uvodno obrazložitev. 

 

GOSPOD ALEŠ ČERIN 

Hvala za besedo, gospod župan, cenjene kolegice in kolegi, komisija vam tokrat v sprejem predlaga 

samo en sklep soglasno sprejet. Hvala lepa. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Hvala lepa. Predlog sklepa o imenovanju 3 predstavnic Mestne občine Ljubljana v svet Svetovalnega 

centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana. Odpiram razpravo. Ni razprave.  

 

Ugotavljam navzočnost. Rezultat navzočnosti: 41. 

 

Glasujemo O PREDLOGU SKLEPA: V svet Svetovalnega centra za otroke in mladostnike in 

starše Ljubljana se imenujejo Darja Golob, Mojca Kucler Dolinar, Avguština Zupančič. 

Mandat imenovanih traja 4 leta.  

 

Prosim za vaš glas. 

40 ZA. 

0 PROTI. 

Hvala. Sprejeto. 

 

Gremo na točko 5. 

 

AD 5. POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA 

LETO 2015 ZA OBDOBJE 1.1. – 30.6. 2015. 
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Gradivo ste prejeli. Po sklicu ste prejeli poročila Odbora za varstvo okolja, Odbora za zdravstvo in 

socialno varstvo, Odbora za finance. Ker so bila vsa soglasna, prosim gospo Otoničar, da poda 

uvodno obrazložitev. 

 

GOSPA URŠA OTONIČAR 

Lepo pozdravljeni vsi navzoči. Prihodki v tem polletju so realizirani 29,3 …. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Mikrofon, Urša, se ne sliši te. 

 

GOSPA URŠA OTONIČAR 

Ja. prihodki so realizirani 29,53 odstotno, odhodki pa 32,55 odho … procentov. Pri dohodnini 

ocenjujemo do konca leta višjo realizacijo, saj z novo določeno povprečnino, 519 evrov, do konca 

leta ocenjujemo … pričakujemo še cirka 2 milijona evrov več prihodkov kot je predvidenih v sedaj 

sprejetem proračunu. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, letošnja odmera v celoti za 

pravne osebe zapade v drugo polletje, tako, da so prihodki v prvem polletju izključno od odmere 

preteklega leta. Letošnji prihodki pa bodo v celoti v drugem polletju, za fizične osebe pa dva obroka 

zapadeta v letošnje leto, dva pa v prihodnje leto. Tako, da bo 5 milijonov, cirka 5 milijonov evrov 

prihodkov od nadomestila za fizične osebe prihodek proračuna prihodnjega leta. Prihodki od 

premoženja so realizirani nekoliko nižje, ker so letošnje leto potekle pogodbe o poslovnem najemu. 

Glede na pozno sprejeti proračun, je bilo potrebno skleniti nove pogodbe in zato je realizacija v 

polletju še nekoliko nižja. Nižja je tudi realizacija pri kapitalskih prihodkih, ki bodo predmet 

rebalansa proračuna. Pri evropskih projektih bodo v celoti realizirani projekti RCERO, Zelena 

mobilnost in pa P+R. Ne bodo realizirani CČN in C0, ki jih prenašamo v leto 2016. Nekateri večji 

projekti, ki pa se izvajajo z zamikom in bo del njih prenešen tudi v prihodnje leto, so pa še Zaloška 

cesta, podvoz Vič, Pod turnom 4, pa PUC Zalog.  Prvem polletju se je občina dolgoročno še ni 

zadolžila, imeli smo pa v polletju 10,9 milijonov evrov likvidnostnega kredita, predvsem iz prej 

omenjenih razlogov. NUSZ, v celoti realizacija v drugem polletju. Nekako je bilo treba pač ta 

kasnejši … kasnejše prihodke pokrit in temu je služilo likvidnostno posojilo. Potem pa mogoče samo 

še za primerjavo, bi povedala, da davčni in nedavčni prihodki, se pravi skupina 70 in 71, je bila ob 

polletju skupaj realizirana 40 procentno in ti prihodki naj bi služili za tekoče odhodke in tekoče 

transfere, to sta skupina 40 in 41, ki so bili pa realizirani v prvem polletju 41 procentno. Hvala lepa. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Prosim gospo Mojco Kavtičnik Ocvirk, da poda stališče odbora. 

 

GOSPA MOJCA KAVTIČNIK OCVIRK 

Odbor za finance podpira poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Ljubljana za obdobje 

januar do junij 2015 ter ga predlaga Mestnemu svetu MOL v sprejem. Hvala. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Še prosim, kako je bilo glasovanje. Nisem slišal. 

 

GOSPA MOJCA KAVTIČNIK OCVIRK 

Soglasno, 6.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Hvala lepa. Gospod Brezovar. Razprava, prosim. Gospa Sever. Izvolite, gospa Sever. 

 

GOSPA KSENIJA SEVER 

Spoštovani gospod župan, hvala za besedo. Lep pozdrav vsem svetnikom v dvorani. Tudi jaz imam 

pripombe na poročilo o izvrševanju proračuna in pričakujem rebalans proračuna. Ob sprejetju 

proračuna sem v svoji razpravi omenjala, da so planirani prihodki na strani kapitalskih postavk, 
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prodaja premoženja nerealni, kar se sedaj tudi izkazuje. Po … v postavki je od realiziranih 55 

milijonov le milijon 350, ali postavka je realizirana v višini 2,4 procenta. Načrtovana prodaja 

premoženja 55 milijonov je zelo nerealna, saj so leto prej prodali, iztržili le za 7 milijonov evrov 

premoženja. Prav tako je realizacija na strani zadolževanja ob polletju presežena, čeprav gre za 

likvidnostno posojilo. Ravno nasprotno, pa so odhodki celo preseženi na posameznih postavkah, in 

sicer delovna uspešnost, nadurno delo in globah, kjer se kaže že potreba po dodatnih sredstvih, in 

sicer za poštne storitve, nakaznice, ker se pričakuje večji iztržek. Ja, je za 70 tisoč evrov. Je napisano. 

Realizacija odhodkov pa je tudi izredno nizka pri investicijah, kjer je porabljenih sredstev manj kot 

petina, nakupa zgradb, zemljišč, ni. Od načrtovanih 7 milijonov evrov realizacije je ta nična, oziroma 

od 108 … 118 milijonov evrov za novogradnje pa je porabljenih le 25 milijonov evrov. Tudi za 

stroške vzd …tudi za stroške vzdrževanja in obratovanja za Stožice je realizacija nična. Če zaključim, 

v kolikor se bo proračun tako nadaljeval in ne bo na prihodkovni strani, mislim, kapitalskih 

prihodkov, višji trend, odhodki pa se bodo realizirali, se bo primanjkljaj iz skoraj 10 milijonov evrov 

še bistveno povečal. Zato pričakujem rebalans proračuna. Hvala. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Gospod Javornik? 

 

GOSPOD MATEJ JAVORNIK 

Najlepša hvala gospod župan. Preden se lotim vsebinske analize, bi prosil poročevalce, če lahko v 

vseh besedilih, kjer se naša stranka oziroma ime svetniške skupine pojavlja, spremenite v Svetniški 

klub Stranke modernega centra, ne pa Mirana Cer ….  

 

... /// ... iz dvorane – nerazumljivo ... /// 

 

GOSPOD MATEJ JAVORNIK 

…tako ja. Mira Cerarja.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

No, še vi ste se zmotil, ne, kaj šele mi … tako, da… 

 

GOSPOD MATEJ JAVORNIK 

Ja… 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Bomo, če je to glavni, ampak ….  

 

GOSPOD MATEJ JAVORNIK 

No, samo tok… 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Bomo spremenili, brez skrbi… 

 

... /// ... iz dvorane – nerazumljivo ... /// 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Spremenili bomo z rebalansom… 

 

... /// ... iz dvorane – nerazumljivo ... /// 

 

GOSPOD MATEJ JAVORNIK 

Hvala, hvala, hvala. Ne bi rad politiziral okrog poročila,. Vemo, da se poročilo pripravlja na podlagi 

denarnega toka in zato je neskladje z … se pravi prihodki in pa odhodki, kar pomeni, ne, da se pri 
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investicijah … pri… denarni tok ne sklada z vsemi izvrševanimi realizacijami. Vendar, kakorkoli 28 

odstotkov. Jaz sem na Odboru za finance prosil, da dobim odgovor, kakšen odstotek prihodkov smo 

realizirali. In sem tudi tam poudaril, da bomo glasovali za, če bomo, če bom dobil ta odgovor. Če bo 

to v obrazložitvi. Tega do sedaj nisem dobil, nanizala ste samo projekte, zaradi katerih se pravi, so 

prihodki toliko nižji. Ne bi šel rad v potankosti, samo 2 stvari na strani odhodkov. Zanima me zakaj 

je planirano 476 tisoč za vodne, se pravi za pot … protipoplavne aktivnosti, realiziranih pa samo 7 

tisoč 200? Če je to tisto, kar ste prej, gospod župan, razlagal, ne. Potem hvala. Zanima me tudi zakaj 

je namesto na postavki četrtne skupnosti 409 … 490 tisoč planiranega in porabljenega samo 24 tisoč 

evrov? Toliko. Toliko za enkrat. Hvala. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Hvala lepa. Gospod Pavlin. 

 

GOSPOD JERNEJ PAVLIN 

Ja. Lep pozdrav, spoštovane svetnice in svetniki, gospod župan, predstavniki mestne uprave. Jaz bi 

želel podat svoj pogled na polletno poročilo glede realizacije proračuna za letošnje leto. Zdaj, naj 

uvodoma povem, da bomo po vsej verjetnosti, da bo Svetniška skupina Slovenske demokratske 

stranke, pri šestih vsebinskih današnjih točkah, kot je meni znano, najmanj trikrat podprla predlagane 

ukrepe in sklepe, tako, da bomo, bom reku, več kot 50 odstotno podpirali vaše ukrepe, gospod župan, 

zato nam neke … nekega negativnega znaka težko pripišete. Zakaj sem to povedal, zato ker bi želel 

predstaviti pač svoj osebni pogled, ki je za moje pojme dokaj objektiven in konstruktiven. Jaz 

verjamem, župan, da se pri vsakokratnem proračunu ukvarjate z eno dilemo. Ena … ena je na eni 

strani umetno napihovanje, povečevanje proračuna, zato, da bi se v skladu z Zakonom o javnih 

financah lažje zadolževali, in več zadolževali. Ali po drugi strani realno načrtovati in s tem zmanjšati 

obseg zadolževanja. Očitno se vsako leto zapored odločite za napihnjene proračune,z mnogimi 

prenapihnjenimi  postavkami, zato, da Mestna občina, ki jo vodite nekako likvidnostno z posojili 

preživi, skratka, proračunsko leto. O tem je bilo mnogo povedanega na tem Mestnem svetu, o tem so 

tudi mediji obširno pisali in poročali. Dovolite, da na kratko, samo eno misel ali dve. Po Zakonu o 

javnih financah namreč, se sme občina likvidnostno zadolžiti do višine največ 5-ih odstotkov 

zadnjega sprejetega proračuna. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

8. 

 

GOSPOD JERNEJ PAVLIN 

Ob upoštevanju zadnjega rebalansa za preteklo leto, so lahko MOL trenutno, to je tekst, ki je 

nekoliko starejši … se je takrat lahko zadolžila za dobrih 14 milijonov evrov, glede na proračun za 

2015 in 2016 pa skupaj celo lahko za 35 milijonov evrov. Torej politika zadolževanja zaradi 

likvidnostnih težav, se očitno nadaljuje in to potrjuje tudi to polletno poročilo. Zdaj, kar se tiče 

samega… same realizacije in proračuna. Spomnil bi vas, da ima … imate vi, gospod župan, silne 

težave pri finančnem načrtovanju za to občino. Ne samo, da se, kot rečeno odločate za napihnjene 

proračune, kar sicer počnejo tudi drugi župani po občinah v Sloveniji, vi imate celo formalnopravne 

težave, ko govorimo o sprejemanju proračuna v tem Mestnem svetu. Spomnim naj, da je ta Mestni 

svet v nesklepčni obliki izglasoval domnevno veljavni proračun. Zdaj kar se tiče realizacije, dovolite, 

da vam predstavim nekatere številke. Za ilustracijo bom navedel polletno realizacijo prihodkov za 

vseh 11 mestnih občin v Republiki Sloveniji. Za prvo polletje v letošnjem letu. Dovolite, da vam 

navedem odstotke oziroma indekse. Mestna občina Ptuj ima realizacijo prihodkov v višini 41, 2 

odstotkov. Mestna občina Maribor: 42,1. Mestna občina Kranj: 32,8. Mestna občina Velenje: 40 

odstotkov. Mestna občina Celje: 33, 9. Mestna občina Novo mesto: 38. Mestna občina Murska 

Sobota: 40,6. Mestna občina Slovenj Gradec: 43,04. Mestna občina Koper se začasno financira v 

letošnjem letu, zaradi razdelitve. Zaradi nastanka nove občine Ankaran, ki je bila prej del občine 

Koper, v lanskem letu 2014, je bila polletna realizacija prihodkov v višini 34,2 odstotkov. Mestna 

oblina Ljubljana, ki jo vodite vi, gospod Janković, beleži drugi najslabši rezultat med vsemi mestnimi 
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občinami, in sicer, kot je gospa Otoničar povedala, 29 pa pol. Slabša je samo še Mestna občina Nova 

Gorica. Pa poglejmo še to polletno realizacijo vašega dela, gospod župan, v minulih letih. Letos, kot 

rečeno, 29  pa pol. V lanskem letu, 2014, ob polletju, realizacija, 27,7. to je najslabši rezultat v 

zadnjih 6-ih letih. Pred tem, se pravi leta 2013, 2012, 2011, 2010, so bile pa realizacije bistveno 

večje. Z drugimi besedami, takrat je bil proračun manj napihnjen, kratkoročne likvidnostne težave 

očitno manjše, zato je ta številka realizacije nekoliko bolj očitno realna. Se pravi leta 2013, za vse 

svetnike, ki tega ne vedo, 33 odstotna realizacija, 2012, 37, 2011, skoraj 37 in 2010, 35. Se 

opravičujem. Torej, slike oziroma številke so neizprosne in tukaj ne gre za interpretacije, mnenja, su 

… subjektivna mnenja, politična mnenja, ideologije, ampak tu gre za facte brute. In facti bruti 

govorijo, spoštovani gospod župan, da ste pri eni izmed najpomembnejših politik, ki jih izvaja vsaka 

organizacija, oziroma, ki jo izvaja mestna občina, to je proračunska politika, javnofinančna politika 

… izjemno, izjemno slabi. Oziroma vaš …. Ocena vašega dela je nezadostna. Gospod Javornik pred 

menoj je odprl dve pomembni temi. Jaz bi se mogoče malce navezal … navezal na … na njega. Tudi 

na uvodno svetniško vprašanje kolegice Kucler Dolinarjeve, namreč, 23. marca je gospa Otoničar v 

tem mestnem svetu govorila kako se z proračunom za leto 2015 odpira nov podprogram v proračunu, 

to je načrtovanje, varstvo in urejanje voda. Vsi vemo, da je protipoplavna varnost ena izmed zelo 

pomembnih prioritet, za katero bi morala občina skrbet. Ugotavljamo, žal, vsako leto, da so velike 

težave pri protipoplavni varnosti občank in občanov. Vsako leto urgiramo in se pogovarjamo o tem, 

kako je potrebno investirat izdatnejša sredstva za zagotovitev ustrezne poplavne varnosti. Kako je 

potrebno skrbet pri tem pri tem pri prostorskem načrtovanju, pri urbanističnih posegih, do pač mikro, 

če tako rečemo temu, popravil na lokaciji, do skrbi za vodotoke, čiščenje strug in tako naprej in tako 

naprej. Skratka, gre za zelo obsežno, medsektorsko politiko, ki zahteva velike in obsežne napore. No, 

kljub samohvali gospe Otoničar, da se je odprl nov podprogram, številka je bila že navedena. 470 in 

nekaj tisoč evrov je namenjenih za … se pravi … upravljanje, nadzor vodnih virov, oziroma za 

podprogram , ki se mu reče načrtovanje, varstvo in urejanje voda. Realizacija ob polletju je pa 

naravnost škandalozna. Če prav berem, je manj kot odstotek. Seveda se zavedamo, da so nekateri 

ukrepi navedeni tudi v drugi programih in podprogramih, vendar je ta, vseeno vztrajam pri oceni, 

postavka manj kot odstotek proračunskih sredstev za varnost občank in občanov pri tako pomembnih 

težavah, škandalozna. Naslednja stvar, ki bi jo želel na kratko … ki bi si jo želel na kratko dotaknit, je 

delovanje lokalne samouprave. Mikrolokalne samouprave v Mestni občini Ljubljana. Kljub temu, da 

je ta proračun četrtnim skupnostim nekoliko odvzel in kljub temu, da je postavka za delovanje 

četrtnih skupnosti nižja, kot postavka za propagandno glasilo Ljubljana, kljub vsemu temu, je na 

primer pri glasilu Ljubljana realizacija 19,8 odstotkov, pri lokalni skupnosti, kot je kolega Javornik že 

omenil, pa če sem prav prebral, nekaj nad 4-imi odstotki. To je škandalozen podatek in jaz več kot 

pozivat vas ne morem, zato vas še enkrat na tem mestu pozovem in pozivam, da se lotite resno 

izvajanja projektov, delovanja in življenja lokalne samouprave znotraj Mestne občine Ljubljana.  

 

---------------------------------------------------------------zvok, ki opozori na potek časa, namenjenega 

razpravi. 

 

GOSPOD JERNEJ PAVLIN 

Zanimiv … zanimiv je seveda tudi podatek … v to, kar smo mi kot svetniška skupina Slovenske 

demokratske stranke nenehno opozarjali, namreč, pomanjkanje nekega ustreznega nadzora s strani 

Mestnega sveta pri proračunu. Opozarjamo, ne, potem, da je potreben investicijski načrt prinest v 

Mestni svet in opozarjamo, opozarjamo na to, da je potrebno prerazporeditve, proračunske 

prerazporeditve tudi prinašat v Mestni svet in Mestni svet o tem obveščat. Vi, gospod župan, se 

seveda s tem ne strinjate, kar je vaša pravica, ampak delež prerazporeditev, ki je zapisan v tem 

polletnem poročilu, se meni zdi kar visok. Več kot 2 milijona sredstev ste prerazporedili v tem 

polletnem kratkem obdobju. Torej za zaključek, vaša politika je slaba, proračunska politika je slaba in 

tega poročila seveda na bom podprl.  

 

--------------------------------------------------------------zvok, ki opozori na potek časa, namenjenega 

razpravi. 
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GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Gospa Škrinjar, izvolite. 

 

GOSPA MOJCA ŠKRINJAR 

Hvala lepa. Tudi jaz sem močno začudena prebrala gradivo, se ustavila pri številkah, ki … pomenijo 

skupno realizacijo zelo nizko. Pri prodajih … prodaji osnovnih sredstev ste realizirali 5,80 odstotka 

tistega, kar ste želeli. Prodaja zemljišč: 1,15 indeks. Pri EU sredstvih 4,89. Pri investicijah 19,81. To 

vse skupaj je izjemno za … torej, malo. Me zanima, kako boste to utemeljili. Nekaj utemeljitve smo 

slišali, pa vendarle premalo. V samem tekstu je utemeljitev zelo malo. Tako rekoč nič. Zakaj je temu 

tako? Sama opažam tudi … no, na vse zadnje smo se ustavili že pri programiranju, pri programu, pri 

načrtu, pri smešnih številkah, ko ste načrtovali enih 200 procentov več mrtvih v Ljubljani, pa jih ni, 

pa boste ta denar  sedaj prerazporejali. Toliko o tistem delu. Potem, poročilo je seveda odsev 

programa, ki ni razvojno naravnan. Ko govorite o trajnostni gradnji praktično ne vemo kaj so ti 

elementi trajnostne gradnje. Kaj je tisto, kar bo tudi poganjalo razvoj v Sloveniji? Ali ima Ljubljana 

kot en močen pogon, najbolj razvita pokra … najbolj razvito območje v Sloveniji, ima kaj vpliva na 

razvoj Slovenije? Ravno tako s tem trajnostnim razvojem in ugotavljam, da kot nima letni načrt 

vizije, tako tudi …  vizije razvoja, tako tudi nima poročilo … poročilo tega ne odseva. Ampak gre za, 

milo rečeno, izjemno… gradivo, ki nudi izjemno čudenje lahko. Seveda ne bom žaljiva tako kot znate 

vi bit, ampak vam bom pa rekla to, da … ne vem …. ali res načrtujete prenapihnjen proračun zato, da 

se občina lažje zadolžuje, ker ne zmore več pokrivati svojih obveznosti sproti, torej, da ni likvidna, 

ali pa preprosto ne znate planirat ? To mi odgovorite, hvala.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Gospa Žličar. 

 

GOSPA ANA ŽLIČAR  

Hvala lepa. Jaz ko sem prebirala to poročilo, sem ga brala predvsem v luči tega, da je pred nami 

obravnava rebalansa proračuna in z namenom opozorit na nekatere stvari, ko se bomo ukvarjali z 

letnim poročilom, ker pol leta je res lahko toliko … ne vem … vplivov časa in tudi drugih vplivov, da 

je, verjamem, zelo težko zadet, da bi v poročilu bila realizacija nekako okrog … med 40 in 50-imi 

odstotki. Me je presenetil pač negativen izid, vendar ga ne mislim problematizirat, ker ko pogledam 

številke, če bi samo prispevki za uporabo stavbnega zemljišča bili plačani tako, kot smo pričakovali, 

recimo v višini 40 odstotkov načrtovanih, bi bil poslovni izid izravnan. So pa druge stvari, ki me res 

motijo in oprostite, morda se vam bo zdelo, da je to moja mantra, ampak jaz res ne bom odnehala. 

Mislim, da sem na peti seji dala pobudo, kako naj bi nam podatke posredovali zato, da bi nam bile 

stvari jasne. Še vedno mislim, da bi s tem razprave skrajšali in da bi bile bolj kakovostne. Pobuda ni 

bila sprejeta, kar ni nič groznega, ampak. Če se prav spomnim, je bila pa sprejeta pobuda, da naj nam 

bodo podane vsebinske razlage. 

 

--------------------------------------------------------------KONEC POSNETKA ŠTEVILKA 

20150928_154352 

 

GOSPA ANA ŽLIČAR  

Teh v tem poročilu ni in jaz apeliram. Upoštevajte to pri pripravi rebalansa proračuna in poročila za  

leto 2015. Malce hecno je, ko bereš tekst in se ti zazdi, da si nekje skoraj enakega že prebral, samo 

številke so drugačne in pač temu je tako. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Saj ni kaj dodat na to. 

 

GOSPA ANA ŽLIČAR  

Ne, gospod župan, samo dovolite, da dokončam. Preseneča me, da so nekatere postavke opremljene s 

planskimi številkami, po posameznih postavkah, po posameznih vrstah prihodkov. Realizacija je pa v 
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skupnem znesku. Oprostite prosim, morda moji možgani niso dovolj razviti, ampak to je podatek, ki 

meni pod bogom nič ne pove. Predlagam, da potem raje dajte: toliko smo načrtovali skupaj, toliko 

smo realizirali, pa smo končali. Jaz, res vas prosim ne zasipajte nas s podatki, dajte nam informacije. 

Vsem nam bo lažje. Enako je pri odhodkih. Enako. Poslušaje, tam piše, da je bil restriktiven pristop 

pri planiranju, govorim o kontu 402, izdatki za blago in storitve, ko sem šla pogledat, je bilo to 

planirano za 28,6 odstotkov več, jaz res ne vem, če je to restriktivno. Pogrešam pa podatek, ki sem si 

ga sama ven dobila, da so za 10,1 odstotka nižji kot so bili lanski. To pa je…. A razmete? Vi na … 

dajte nam tudi pozitivne podatke, ne samo to, da se mi vtikujemo v posamezne postavke in potem se 

morda gledamo malo manj prijazno. Jaz res prosim za pojasnila. In res apeliram, ne nas zasipat. Ne 

nas poskušat na … očarat z množico podatkov in z debelo knjigo. Dajte nam vsebino, ki nam bo 

veliko povedala in potem mislim, da bodo tudi takšne debate, ko bomo en drugemu talal očitke … da 

jih ne bo. Hvala lepa. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Hvala lepa. Gospa Sojar. 

 

GOSPA MOJCA SOJAR 

Hvala lepa za besedo. Se strinjam s svojo predhodno govornico, gospo Žličarjevo, da potrebujemo 

predvsem podatke, da teh številke tukaj v poročilu res zelo veliko in moraš si kar vzet čas, če hočeš to 

vse skupaj vsaj približno prebrat in potem še razumet. Jaz bi se ustavila samo pri dveh postavkah, ki 

pa sta me kar precej zmotili. To je postavka številka 11, kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo ter 

postavka 14, gospodarstvo. Pri kmetijstvu, gozdarstvu in ribištvu je bil načrtovan razvoj in 

prilagajanje podeželskih območij v nekem znesku, kakorkoli že, ta znesek ni bil visok, ampak 

realizacija je bila 0,20-odstotna. Drugo, je bila potem delovanje oziroma splošne storitve v 

kmetijstvu, realizacija strukturnih ukrepov v kmetijstvu in živilstvu je bila celo 0-odstotna. Skratka, v 

kmetijstvu, ki nekako kar naprej govorimo, da bo … da je to preskrba, samooskrba Ljubljane, bi 

prosila za razlago, kaj je bilo tukaj notri mišljeno, da se ni storilo, da se ni dalo nič denarja … očitno 

se ni tudi nič storilo. Na postavki 14, pod gospodarstvo, je treba pohvalit turizem, ki ima 5 … več kot 

35 odstotno realizacijo, ampak turizem, kot jaz razumem je paradni konj Ljubljane, imamo pa tukaj 

spet eno težavo, to je spodbujanje razvoja malega gospodarstva. Če pogledam v proračunu 2015, je to 

malo gospodarstvo, ima nek določen znesek, se mi zdi okrog 500 … več kot 570 tisoč evrov, ampak 

to drobno gospodarstvo je tam notri razloženo kot razvoj bio-regij. Združevanje bio-regij … mi ni 

bilo čisto jasno, ker drobno gospodarstvo in podjetništvo jaz v Ljubljani razumem kot čisto nekaj 

drugega. No, v tem poročilu je pa zopet v postavki spodbujanje razvoja malega gospodarstva 

realizacija 0 odstotna, bilo je pa namenjenih malo več kot 53 tisoč evrov. Bi bila zelo vesela 

odgovorov. Hvala lepa. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Gospod Žagar. 

 

GOSPOD JANEZ ŽAGAR 

Hvala lepa. Jaz bi se pa samo dotaknil… 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Mikrofon, prosim. 

 

GOSPOD JANEZ ŽAGAR 

Ja, hvala. Ne bom splošno razpravljal, ker je teh razpravljavcev verjetno dovolj, ampak, bom se čist 

spomnil ene konkretne zadeve. Namreč, jaz sem s pobudo, nekaj sej nazaj predlagal nujno sanacijo 

strehe na Osnovni šoli Javor. Hvala bogu je pobuda dobila mesto tudi v proračunu, ki je bil po vsej 

verjetnosti sprejet, kot kaže, ker ga …  nekako teče že. Ampak, ker vem, da streho moraš popravit 

takoj, ko teče, posebno, če se pa zima bliža, bi morala bit zadeva realizirana. Zadeva je po moje tudi 

zelo enostavna za naročilo in za izvedbo. Ker znesek ni velik, mislim, da je bilo nekako 10 tisoč 
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evrov rezerviranih. Jaz pač, ker sem tam blizu doma, to streho skoz opazujem, zdaj sem si v tem 

poročilu tudi šel pogledat kje piše, da je bilo to delo izvedeno ali naročeno, tega še ni nič. In bojim se, 

da bo zima prej tukaj in nam bo objekt še naprej propadal. Zato prosim za en tak konkreten odgovor, 

kaj se s tem dogaja. Hvala lepa.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Sam preverjam. To je streha na hlevu? 

 

... /// ... iz dvorane – nerazumljivo ... /// 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Na šoli. 

 

... /// ... iz dvorane – nerazumljivo ... /// 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Mamo. Tudi dajemo za strehe na hlevih, tud … ker smo prej govoril o kmetijstvu, no. Zato vas … 

nisem slišal, ne.  

 

... /// ... iz dvorane – nerazumljivo ... /// 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Gospa Kucler Dolinar. 

 

GOSPA MOJCA KUCLER DOLINAR 

Hvala za besedo. Jaz se strinjam s svojimi predgovorniki, zato bom tisti del, ki je bil že izpostavljen 

izpustila, ampak vendarle, se pa moram oglasit v zvezi z ravnanjem z nepremičninami. Zdaj, saj je 

bilo že rečeno, a ne, v oči bode znesek. Jaz sem že prejele tamle za vašimi strokovnimi službami 

komentirala, da mi je pravzaprav prav nerodno, ko moram vsakič znova … sama sebe ponavljam, 

ampak na konec koncev si pa rečem, da nerodno bi moral bi vam, da vsako leto se moramo o tem 

istem pogovarjat. Tako, da bi jaz imela, ne samo to kritično opazko, kar se realizacije tiče, glede 

prodaje in še en predlog. Zdaj, vi ste vsi se trudite nam svetnikom dopovedovat in dopovedat, da ob 

vsakokratnem sprejemanju proračuna in ko hkrati prejemamo tudi načrt razpolaganja z 

nepremičninami popišete vse nepremičnine za katere vemo, da jih občina ima, kljub temu, da še ni, 

kot je s tem realizirana in narejena evidenca o nepremičninah, v lasti Mestne občine Ljubljana in 

potem to zapakirate v postavko in jo nesete v Osnutek predlog proračuna. In s tem kot sami ob 

prejemanju proračuna opozarjamo in kot je bilo danes tudi že rečeno, s strani mojih predhodnikov, 

umetno zvišujemo pač prihodkovno stran proračuna, da potem lažje zmanevrirate, kakorkoli že, ob 

rebalansu in glede zadolževanja in tako naprej …. ja. Gospod župan, te stvari, veste, bi bile smešne, 

če ne bi bile žalostne. In jaz bi nekaj prosila. Ko bomo dobili naslednji predlog proračuna, se pravi 

vemo, da še ne prav kmalu, glede na to, da smo nedavno obravnavali jih, pa tako neslavno se vi sedaj 

opirate na tisto sprejetje obeh proračunov za 2016 in 2017, da … da imate restriktiven odnos, do 

vnosa … pač nepremičnin za prodajo. In vnesete v predlog oziroma v osnutek proračunov samo tiste 

nepremičnine, ki se vsaj majčkeno začuti, da bojo pa mogoče v tistem letu prodane. Ne pa kar na 

splošno vse nepremičnine. Zakaj to govorim? Zato, ker to zakon vam dopušča, da potem v 

določenem znesku tudi v primeru, da stvar ni uvrščena v sam program razpolaganja z 

nepremičninami, s konkretno nepremičnino razpolagate. In jaz bi prosila, pač, da resno vzamete ta 

moj predlog. Ne pavšalno in na splošno vse kar mamo zapakiramo in damo v proračun, kot rečeno, 

umetno zvišamo postavko na prihodkovni strani, tako je proračun povsem nerealen. Bolj kot en 

domišljijski spis, a ne, kot pa nekaj, kar bi bilo lahko osnova potem tudi za našo oceno, koliko bomo 

lahko zapravili v tistem letu. Tako, da absolutno kritično, kar se tiče realizacije te postavke. Seveda 

ne moremo mimo kritike zadolževanja, kot edine postavke, kjer pa smo dosegli dobro realizacijo. 

Slabe realizacije črpanja evropskih sredstev, pa drugih nujnih projektov MOL. Kot je bilo danes že 
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rečeno, tudi glede malih del. Zdaj, kot jaz vem, da so četrtne skupnosti dovolj zgodaj posredovale 

svoje predloge. Zdaj, jaz bi si želela odgovor, kaj je z pogodbami, kaj je z izborom izvajalcev. Pač pa 

ne vidimo nobene realizacije, se pravi na postavki, ki se tika komunalne dejavnosti. Govorim to za 

četrtne skupnosti. Tako, taki glasovi predejo do nas. Jaz bi prosila vsaj na to tudi vaš odgovor. Tako, 

da hvala. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Gospod Brnič Jager. 

 

GOSPOD MIRKO BRNIČ JAGER 

Hvala za besedo. Hvala tudi kolegom svetnicam in svetnikom za dosedanjo kvalitetno razpravo pri tej 

točki. Nadaljujem, nekje se pač priključujem tej razpravi, upam, da ne bom v čem ponavljal. 

Uvodoma bi rad povedal, da kot vodja Odbora za varovanje okolja, smo razpravljali o tej zadevi in da 

Odbor za varovanje okolja je, bi lahko rekel, zelo dobro dela in ja … in ima dobro realizacijo. Lahko 

rečem, da bi bil … da je lahko zgled tudi mogoče drugim. Jasno, problemi so različni, ampak na 

varovanje okolja je v bistvu, bi temu rekel, delovna vnema na visoki stopnji in tudi rezultati, saj so 

izjemno pomembni za Ljubljano in v tem kontekstu bi lahko rekel, da pač je tudi znotraj občine lahko 

neka primerjava in morda neka spodbuda za boljše nadaljevanje tudi na drugih oddelkih. Tisto, kar bi 

v tem kontekstu, torej v samem uvodu še žele poudarit je to, da moje mišljenje je, da bi mi to poročilo 

morali obravnavat na julijski seji. Na oktobrski seji je … so številni podatki že zelo otopeli in v 

bistvu nekoliko niti več ne odražajo bistva, recimo temu tistih postavk, ki so nekoliko … nekoliko v 

zamudi, pa bi bilo dobro, da bi ne bile v zamudi in bi v bistvu bile tudi bistveno bolj aktualne v … na 

julijski seji, kamor tudi po moje sodijo. Kajti poročila za prvih šest mesecev sodi na … v … na redno 

sejo sedmega meseca in večmesečna zamuda ni … ni … ni … primerna, po moje. Istočasno, torej, bi 

povedal, torej, kaj … v čem sploh v tem smislu govorim. Imamo porabo sredstev, se pravi v Koleziji, 

ne. Prenova Kolezije. Ima okrog 30 procentov. Dela so bila kmalu za tem končana. Zdaj pač vemo, 

da se izplačujejo računi po opravljenem delu. Bi rekel, da bi za vse takšne postavke bilo prav, da bi 

na okto … na septembrsko sejo dobili nek dodatek. To se pravi, da bi rekli, v skladu z to točko, 

plačila potekajo tako in tako, so realizirana. Ljudje, ki so delali so pošteno poplačani in tako dalje in 

tako dalje. Ali je temu res tako, ne vem, ampak bi tako rekel. V tem zamiku so to podatki, ki sodijo v 

neko, kak bi rekel, higieno informiranja in od tod izhaja moje … moj … mojo … moj predlog, da se 

v bodoče na julijski seji obravnava polletno poročilo. Želel bi se posebej nekako osredotočiti tudi na 

tako imenovani projekte, ki zadevajo trajnostno … razvoj okolja in sicer posebej na tretjo fazo 

čistilne naprave in povezovalni kanal. Zakaj to govorim, sredstva tukaj so nula. OK. Gre pa za eno 

zadevo, na katero mi od pojava tega projekta opozarjamo. In sicer, na pomanjkljiv projekt, silno 

pomanjkljiv projekt in tudi na napačno vodenje izbor izvajalca v tem projektu. V razpravi, kot je 

opisana na 75. strani, pod točko 2, je zapisana, da si … da projekt pregleduje Jaspers, in sicer so 

ugotovili, kot prvo, da bi bilo dobro, da se ta dva projekta združita, kot drugo, sredstva so takšna, da 

je potrebno soglasje Evropske Komisije in kot tretje, izhaja iz tega, da je treba vse skupaj pre–

projektirati. Torej, pripravit nov projekt. Mi že ves čas na to opozarjamo na pomanjkljivosti iz … iz 

samega uvoda. V poročilu je zapisano, bomo pripravili nov projekt. Jaz bi rekel, čemu te zamude? V 

Ljubljani se verjetno s tem, če mislimo, da to potrebujemo, dela neka škoda in prav je, da bi tega bilo 

čim manj. Zato bi apeliral na učinkovito planiranje, predvsem pa na vključitev strok, ki sodelujejo pri 

takšnem projektu in v tem projektu tudi ponudijo optimalne rešitve. Kar zadeva samo zadevo, na 

samem začetku, predlagam, gospod župan, da zadeva v zvezi z tem vprašanjem, to se pravi, postavka 

025008, 025009, da gredo te postavke po ključu po Zakonu o javnih financah, torej po uredbi in da se 

za njo pripravi res kvalitetni investicijski program, tako kot ga na nek način, domnevam, da že tudi 

gospod podžupan razume, saj sva o tem dvakrat razpravljala, in da se vključi, da se iz tega mestnega 

sveta v pripravo tega programa vključi iz vsake svetniške skupine po en član, ki bo sodeloval v 

preliminar … pripravi preliminarnih dokumentov, kar pomeni, da boste sam investicijski program z 

izbrano varianto imeli zelo kvalitetno zaokrožen in bo tudi razprava na Mestnem svetu na to temo 

zelo enostavna. Globoko sem prepričan, da tako pripravljen ta združen projekt V0, C0 in tretja faza, 

da bo v skladu z uredbo … če bo pripravljen v skladu z uredbo in potem bo, v sodelovanju tega 
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mestnega sveta, dosegel tisto visoko stopnjo, da ne bo problemov z nobenim nadaljnjim postopkom. 

Ne z Evropsko komisijo, ki jo bo projekt ocenjevala in tudi ne z pridobitvijo sredstev. Tako, da, to bi 

bila nekako moj … moj … izvleček iz tega poročila in pričakujem resno obravnavo teh vprašanj. 

Hvala lepa.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Gospod Logar. 

 

GOSPOD MAG. ANŽE LOGAR 

Ja, hvala, gospod župan. Zdaj, najprej prvo za uvod. Moramo se zavedat, da obravnavamo sedaj 

poročilo proračuna, ki je bil v tem Mestnem svetu potrjen brez ustrezne večine. Kot veste, ne. Tisti, 

ki pač ne spoštuje postopka, je potem tudi manj verjetnosti, da spoštuje samo zadevo, v tem primeru 

proračun. In v tem proračunu je to jasno razvidno. Gospod Javornik je v svojem uvodu, ki je opozoril 

sicer na prave teme, rekel, da ne bi šel rad v podrobnosti. Ampak, veste, hudič je v prodornostih. 

Ravno pri proračunu, ravno finance mestne so tista zadeva, kjer mislim, da bi mestni svetniki, ki jim 

je pač za prihodnost tega mesta, morali se poglobit v podrobnosti. Sam sem v eni od prejšnjih sej ob 

obravnavi proračunskih zadev predlagal, da bi te najpomembnejše dokumente, torej proračun, 

rebalanse proračuna in seveda tudi zaključne račune, bili mestni svetniki postreženi z ustreznimi 

dokumenti. Torej, da bi vsi fizično dobili print verzijo teh dokumentov, ker veste kako je, če imaš 

knjigo na mizi, si lažje ogledaš, kot če moraš skakat od strani do strani po elektronski verziji. No, sej, 

da se je mestna oblast odločila za takšno potezo je verjetno tudi temu treba pripisat, da pač ne bi 

želeli, da gremo pretirano v podrobnosti. Preseneča me lahkota s katero mestna uprava tu razpravlja 

ob rebalansu proračuna. Kot, da je to nekaj samoumevnega. Kot, da je to čist normalen pojav 

načrtovanja mestnih financ. Ne kot, da je to odklon od normalnosti, ampak, da je to normalno. Pač, 

lejte, v naslednjemu rebalansu bomo vse te zadeve uredili. Sprašujem se zakaj proračunsko 

planiramo, če ne moremo speljati oziroma, če mestna uprava ne more speljati letnega proračuna brez 

rebalansa. Verjetno so odgovori tudi morda v tistem, kar je prej kolega Pavlin izpostavil, 

prerazporeditve in tako naprej. In pa dodatno zadolževanje. Zdaj, na prvi pogled, če bi pogledali ta 

izkaz ali pa ta dokument realizacije, bi lahko celo smatrali, da je mestna uprava bila v letu 2015 

uspešnejša od leta 2014. Realizacija je namreč za 2 odstotni točki višja. No, ampak to sam … samo 

na prvi pogled. Namreč v tem proračunu oziroma realizaciji sta dve postavki na katere župan 

Janković in mestna uprava nimata oziroma nista imele nobene vloge za izboljšanje realizacije. In to 

sta dve največji realizaciji. Davki na nepremičnine in EU sredstva. Zdaj, tisti, ki ste kdajkoli 

opravljali ali pa imeli izkušnje z evropskimi sredstvi, poznate formulo n+2. Namreč po zapadu 

finančne perspektive ima Evropska Komisija in države članice še 2 leti časa, da počrpajo vsa 

sredstva, ki so bila dodeljena. Da je potem evropska blagajna na ta način izpolnjena. Tisti, ki poznate 

evro birokrate, ste lahko prepričani, da so lahko še bolj birokratski kot naši birokrati. Kar pomeni, da 

če realizacija ob koncu ni takšna kot mora bit, ne odgovarja tisti, ki naj počrpa, ampak odgovarja tisti, 

ki ni poskrbel za črpanje, torej nek birokrat, ki v tem primeru pokriva Ljubljano. In vseskozi smo 

razpravljali o slabi realizaciji evropskih sredstev in ta zadeva se je odlašala do torej, leta n+2, to je pa 

leto 2015. To je to leto. In ker župan v prejšnjih letih ni uspel počrpati vseh sredstev za RCERO, so 

mu pač tu priskočili na pomoč evro birokrati in so rekli, ajte, imejte vsa ta sredstva, izpeljite projekt, 

da bomo mi na koncu naredili kljukico. In to se je zgodilo pri prvi zadevi. Davki na nepremičnine. 

Poglejte, prej so obrazložili, da je prišlo v tem primeru do realizacije samo prvega obroka plačila 

NUZS… NUSZ-ja. Ampak poglejte na realizacijo 2014. Takrat ni prišlo do nobene realizacije, ker je 

Ustavno sodišče zadržalo nepremičninski davek in je v polletni realizaciji bila ta … ta delež samo 2 

milijona, medtem, ko je sedaj 16 milijonov. Takrat je bila razlaga razumljiva, ker ni prišlo do 

realizacije, smo se morali zadolžit za dodatnih 9 milijonov nelikvidnosti. Zdaj je pa 14 milijonov 

večja realizacija, pa zadolžit so se mogli za dodatnih 11 milijonov. Ne, res dobro planiranje mestnih 

sredstev. Torej, dobili so 14 milijonov več, pa so še 11 milijonov … še 2 milijona več dodatno so se 

mogli zadolžit. In če sedaj izločimo ta dva dejavnika, ki nista …  v bistvu, ki sta neka postranska 

sreča za gospoda župana, bomo ugotovili, da je bila realizacija v letu 2015, torej ob istih 

karakteristikah in predpostavkah, kot za leto 2014, 22 odstotna. To je pa najslabša realizacija, celo 
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slabša kot Nova Gorica, ki je imela, prej je kolega Pavlin rekel 26,2 odstotno realizacijo. In na 

odhodkovni strani, ne, pa pejte pogledat tisto kolono, kjer so investicije, pa boste videli, koliko 

postavk je ostalo z številko 0. Dva projekta sta izpeljana, Kolezija in kanalizacija, mislim, da v 

Rakovi Jelši in dodatek, zakaj je gospod župan 20 odstotkov več porabil, je seveda tudi prej omenjeni 

RCERO, dodatnih 12 milijonov evrov. Torej, ta RCERO na nek način rešuje gospoda župna, da ne 

more re … da ne moremo rečt, da je najslabša realizacija, čeprav izključivši te zunanje dejavnike, je 

seveda to najslabša realizacija. Nekje so posamezne postavke katastrofalne. Kolegi so nekaj že 

omenili, med drugim promet in prometna infrastruktura na Službi za razvoj in projekte in investicije, 

1,07. Vsi vemo kašne so naše ceste, pa je 1,07 realizacija. Najbolje pa, bi rekel, duh al pa nit te 

mestne uprave prikaže ravno … zdaj primerjava realizacije sredstev za četrtne skupnosti, kar je bilo 

do sedaj že izpostavljeno in dejavnosti župana in podžupana … podžupanov. Prva, 4,53 odstotka, 

medtem ko župan, je pa porabil 10 krat več 48, 26 odstotkov in je na nek način tam, kjer bi 

prvenstveno se moral trudit, da so četrtne skupnosti in tiste stvari, ki so za dobro mestne občine. 

Tako, da … lejte, župan lahko še tolko predstavlja te pozitivne zgodbe, ampak tiste pozitivne zgodbe, 

ki jih lahko predstavi niso popolnoma nič odvisne od njegovega dela. Ko pa enkrat pridemo do 

tistih… 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

So pa samo negativne… 

 

GOSPOD MAG. ANŽE LOGAR 

… resnih, pa vidimo, da je stanje v mestnih financah zelo slabo in da je najslabše od leta 2006, ko je 

pač župan prevzel vajeti tega mesta. Tako, da v tem pogledu… 

 

---------------------------------------------------------------zvok, ki opozori na potek časa, namenjenega 

razpravi. 

 

GOSPOD MAG. ANŽE LOGAR 

… zagotovo župan  bi moral dat nam mestnim svetnikom dodatna pojasnila. Glede na, bom rekel, 

zelo grob začetek te seje pri svetniških vprašanjih, se bojim, da bo tudi v tem pogledu poskušal zelo 

na kratko odpravit svetnike z zelo relevantnimi vprašanji. Hvala.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Hvala lepa. In zadnji prijavljen, gospod Moškrič. A, se opravičujem. Replika, gospod Čerin. Oprosti. 

 

GOSPOD ALEŠ ČERIN 

Za gospodom Pavlinom je tudi kolega, gospod Logar proma … problematiziral veljavnost sprejetega 

proračuna. Če v to dvomite, ne vem zakaj ste s tako vehemenco razpravljal o vsebini proračuna. 

Zgleda, da odgovor, ki se ga dobili od Ministrstva za javno upravo o tem ali je proračun veljavno 

sprejet ali ne, da vas ne zadovoljuje. Hvala lepa. 

 

 ... /// ... iz dvorane – nerazumljivo ... /// 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Gospa Škrinjar, samo povejte kaj je proceduralno najprej. Izvolite. Povejte kaj predlagate. Pol pa 

obrazložitev. 

 

... /// ... iz dvorane – nerazumljivo ... /// 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Mikrofon morate. 

 

GOSPA MOJCA ŠKRINJAR 
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Predlagam, da se ne pogovarjamo o tem zakaj tukaj sedimo in zakaj smo kaj podprli. Tudi jaz bi se 

lahko pritoževala zakaj sedim tukaj, se pustim žalit od vas, na mesto, da grem domov in uživam. Pa 

vendarle obsedim tukaj in čakam, da bomo sprejeli dokumente, ki so pomembni za našo … za naše 

mesto. Samo to.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Hvala lepa. 

 

... /// ... iz dvorane – nerazumljivo ... /// 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

To ni … ne, ne, se opravičujem. Prvič, to ni proceduralno, gospa Škrinjar. Še enkrat bom rekel, 

očitno tle bolj uživate kot doma. Drugače ne bi tle sedela. Gospod Logar, imate pravico do odgovora 

gospodu Čerinu. 

 

... /// ... iz dvorane – nerazumljivo ... /// 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Ja, ker je sama rekla.  

 

... /// ... iz dvorane – nerazumljivo ... /// 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Je sama rekla, da bi doma bolj uživala. Zakaj kle sedi, sprašuje. Ja, zato, ker bolj uživa. Ponavljam 

njeno. Izvolite gospod Logar, odgovor. A dejte, dej no… 

 

... /// ... iz dvorane – nerazumljivo ... /// 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Izvoli jo…e, v SDS pa vedno lahko. 

 

... /// ... iz dvorane – nerazumljivo ... /// 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Gospod Logar, odgovor. 

 

GOSPOD MAG. ANŽE LOGAR 

Ja, hvala. Zdaj, jaz se bolim, da je gospod Čerin rahlo zamešal besede vehementno pa vsebinsko. Jaz 

sem vsebinsko razpravljal. Morda župan vehementno vodi to sejo. Ampak, moja razprava je šla 

vsebinska in lejte, v šestih letih … v šestih letih svojega svetniškega dela mislim, da ga gospod Čerin 

kar podrobno spremlja, sem vedno re … vsebinsko razpravljal, tudi v kakšnem kriminalnem poslu, ki 

je morda zdajle na slab … na slabi banki, pa ste ga tu v Mestnem svetu potrdili, pa bo morda za to 

kdo odgovarjal, če bo pravna država, morda pa ne. Mislim, da je prav, da mestni svetniki vsebinsko 

razpravljamo tudi o stvareh s katerimi se ne strinjamo, ker v nasprotnem primeru smo potem taki kot 

Lista Zorana Jankovića. Pač molčeča večina. Hvala. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

V nasprotnem primeru pa štrajkate pred sodiščem. Izvolite gospod Moškrič. 

 

... /// ... iz dvorane – nerazumljivo ... /// 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Ne morate vi… ne morate. Ne … je bil gospod Logar. Ne morate. Izvolite gospod Moškrič.  
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GOSPOD JANEZ MOŠKRIČ 

Ja, smo na seji Mestnega sveta pri točki polletno poročilo? Če ne bo …  ne bom razpravljal. No jaz 

upam, da sem. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Kot veste lahko govorim tudi iz prakse. Kot 

predsednik četrtne skupnosti in kot odredbo dajalec, kakor se že strokovno reče v tej terminologiji. 

Govorimo o dokumentu, se pravi septembra, o dogodkih, ki so bili računani se pravi tik po prvi 

polovici leta. To je že, tudi so povedali moji predhodniki, da ne odraža dejanskega stanja. Vsi tisti, ki 

… glavno odredbodajalci tega mesta verjetno bi si tega dokumenta sploh ne želeli. Tudi sam včasih, 

ko še nisem poznal namena al pa če gledam z ozkega kota šovinizma, bi … je ta dokument 

nepotreben. Pa ni temu tako. Ta dokument … ta dokument je verjetno in tudi je … namen tega 

dokumenta je, da se nekako na prvi polovici leta naredi tista pretres dejanskega stanja. Ker … mesto 

je tako narejeno, ali pa vsaka občina tako deluje, da so na eni strani sprejete … sprejeti predlogi 

oziroma potrebe tega mesta, na drugi strani pa so strokovnjaki, ki skozi to izvajajo. Na prihodkovni in 

odhodkovni ravni. Vemo, da v mestni občini Ljubljana imamo nek vel … velik del sredstev se porabi 

za samo delovanje, to je en … ena … eno poglavje, drugo poglavje je za redna vzdrževalna dela, 

tretje poglavje so te veliki projekti, pa če lahko rečem, da je četrto poglavje nekako četrtne skupnosti, 

ki smo … ki smo nekje na obrobju, po … predvsem pa nepomembni v višini procentualnega sredstev 

in ta dokument lahko … lahko pokaže kje smo dejansko. Če lahko iz številk vidimo, da se v prvi 

polovici leta nekako davčni prihodki približujejo tistemu realnemu stanju, govori … vemo pač kako 

so sestavljeni prihodki, je pomembno, da tudi ostali prihodki temu sledijo. V kolikor ne sledijo in 

vemo zakaj ne sledijo, ker je nemogoče se pravi vse realizirat, je potem potrebno, da se na podlagi 

tega dokumenta tako tudi izvaja. Se pravi, očitno ta proračun tega leta ne bo videl številk v sprejetih 

proračunih, zato je potrebno, da se usklajuje dejansko na terenu. In važno pa je, kaj je prioriteta in kaj 

ni prioriteta. In če četrtne skupnosti delujejo ali pa delujemo tako, da pretežno svojega sredstva … se 

pretežno svojih sredstev porabimo za en majhen doprinos v domačem kraju, naj si bo sodelovanje z 

… na … pomoč društvom, ali pa manjša, res zelo majhna komunalna dela, je to težko izvest v prvi 

polovici leta. Celo Četrtna skupnost Sostro se je letos znala na najnižji listi, zakaj? Zato, ker je dve … 

tristo evrov predvideno za delovan … za … bom rekel za … za telefon predsednika četrtne skupnosti, 

kar znese 25 evrov na mesec in ker veste, da sem jaz mestni svetnik, sem se in imam po drugi plati to 

boniteto, sem se temu odpovedal. In ga bomo v … in smo ga v prejšnji seji prepove … prerazporedil 

na postavko obdaritev ob miklavževanju otrok. Se pravi … da se da, da se te sredstva, ki so za 

delovanje četrtne skupnosti se bodo porabila, na katerih so predsedniki ali pa sam svet 

odredbodajalec. Problem pa nastane … problem pa nastane na sredstvih, ki so v okviru malih 

komunalnih del. in to je verjetno … tudi so ostali razpravljavci razpravljali. Teh sredstev pa ni tako 

malo. To gre tja do 30 procentov tistih vseh sredstev, ki ste ... ki so za namen … ki so namenjeni 

delovanju četrtnih skupnosti. In tukaj pa opoza … tukaj pa ugotavljamo, da vsako leto lovimo tiste 

zadnje, zadnje minute leta. In temu … te … to ni dobro. Se pravi, č … to ni dobro, konkretni primeri 

pa so: če imamo, ne vem, obnovitev trim steze ali pa te fitnes naprave na prostem, so … se ta dela 

zelo težko tam v decembru izvajajo. Pa so se v preteklosti, pa se bodo verjetno v naši četrtni 

skupnosti tudi letos, ne. Se pravi, V teh dneh prihajajo izvajalci, gledajo, si … si delajo popise in 

preden bo zadeva končana pademo ke v … v čas, ko se težko dela. In na drugi strani, sanacija strehe. 

Če smo komaj čakal sprejet proračun ali kakršen je že bil, en dokument, da bomo lahko sploh začeli 

delat v tem mestu … ugotavljamo, da od tiste sanacije, tistih borih 10 tisoč evrov, se ni vložilo. Se 

pravi eno … praktično do … dobre pol leta, že na podlagi prejšnjih let, ne. Ker če je nekje nujna 

sanacija, pomeni, da je že teklo, da še bolj podrobno opišem primer, bolj plastično, je treba nujno 

narediti to. In takoj drugi dan bi lahko se ta dela lahko začela. Ker mislim, da … da je to v korist 

dobrega … dobrega gospodarja. Pa ni temu tako. Celo … celo bojim se, da zaradi velikih projektov 

trpijo redna vzdrževalna dela. In to imamo včasih občutek. To imamo včasih občutek, tisti, ki smo na 

terenu, zato pozivam, se pravi, da naj bo ta dokument … ta dokument taka osnova, da bo izboljšal 

delovanje. Se pravi vem, da ima župan želje … tudi jaz, kot predsednik četrtne skupnosti bi si želel 

več narediti v tem letu, kar mi bo uspelo. Ampak, če kažejo številke realne tako, potem se je treba 

najprej … so plače, za to, hvala bogu, še skrbite. In nisem še slišal, da ne bi bilo izplačano. Tudi naše 

ostale prihod … odhodki so, ampak za redno vzdrževalna dela, ki jih je pa kar … ki pa tudi v končni 

fazi nanesejo kar lepe številke, pa včasih so se jih malo na stran daje zato, da so sredstva za velike 
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projekte. Dejmo kakšno leto … kakšen projekt mogoče tudi zaradi tega prestavit, samo zato, da bo re 

… da ne bomo imeli si potem z slabim vzdrževanjem v naslednjih letih še slabše … še sla … še večje 

stroške. Tako. Streha, če malo teče, z 10 tisoč obnovimo. Če bomo ugotovili če 3 leta, bo prišel 

strokovnjak, bo rekel, tle bo treba, ne vem, celotno streho dol, ker je tudi vse ostrešje za nič. To je 

namen tega, se pravi tega, da … da je treba skrbet za osnovo, da je treba videt kaj nam številke 

povedo, se pravi davki očitno dobro kažejo, vemo pa kje so … kje so … kje se ni realiziralo in temu 

je treba sledit tudi z samo porabo. Tako, da  vedno sem pa imel, če sem imel priložnost, sem pa rekel, 

da naj bodo sredstva četrtnih skupnosti eno taka zgodba kot so plače. Se pravi, ker so tok majhna, da 

se nam nebi slučajno zgodilo to, kar smo tudi že doživeli v teh letih, da so … niti naročilnice nismo 

mogli dobit, se pravi, da kljub temu, da je … gre za majhne zneske, ne, smo vedel ko … vem … 

veste kolikšen del proračuna so vse četrtne skupnosti, pa se je na koncu leta … nekako smo čakali ali 

bo … bomo smeli dobit naročilnico. Konkretno, se pravi obdaritev otrok ob miklavževanju, ja ne 

morem jaz zdajle naročilnice … no, lahko bi, na zalogo, ampak se ne da tako hitro. Še niti recimo, 

tisti, ki … izvajalci, ki pripravljajo kataloge za ta obdobja, niti jih še katalogov nimajo zunaj, tako 

da…  

 

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

razpravi. 

 

GOSPOD JANEZ MOŠKRIČ 

... da se ne da. Tako, da prosim, da je to dokument, ki ga lahko pozitivno uporabimo, predvsem 

mestna uprava, skupaj z županom. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Gospa Horvat. 

 

GOSPA MARIJA HORVAT 

Hvala lep za besedo gospod župan. Lepo pozdravljene svetnice in svetniki. Bom zelo kratka, samo v 

parih stavkih, ker smo nekatere stvari že vsi povedal po 8-krat ali 9-krat, kolikor je bilo 

razpravljavcev. Ja, tiste četrtne skupnosti, strinjam se z gospodom Mos ..Moškričem, oglasila sem se 

za to, ker sem tudi sama bila svetnica v četrtnih skupnostih. Tisto malo denarja, kar imajo četrtne 

skupnosti na razpolago za obnovo … ne vem, nekaj za prepleskat ali skrbijo za obeležja, skrbijo za 

kulturna, šolska in društva upokojencev v četrtnih skupnostih, potem za tisto malo sejnine, kar dobijo 

na koncu leta, večino stroškov se strne v zadnje četrtletje. Zato je škoda, da si jemljemo čas in o tem 

razpravljamo. Hvala lepa. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Gospod Kastelic. Niste se javil? Zaključujem razpravo. Podala bova z gospo Uršo, ali pa sam 

odgovore na večino. Spet boste rekli, da sem žaljiv, ampak, bom govoril samo o faktih, ker nekaterim 

tudi odgovori ne pomagajo. Prvič, proračun je bil sprejet 23. marca. Letošnjega leta. In če bi imeli 

vse tisti dan pripravljeno, vse razpise, izbrane izvajalce, podpisali pogodbe do konca meseca in glede 

na to, da je rok plačila v javnem sektorju 30 dni, ni šans, da bi do 30. junija to naredili. Misli, da ste 

lahko toliko tolerantni in da veste, vsi nas dajo za vzgled, kako veliko se v Ljubljani dela. Imamo 

vrste, saj jaz vem, da nekaterim tu ne bo to pomagalo nič, ne. Ampak, bom dal naprej. Pravijo, da 

vsako leto do sedaj je planiranje nerealno. Predvsem na podlagi nepremičnin. Odgovor je, da in še 

vedno bo tako, kot smo ga planiral, kajti če nimamo teh nepremičnin  v proračunih, ne moremo niti 

prodat. In jih napišem, kaj se prodaja, ko je …so javni razpisi neke dobijo kupce, drugi pač ne dobijo. 

Ampak potem so rekli, ne, v opozicijski stranki SDS, da smo se letos kljub boljšemu NUSZ-ju več 

zadolžili, ne. In, da smo prezadolženi. Jaz bi dvoje odgovoril, lani smo bili v šestih mesecih, leta 

2014 zadolženi za 11 milijonov pa pol, likvidnostnega, letos 10 900. To so fakti. Pri čemer, ne, to 

delam zato, da so vsi naši izvajalci plačani, pa malo vprašajte izvajalce, kako delajo z nami, pa zakaj 

delajo z nami po takih cenah. Ker dobijo plačano. Drugič, v tej mestni občini, kdor hoče brat 

poročila, ne, pa ne bom se vračal na tisto, kdo nam je vzel denar, pa kdaj, naj prebere, da se vsako 
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leto več razdolžimo, kot na novo zadolžimo. Naša zadolžitev pada vsako leto. Ne bom razlagal tudi, 

da smo uspeli podpisat novo pogodbo na vse dolgoročne pogodbe, s katero smo vse obrestne mere na 

2 procenta … nad 2 procenta znižal na 1,4 procente. 

 

GOSPA URŠA OTONIČAR 

Največ 1,4. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Potem je bilo … globe. Letos prvič imamo negativen indeks, očitno so naši meščani, meščanke začeli 

bolj upoštevati red. na lansko leto je 80 procentov realizacije. Jaz imam podatke že za prvih 8 

mesecev. Ko je potem razlaga o rebalansu. Rebalans bo. Rebalans bo, smo ga napovedal in je 

logično, da bo rebalans. Rebalans bo na vrsti 23. novembra in boste imeli spet priliko o vsem tem 

razpravljat. Potem smo se pogovarjali, ne, zakaj je taka majhna realizacija na protipoplavnih ukrepih. 

Jaz mislim, da sem prej povedal, če čmo kakšno realizacijo naredit, moramo prej kaj skopat. Če čmo 

kaj kupit, plačat kakšno zemljišče, moramo podpisat pogodbo, more soglašat lastnik zemljišča. Ali vi 

mislite, da z gospodom Babnikom bilo lahko se pogajat? Ki je največji lastnik tega zemljišča na 

Brdnikovi. Mimo grede, danes je padlo gradbeno dovoljenje za uvoz v tunel Celovške, ne, ker 

slučajno se nekdo podobno piše, ne, ker se niso zmenili za zemljišče. Da bi se … četrtne skupnosti, 

manjša poraba. Mislim, da je gospod Moškrič jasno povedal, tudi oni imajo najprej proračun, potem 

proračun … morajo naredit razpise, se mora dobit izvajalca, mora izvajalec opravit, pa plačat. Jaz 

sem nekatere, ki so hotli pred poletjem peljal z avtobusom gledat nekatere objekte. Meni je žal, da 

dva ključna projekta v tednu mobilnosti Park & Ride Dolgi most, Park & Ride Barje, mnogi niste 

prišli pogledat. Kot ključne projekte, ki ugotavljajo in zagotavljajo mobilnost. Da ne govorim o 

drugih projektih. Vprašal bi vas vi, ki imate to radi Ljubljano tako kot jaz, da bi si pogledali 

Plečnikovo hišo. Jaz lepšega projekta v Evropi nisem videl. Plečnik je dobil res pravo hišo, pravi 

projekt kot odgovor na svoje dobro delo. Zdaj je nedvomno, župan Hribar prikrajšan, ne, ker on nima 

take hiše, ki bi lahko pokazali vsem, ne. Ampak, ne, važno je, da danes ugotavljamo in poskušate tudi 

tisto, kar je kolega Čerin rekel, da vam ne odgovarja dopis oziroma zapis Ministrstva za javno upravo 

glede tiste seje, ki pravite, da je nerealna. Drugič, gospoda Žagarja nisem slišal, ne, pa ker imamo 

tam, da tudi rešujemo kmetije, mimo grede, na vašem koncu, ne. Vprašajte ko streho sofinanciramo, 

pa vam bodo… 

 

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

razpravi. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

… zakaj to ne delamo? Ker je streha popolnoma za nič in je 100 tisoč evrov, moramo naredit razpis. 

In moramo celo streho tudi zamenjat na osnovni šoli. Slaba realizacija Evropske unije, ne. Ja, zdaj ne 

vem, jaz sem ravnokar dobil, ne… 

 

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

razpravi. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

…prejšnji teden pohvalo ministrstva, da se zahvaljuje Ljubljani, kot tisti, ki primerno koristi evropska 

sredstva. Konec koncev, ne, imamo največji projekt, to je ta RCERO, dobili smo evropska sredstva 

na dva Park & Ride-a, konec koncev, ne, imamo sedaj največji projekt v Sloveniji, ki čakamo na 

rešitev že dve leti, zakaj niso dal vlade, to je ta C0, pa CČN, pa aglomeracija. In jaz … še ta dodatni 

predlog. O dobrohotnosti gospoda Brnič Jagra. Naj bi mi razpravljali o polletnem … polletni 

realizaciji v juliju mesecu, ste rekel. Zdaj pa dajva pogledat. 30 junij mora minit, da dobimo polletni 

obračun. Pa jaz imam vsak mesec peti dan že za prejšnji mesec. Ampak, morajo, ga naredit. Potem 

rabimo 24 dni preden vam poslat, da ga vi dobite, če ne bomo spet kršili ta poslovnik, ne. In 

kakorkoli obračam, ne, pa če rečem 30 junij, 10 julij, da naredijo, pa če delajo vsi, pa ne vem, če so 
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sposobni, pa 24 dni pa pridemo v avgust. Ampak, sprašujem se, ne, ali tle sedimo zato, pač vsak kot 

mestni svetnik, svetnice imajo pravico, da reče kar če, ampak, da bi kdo pomislil o tej realnosti. 

Poudarjam samo dve … dva predloga. 23. marec smo sprejeli proračun. In vi hočete realizacijo. Mi 

imamo še tam, vi ste opozorila na NUSZ, ne, če bi bil prej. Pa smo sedaj dobili privatne osebe, da 

imamo dva obroka letos, dav obroka drugo leto. Ampak, lahko bi še govorili o teh najemninah, 

uporabninah podjetij, ki uporabljajo to infrastrukturo. Pa bi tudi to lahko, pa bo realizacija 

popravljena. Če mi ne damo not Roga pa Cukrarne za drugo leto, sploh ne moremo kandidirat za 

evropska sredstva. In pol boste vi govorili o nerealnem proračunu. Če bomo dobili evropska sredstva, 

jih bomo gradil, sicer pa ne bomo gradil. Ker ne vem od kje bi gradili. Če pa nimamo vsega tega not, 

potem pa ne gre. In drugič, ne, ko nekdo manipulira z nekimi podatki, ki niso res. Mestna občina se je 

likvidnostno zadolžila, pa razlagal o indeksih z drugimi občinami. Mestna občina se je zadolžila manj 

kot lani in ima plačane vse svoje izvajalce. Če preberemo, ne, v medijih v drugih občinah, tam 

beremo, da ne plačuje svojih izvajalcev. Da imajo probleme. Vprašajte pri nas. Ali naj vam razlagam, 

kako je na Litijski cesti, ne? K se peljem vsak dan. Kako se dela sobote in nedelje. Ali naj vam 

razlagam na Savinovi cesti, cesti v … pa sej nima smisla. Ker niste prišli nekateri, ne, da bi gledal kaj 

se dela. Jaz spoštujem vse vas. Ene drugače. Tiste, ki grejo pogledat pa povejo. Ne pa da sam berejo 

časopisje, pa rečejo. Jaz sem se peljala s kolesom, pa ni bila cesta zaprta. Pa vam lahko damo, da so 

ceste zaprte že 6 let, saj imamo odločbe, saj ne more zaprt brez odločbe. 

 

... /// ... iz dvorane – nerazumljivo ... /// 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Ampak, govorimo o tem, ne zdaj imam jaz besedo, nimate besede, tudi ne bo dal vam, ne. In nisem 

nič imena govoril, nobenih imen nisem govoril.  

 

... /// ... iz dvorane – nerazumljivo ... /// 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Kje ste se našla, nas čudi, a ne? Jaz sem mislil drugega, ne vas.  

 

... /// ... iz dvorane – nerazumljivo ... /// 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Nisem niti gledal. Tak, da je … čas je res minil, ne, ampak, dragi moji, ne. Iz spoštovanja, do teh, ki 

so stalno na terenu, ne, pa to kar so naredili, ne. Jaz vem, da imate težave, ne. Kaj bo, ne. Ampak, 

odgovor od tega, ne, kaj se dogaja v tem mestu, so meščanke pa meščani. In to je tista sreča tega 

mesta. In še enkrat bom rekel. Jaz sem pa na svoje sodelavce, ki kle sedijo in to poslušajo, ponosen. 

Tudi take predloge, ki so nemogoči, tudi take predloge, ki so nerealni, mimogrede, pa še to povem, 

zadnji pred … zadnja moja opomba. Če gledate bilance za 6 mesecev, boste ugotovili, da ta mestna 

uprava ima procent manj za plače kot lansko leto isti čas. Namesto, da bi jim dvignili plače, ne, pa 

prašte jih koliko časa delajo, pa sobote, pa nedelje, pa boste videli. In je … pa sem bil ves čas tiho, 

eni so porabili ves svoj čas razprave kar je po poslovniku možno, ampak potem se pa vprašamo, 

komu je ta čas namenjen? V javnosti bomo govoril kako je … kako ni realizacija dobra. Pa saj zdajle 

bomo imeli konec leta, boste ugotovili …jaz vam predlagam, da rečete kdaj hočete, bom naročil LPP, 

pa bomo šli pogledat največjih 10 projektov, ki so danes narejeni. V vašo … pardon, v veliko veselje 

meščank, meščanov in večine Mestnega sveta in očitno na žalost nekaterih. 

 

Ugotavljam navzočnost po tej točki.  

 

... /// ... iz dvorane – nerazumljivo ... /// 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 
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Oh, seveda, absolutno. Samo ugotovim navzočnost, lepo prosim. 41. Brišem, da imam uro. Gospod 

Logar, obrazložitev glasu. Izvolite. 

 

GOSPOD MAG. ANŽE LOGAR 

Hvala lepa. No, tudi če bi prvotno še smatral , da se splača ta zaključni račun podpret, pa po tem 

izvajanju gospoda župana zagotovo ne. Obstaja … vsaj 3 … vsaj … vsaj 3 laži oziroma nepravilnosti 

je v tem svojem izvajanju povedal. Res je, da se občina razdolžuje, a se zato zadolžuje kratkoročno. 

Kar je še bistveno slabše. Kratkoročen dolg je narasel na tja približno 25 milijonov evrov na leto, kar 

je 5 krat več kot v začetku njegove poti. Da ima oblina plačane vse svoje podizvajalce oziroma 

izvajalce ne drži. Poglejte zaključni račun. 12 milijonov evrov neplačanih zapadlih obveznosti je bilo 

v preteklem letu. In, da nekdo govori in se hvali s Plečnikovo hišo, potem pa na naslednjo sejo da 

podaljšanje pogodbe za BŠP. Propad Plečnikove vrhunske dediščine je pa smešenje ljubljanskih 

davkoplačevalcev. Zato bom glasoval proti zaključnemu računu. 

 

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

razpravi. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Gospod Pavlin, izvolite.  

 

GOSPOD JERNEJ PAVLIN 

Najprej bi pričakoval, da si boste sami vezli besedo in izrekli opomin, ker ste govorili preko za to 

časovno določenih terminov. Kot drugo, očitno k neotesanosti, nekulturnosti, nesramnosti, ki ste jo 

danes prikazali, sodi tudi izkrivljanje dejstev, kar ste … kar vam je bilo ravnokar predočeno. In ko 

zmanjka argumentov, preidete vedno na demagogijo. Greste stran od dejstev, dejstva so pa sledeča. 

Med 11-imi mestnimi občinami, kar se tiče proračunske politike, Ljubljana zaseda 11. …. 10., torej 

drugo najslabše mesto pri realizaciji prihodkov. Nobena telovadba z datumi kdaj je bil sprejet 

proračun, ker to je vaša odgovornost, kdaj bodo rebalansi in kakšni bodo rebalansi ne preide v poštev. 

Pri drugih občina to funkcionira, v občini Zorana Jankovića pa ne.  

 

... /// ... iz dvorane – nerazumljivo ... /// 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Gospod Javornik, izvolite. 

 

GOSPOD MATEJ JAVORNIK 

Najlepša hvala gospod župan. Jaz sem na začetku mojega vprašanja prosil, da mi pojasnite, kakšen je 

delež realiziranih prihodkov na 7., 8. mesec, ali pa na danes. Kakšno je re … ali se je razmerje med 

prihodki in pa odhodki zmanjšalo in ne znaša več 22 odstotnih točk. Kljub temu, da nisem dobil 

odgovora bom glasoval za. Pa pričakujem kasneje odgovor. Hvala.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Hvala. Gospod Brnič Jager. 

 

GOSPOD MIRKO BRNIČ JAGER 

Hvala za besedo. Jaz se pridružujem kritiki, da vaš odgovor ni bil vsebinski. To se pravi, marsikaj je 

ostalo neodgovorjenega. Zaradi tega tudi ne bom podprl tega poročila. Hvala lepa.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Gospa Kavtičnik. 

 

GOSPA MOJCA KAVTIČNIK OCVIRK 



27 

 

 

Hvala lepa. Sama menim, da je polletna realizacija proračuna korektna, kot je gospod župan že prej 

omenil, se moramo zavedati, da se zaradi lanskoletnih volitev proračun letno sprejemal nekoliko 

pozno in da je bilo do konca marca odrejeno začasno financiranje. Upoštevati je potrebno tudi 

sezonske komponente, zlasti pri investicijah, kjer večina odhodkov nastane v drugi polovici leta. Kar 

se tiče prodaje nepremičnin in ustvarjenih prihodkov iz tega naslova, pa vemo, da je nemogoče 

natančno določiti katere objekte in zemljišča se bo prodajalo in kdaj, vseeno pa nabor le teh mora biti 

opredeljen v proračunu, da do prodaje sploh lahko pride. Enako je z evropskimi sredstvi. Sama bom 

podprla takšno polletno poročilo.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Hvala lepa. Gospa Škrinjar. 

 

GOSPA MOJCA ŠKRINJAR 

Jaz tega poročila ne bom podprla. Ne glede na to, pa ne morete očitati, da ne pohvalimo in da ne 

vidimo dobre stvari., ki so bile narejene v Ljubljani. To vidimo, obiščemo zadeve. Ob enem smo tudi 

veseli in hvaležni vsem delavcem, ki korektno delajo v mestni upravi. Tako, da to ne morete pač 

prevesti samo na neko splošno nezadovoljstvo. Nikakor pa ne morete mimo dejstva, da je realizacija 

nizka in da je smešno, če je … nekje načrtujete neko stvar, potem jo pa izpeljete z 1,15 procenta, kot 

so recimo planirane prodaje nepremičnin. To je tisto, kar nas moti in kar mene moti, da bi bila lahko 

zadovoljna in podprla ta proračun. Hvala.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Glasujemo O PREDLOGU SKLEPA: Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Poročilo o 

izvrševanju proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2015 za obdobje od 1.1 do 30.06. 2015. 

prosim za vaš glas. 

 

32 ZA. 

8 PROTI. 

Sprejeto. Hvala lepa vsem, ki ste prijazno podprli delo naših sodelavk, sodelavcev. Gremo na 6. 

točko dnevnega reda.  

 

AD 6. PREDLOG ODLOKA O KRAJINSKEM PARKU TIVOLI, ROŽNIK IN ŠIŠENSKI 

HRIB 

Gradivo te prejeli s sklicem seje. Hvala Urša. … s sklicem seje. Po sklic ste prejeli še amandmaje 

Svetniškega kluba SDS in N.Si ter župana. Poročilo pristojnega Odbora za varstvo okolja z 

amandmajem ter poročilo Statutarno pravne komisije, iz katerega izhaja, da Mestnemu predlaga, da 

se o amandmajih Odbora za varstvo okolja ne razpravlja in ne glasuje. Prosim gospo Natašo 

Jazbinšek Seršen, da poda uvodno obrazložitev. 

 

GOSPA NATAŠA JABINŠEK SERŠEN 

Spoštovani župan, svetnice in svetniki. Pred vami je Predlog odloka o  krajinskem parku Tivoli, 

Rožnik in Šišenski hrib, s katerim v celoti razveljavljamo Odlok razglasitvi Tivolija, Rožnika in 

Šišenskega hriba za naravno znamenitost iz leta 1984. Razlog za pripravo novega odloka o 

zavarovanju je predvsem v uskladitvi akta z Zakonom o ohranjanju narave. Po več kot 30-ih letih 

trenutno veljavni odlok ne omogoča več učinkovitega in celovitega varstva krajinskega parka. V 

obstoječem odloku niso ustrezno določeni varstveni cilji, varstveni režimi pa so neustrezni in togi. 

Osnutek novega odloka, ki je bil potrjen na majski seji Metnega sveta MOL je bil skladno z Zakonom 

o ohranjanju narave dan v dvomesečno javno razgrnitev. Prejeli smo 114 pripomb, pri čemer se jih je 

glavnina nanašala na sestavo Odbora za krajinski park ter na predpisane varstvene režime in pravila 

ravnanja znotraj krajinskega parka. Do vseh pripomb smo se opredelili, številne upoštevali ter 

skladno z njimi v celoti preoblikovali 25. člen, ki je nanaša na sestavo, imenovanje in pristojnosti 

Odbora za krajinski park. Predlog odloka vključuje vse vsebine, ki jih predpisuje veljavna 

zakonodaja. Namen zavarovanja, meje in vrsto zavarovanega območja, pravila ravnanja, varstvene 
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režime in razvojne usmeritve, določitev načina izvajanja javne službe za opravljanje zavarovanega 

območja in obveznost sprejema načrta upravljanja. Predlagam, da sprejmete Predlog odloka o 

krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Hvala lepa. Prosim gospoda Brnič Jagra, da pove … poda stališče odbora. 

 

GOSPOD MIRKO BRNIČ JAGER 

Hvala za besedo. Odbor za varstvo okolja je na 8. in 9. redno seji na 15. in 22. 9. obravnaval akt kot 

pristojno delovno telo Mestnega sveta, uvrščeno na 9. sejo Mestnega sveta. Ob obravnavi te točke na 

8. seji, pod naslovom Predlog odloka o krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, je sredel … 

je najprej glasoval o predlogu amandmaja. Prob … bom prebral amandma. V 6. členu odloka, Ožje 

zavarovano območje, se doda nova peta alineja, ki se glasi: Vzhodni rob Parka Tivoli, ki meji na 

križišče Celovške ceste in Bleiweissove, v območju javnih objektov kopališča Ilirija in športnega 

parka Narodni dom, se obravnava kot krajinsko vrednoto v … k naravni vrednoti Tivoli, mestni park. 

Odbor meni, da je potrebno naravne vrednote krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, ki so 

predmet tega akta, še posebej varovati kot naravno dediščino in obravnavati območje kot vrednoto k 

naravni vrednosti Tivoli, mestni park. Odbor za varstvo okolja podpira Predlog odloka o krajinskem 

parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib in skupaj s sprejetim amandmajem Odbora za varstvo okolja za 

spre … predlaga za sprejem na 9. seji Mestnega sveta. Hvala lepa. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Gospod Nejc Brezovar, zdaj pa imate besedo. 

 

GOSPOD DR. NEJC BREZOVAR 

Hvala za besedo. Torej Statutarno pravna komisija je obravnavala 4 vložene amandmaje svetniških 

klubov SDS, Nove Slovenije, župana ter Odbora za varstvo okolja in sprejela naslednje sklepe. Kar 

se tiče amandmaja Svetniškega kluba SDS in amandmaja župana, je Statutarno pravna komisija 

sprejela sklep, da Statutarno pravna komisija v zvezi z amandmajema, torej, Svetniškega kluba SDS 

in župna nima pripomb pravne narave. Kar se tiče amandmaja Svetniškega kluba Nove Slovenije, ki 

se glasi, torej, da se v 10. členu doda četrti odstavek, da se lastnikom zemljišč, ki sem jim zaradi 

omejitev in prepovedi s tega odloka bistveno poslabšajo obstoječi pogoji za pridobivanje dohodka, so 

upravičeni do odškodnine oziroma imajo druge pravice, ki jih določa veljavna zakonodaja. Sredstva 

za izplačilo odškodnin oziroma odkup nepremičnin se zagotovi iz proračuna MOL. Sklep, ki ga je 

sprejela Statutarno pravna komisija je, da je amandma vložen pravilno, pravočasno in v skladu s 133. 

členom Poslovnika Mestnega sveta MOL, ni pa v skladu oziroma tehničnimi pravili. Če dovolite na 

kratko, da obrazložim. Gre preprosto za to, da se odškodninska pravica uveljavlja sicer že neposredno 

na podlagi 89. člena Zakona o ohranjanju narave in gre tukaj do neke mere v bistvu za nepotrebno 

podvajanje. Četrti amandma, ki ga je Statutarno pravna komisija obravnavala in po katere mnenju… 

 

--------------------------------------------------------------KONEC POSNETKA ŠTEVILKA 

20150928_164353 

 

GOSPOD DR. NEJC BREZOVAR 

… ni v skladu z zakonodajo, pa je torej amandma Odbora za varstvo okolja. Torej, da se v 6. členu 

Odloka, Ožja zavarovana območja, doda nova peta alineja, ki se glasi: Vzhodni rob Parka Tivoli, ki 

meji na križišče Celovške ceste in Bleiweissove ceste, v območju javnih objektov Kopališče Ilirija in 

športnega društva Narodni dom, se obravnavata kot krajinsko vrednoto k naravni vrednosti Tivoli, 

mestni park. Sklep: Statutarno pravna komisija meni, da amandma Odbora za varstvo okolja ni 

vložen skladno z 2. odstavkom 133. člena Poslovnika Mestnega sveta MOL, saj se z amandmajem 

širijo meje ožjega zavarovanega območja v predlaganem odloku, poleg tega pa tudi ne ureja naravnih 

vrednot, kot jih določa Zakon o ohranjanju narave. Na podlagi navedenega, Statutarno pravna 

komisija predlaga, da Mestni svet o njem ne razpravlja in ne glasuje. A ne, torej pač, gre za v bistvu 
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na nek način za nedopustno širitev teh ožjih območij oziroma postopek je popolnoma napačen in ne 

more s takim predlogom … od … torej … Odbora to naredit. Hvala lepa.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Hvala lepa. Ne morte met … dejte mir, no. Kaj boste predlagal proceduralno? Izvolite. Sam naj bo … 

najprej predlog, da slišim, ne. Vam bom vzel besedo, če boste probal replicirat. 

 

GOSPOD MIRKO BRNIČ JAGER 

Pozorno poslušajte. Napačno je ocenjeno, da amandma širi območje. Napačno. Gre za to, da ta 

amandma širi pogled, vizuro na park in predlaga samo to, da tisto, kar je čez progo, tista naravna 

kvaliteta, se ohranja tudi tukaj, v tem delu. Zaradi tega, ker ščitimo pogled na park. Se pravi, ne gre, 

da širimo področja, ampak, da to področje, ki je celo v lasti Mestne občine Ljubljana, dobi v bistvu 

tisto obravnavo, ki omogoča ohranitev vizure na park. To je vse, kar je v tej zadevi, zaradi tega ta 

zadeva ne more nikakor bit obravnavana kot predlog za širitev območja, ampak, kot vpliv na 

območje, ki ga neposredno doživljamo iz križišča, rečmo Celovška – Bleiweissova in iz tega zelo 

pomembnega dela mesta. Hvala lepa.  

 

... /// ... iz dvorane – nerazumljivo ... /// 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Ne, saj ga ni, ne. Gospod Brnič Jager je zlorabil, ne, inštitut proceduralnega predloga, k ni nič 

predlagal proceduralno … ne, zdaj ste končal, ne, nič več ne boste dobil… 

 

... /// ... iz dvorane – nerazumljivo ... /// 

 

-----------------------------------------------------------------------zvok, ki prekine ozvočenje glasu 

razpravljavca.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Ne boste več dobil, ker sem vas vprašal proceduralni predlog, niste ste ga imel, je tak, ne, tako, da 

nima smisla, ne, ampak, sem bil čisto prijazno tih, da ne bi rekel, da mu jemljem besedo, ker 

proceduralnega predloga ni bilo. On je pač pojasnil predsedniku Statutarno pravne komisije, da ne 

pozna prava. Obravnava predloga na podlagi 135. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine 

Ljubljana, opravi po vrstnem redu posebej k vsakemu členu h kateremu so vloženi amandmaji. 

Razprava o posameznem členu, omejena razprava o amandmajih, ki so vloženi k temu členu. 

Glasovanje o amandmajih se opravi takoj po končani razpravi o amandmajih k posameznemu členu. 

Odpiram razpravo o 10. členu Predloga odloka, h kateremu je Svetniški klub N.Si vložil amandma. 

Imate ga gor napisanega, izvolite, razprava. Gospa Kucler Dolinar, izvolite. 

 

GOSPA MOJCA KUCLER DOLINAR 

Hvala za besedo. Mi s tem amandmajem želimo pravzaprav ust … pravzaprav postavit pošten odnos 

med Ljubljančani in pa lastniki zemljišč in tudi med Mestno občino Ljubljana. Namreč , tako kot je 

…  se nam Ljubljančanom  zdi smiselno in pravično, da uporabljamo gozdove, ki so v Ljubljani ali 

pa parke, se v Svetniškem klubu Nove Slovenije zavedamo pravice zasebne lastnine in tudi pravice 

lastnikov do odškodnine v primeru, če se pogoji in tukaj se bodo v zvezi z gospodarjenjem s temi 

zemljišči, gozdovi bistveno poslabšajo. Zakaj in s tem bi rada odgovorila kolegu svetniku, 

predsedniku Statutarno pravne komisije, se nam zdi to pomembno, da je tudi v občinskem odloku. 

Namreč v enem od dopisov s strani Mestne občine Ljubljana, sicer so se zadeve nanašale na druga 

zemljišča, je bilo utemeljeno enemu od lastnikov zemljišč, ko je pričakoval odškodnino, da ni 

podlage za izplačilo odškodnine, ker občinski dokument tega ne dopušča. Torej, nam se ne zdi nič 

narobe in vztrajamo na tem amandmaju. Vesela sem, da je bil amandma podprt tudi s strani članov 

Odbora za varstvo okolja, da se ta amandma vključi v predlagan Odlok. Hvala. 
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GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Hvala lepa. Gospod Brezovar izvolite. 

 

GOSPOD DR. NEJC BREZOVAR 

Hvala lepa.  Da ne bo morda nesporazuma, jaz vsebinsko osebno podpiram vaš predlog amandmaja. 

Zdaj, če je prišlo do takega neljubega dogodka, bi mogoče gospod župan lahko raziskal kako do 

nečesa takega lahko pride. Ker, kot sem rekel, gre preprosto, da za to že obstaja podlaga v zakonu. Se 

pa strinjam vsebinsko s tem kar hočete predlagat. No, hvala. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Gospod Brnič Jager. Vprašanje je pa eno drugo, gospod Brezovar. Ker ste že rekel … rep … gospod 

Brezovar, repliciram na to … eno drugo vprašanje, ne. kako naj vključimo to v proračun, če ne vemo 

za kakšne znesek gre, ne ?  

 

... /// ... iz dvorane – nerazumljivo ... /// 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Tko, da … je mim grede, ne. gospod Brnič Jager, izvolite. 

 

... /// ... iz dvorane – nerazumljivo ... /// 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Jaz … repliciral sem gospodu Brezovarju, ne vam. Tako, da vi ste pa lahko tiho, sedaj. Nič se bat. 

Izvolite. 

 

GOSPOD MAG. ANŽE LOGAR 

Janković, sedaj se pa umirite, no 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Jaz sem čist miren… 

 

GOSPOD MAG. ANŽE LOGAR 

Ja, ni videt. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Čist miren… 

 

GOSPOD MAG. ANŽE LOGAR 

Ni videt. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Tisti dobi besedo, ki mu pripada. 

 

GOSPOD MAG. ANŽE LOGAR 

Ne, vi si vzamete besedo… 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Ne, jaz sem repliciral. To kar mi pripada.  

 

... /// ... iz dvorane – nerazumljivo ... /// 

 

GOSPOD MIRKO BRNIČ JAGER 
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Osebno podpiram. Torej ne osebno, tudi Odbor za varovanje okolja je podprl amandma Svetniškega 

kluba N.Si, da se k 10. členu doda 4. odstavek, ki je prebran, ki ga lahko vsi preberemo. Zakaj gre? 

Gre za to, da so lastniki aktivni akterji urejanja parka. Zelo aktivni akterji. Mogoče najbolj aktivni 

akterji. In v tem smislu gre za to, da ko se ta zadeva vpiše v ta Odlok, se vpiše nekako v domačo 

knjižico, rečmo tisto, kar imaš v žepu in bereš, ne. Se pravi ni v nasprotju z zakonom, ampak je v 

bistvu zelo priročno, ne. Mislim, napotit ljudi za celo serijo stvari, ki jih neposredno zadevajo na 

zakone je v bistvu zelo … mal … mal …. Je, mislim, pravilno je, je pa mal cinično, no. Gre zato, da 

ljudje, ki se ukvarjajo z gozdom, ki skrbijo za gozd verjetno imajo v žepu odlok. To vem zelo dobro, 

zaradi tega, ker so … ker je prišlo do številnih pritožb zaradi sekanja prekrasnih dreves v Tivoliju. In 

ta drevesa, ki so se sekala, ljudje niso vedli za … od kod se sekajo. Na osnovi česa? So rekli, po 

katerem odloku in tako dalje in tako dalje. Niso se več spraševali po katerem zakonu, kaj šele, da bi 

Ustavo citirali. Zaradi tega smo mislili, da je v redu, da je to zapisano v odloku, zato, ker je pač kot 

pravim, to domači akt. Akt, ki ga imajo ljudje, ki neposredno upravljajo z gozdom in prinaša izjemno 

javno korist. Ne, zakaj bi se pa njim delala škoda pa bi bili kar tako spregledani kar naprej in kar 

naprej, ne. Tako, da dajmo biti tukaj mal pošteni… 

 

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

razpravi. 

 

GOSPOD MIRKO BRNIČ JAGER 

… ne, in premislimo, da je ta vsebinska konotacija absolutno na mestu. Globoko sem prepričan, da 

mamo tehničnih problemov v tem primeru absolutno ni nobenih. Hvala lepa.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Replika, gospa Kucler Dolinar. 

 

GOSPA MOJCA KUCLER DOLINAR 

Ja, jaz bi samo potrdila to kar je izpostavil gospod Brnič Jager. Če projekt ne bo zaživel skupaj z 

lastniki, zemljišč, ki pa … torej zemljišča so pretežno v zasebni lasti, potem projekt ne bo dobro 

zaživel. In prepričana sem, tudi glede na to, da vem, da ste predstavniki Mestne občine Ljubljana 

obiskali tudi Mestno občino Celje, ker so že pred 20-imi leti sprejel podoben odlok. In se že … pač 

pod znamko Urbani gozdovi, in tam so v teh dvajsetih letih mislim, da odkupili celotno površino 

znotraj … pač meje varovanega gozda. Mislim, da 100 hektarov je tam velik … velika ta površina. 

Tako, da sem prepričana, da boste, ko ste spraševali, kako boste ocenili, da boste naredili neko 

projekcijo in se z lastniki pogovorili. Kdor ima interes obdržat zas … lastnino, kdor pa ima interes 

parcele prodat, to ocenit in tudi ustrezno omestit … umestit v proračun. Zavedam se, in vsi skupaj, da 

ne bo šlo to v enem letu, ampak verjetno v perspektivi nekaj let. Vendar, enkrat je pa potrebno 

sprejet. In začet. Hvala.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Gospod Logar. Razprava. 

 

GOSPOD MAG. ANŽE LOGAR 

Ja, hvala. Zdaj amandma Nove Slovenije je izrazito dobro nameren in tudi zdravorazumski. Vsakič, 

ko imamo na primer v Mestnem svetu podrobni prostorski načrt in na trasi tega Podrobnega 

prostorskega načrta stoji neka nepremičnina, cesta, vrt, karkoli. Tu Mestni svet potem izglasuje neko 

nadomestilo za tistega, ki se bo moral temu odpovedat. Ne vem, lastnik Konex-a je zaradi izgradnje 

ceste in potem predloge za naselje dobil 2 milijona evrov odškodnine. So govorili, da je dober 

prijatelj župana Jankovića, ampak lejte, dobil je odškodnino za to, ker se mu je odvzelo pač njegova 

… njegova lastnina. In v tej smeri gre tudi predlog Nove Slovenije in je popolnoma upravičen in 

razumljiv. Zdaj, razprava o tem, da kako naj jaz v proračun dam odškodnino, če ne vem koliko bo. 

Tudi tega ne vem, koliko nepremičnin bom prodal, pa jih kljub temu da v proračun in je potem 

realizacija 1 odstotna. Če razlog pri enih stvareh drži, pri drugih pa ne … lejte, vedno ponavljamo, 
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enaka merila za vse. In še enkrat, no, bi pa vendarle posvaril predsednika Statutarno pravne komisije, 

mene zadnjič ni bilo, ker sem imel druge obveznosti in sem se opravičil, da ne postane apologet 

županove politike. Ker, spomnimo se, prejšnje predsednice Statutarno pravne komisije so kot po 

tekočem traku zavračale vse amandmaje, ki jih je dala opozicija z enim preprostim razlogom, da… 

 

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

razpravi. 

 

GOSPOD MAG. ANŽE LOGAR 

…se tu v Me …na Mestnem … na ravni Mestnega sveta ne bi to odgovarjal. To ni dobra praksa. 

Mislim, da se moramo o večih stvareh pogovarjat in mislim, da moramo podrobno razpravljat, čisto o 

vsakem predlogu, ker jaz vidim v vsakem predlogu dobronamernost. Hvala. 

 

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

razpravi. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Replika gospod Brezovar. Pa jez bom repliciral, pa gosp … jaz… 

 

GOSPOD DR. NEJC BREZOVAR 

Hvala lepa. Gospod Logar, žal vas ni bilo na sejo tako, kot vas večkrat ni. Jaz sem vsakič vesel sicer, 

ko izpolnite svojo dolžnosti mestnega svetnika in se Statutarno pravne komisije udeležite, ampak žal, 

temu ni vedno tako. Kar se tiče tega, da bi bil jaz nek glasovalni aparat gospoda župana, mislim, da 

… no, temu ni tako, a ne. Kar se tiče pa tega amandmaja pa kot sem rekel, nisem ga zavrnil, ker bi bil 

v nasprotju s čemerkoli, sem ga spustu naprej, vendar sem obrazložil, da je vsebinsko mi všečen in 

mislim, da je primeren, vendar, da gre po mojem mnenju za nepotrebno podvajanje, a ne, kar bo pa 

tudi gospod župan zdajle dobil neko vprašanje na tisto mojo repliko, ki po moje ni bila na mestu prej. 

Hvala lepa. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Pa še jaz bom repliciral gospodu Logarju. Ko smo odkupovali to zemljišče Konex-a, so mi rekli, da je 

on prijatelj Janeza Janše. Zdaj pa ne vem. Po moje je prijatelj od obeh. Drugič, tam, kjer smo 

plačevali, smo kupili halo, stavbo, ne, za rušenje, kle govorimo o gozdu. Verjetno je cena ista, ne, saj 

konec koncev. Tretjič, zakonodaja to ureja. Mi imamo v skladu, okoljskem skladu sredstva za odkup 

gozdov. Problem je, da imamo cenitev, ki je določila to ceno gozdov tako za Rožnik kot za Golovec, 

ne in večina lastnikov po tej ceni noče prodat. In jaz bom predlagal Mestnemu svetu, da tega 

amandmaja ne sprejme, ker ga zakon ureja in se mi zdi, ne, da v bistvu … pač, vsak ima svoj načini 

in je, ne. Ampak to je odgovor gospod Logarju. Gospa Žličar,  imat … a, se opravičujem. 

 

GOSPA ANA ŽLIČAR 

Ja, jaz bi prosila, če … 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Samo moment… 

 

GOSPA ANA ŽLIČAR 

Ja.. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Gospod Logar, izvolite… 

 

GOSPOD MAG. ANŽE LOGAR 
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Hvala lepa. Zdaj jaz ne bi rad tu polemiziral s predsednikom Statutarno pravne komisije, ampak, 

kljub temu, no, bi prosil, da če že replicira mojim besedam, naj jih potem tudi natančno povzame. Jaz 

sem rekel, da svarim pred tem, da ne bi Komisija postala apologet. Zdaj, če s tem že smatra, da je 

postala …. Ne, potem ne vem kako pač to razlaga, ampak jaz sem posvaril pred prihodnjimi dejanji 

in prihodnost ima še se zgoditi. Zdaj, kar se pa tiče tistega, ki naj bi bil prijatelj Zorana Jankovića ali 

pa Janeza Janše, saj mogoče je prijatelj od obeh… 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Svaka čast … to pa združuje 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Smeh v 

dvorani 

 

GOSPOD MAG. ANŽE LOGAR 

To ni nemogoče. To ste povedali, kar sem žele povedat. Da vrednosti , ki so v primeru gozdov so 

bistveno manjše, kot v tem primeru in če imamo pravilo tam, je še tolikanj manjši strošek, če imamo 

enako pravilo tudi pri gozdovih. Kar še dodatno daje težo in vrednost temu amandmaju, hvala. 

 

... /// ... iz dvorane – nerazumljivo ... /// 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Se opravičujem, ni odloka, to je zakonodaja odreja. Za razlastitev in zakup. To zakonodaja ureja. 

Gospa Žličar, izvolite.   

 

GOSPA ANA ŽLIČAR 

Ja, jaz bi prosila, če mi odgovorite na vprašanje. Če sem pravilno razumela, zato, da se potem 

nekomu lahko izplača odškodnina, to mora bit umeščeno v proračun. Ali je temu tako?  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Ni res. On dobi … vprašanje je kdo mu plačuje odškodnino. Sej to je ključen problem. Kdo mu 

plačuje odškodnino, ker namreč naša zakonodaja pravi, da ti gozda ne smeš zagradit. In je na uporabo 

vsem. In zdaj kakšna odškodnina? Zdaj, če kupujem, potem moramo mi v proračun zait. Ta sredstva 

mamo v proračunu za odkup gozdov, če pa pride, da nekdo vozi s traktorjem in podre neke veje in 

zdaj en druzga tožijo, ne, potem morajo ugotavljat, kdo je tisti krivec. Takrat mi nismo, takrat pride 

zakonodaja. V tem je. Ampak v nakupu smo pa mi takoj pripravljeni. 

 

GOSPA ANA ŽLIČAR 

Hvala. 

 

... /// ... iz dvorane – nerazumljivo ... /// 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Komu? 

 

... /// ... iz dvorane – nerazumljivo ... /// 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Ne morete. Jaz sem njej repliciral. Jaz sem njej … ne morete … jaz sem njej repliciral. Gospod 

Sedmak, izvolite… 

 

GOSPOD MARJAN SEDMAK 

Oh, zelo na kratko. Jaz bo rad podprl le gospoda predsednika Statutarno pravne komisije. Veste, že v 

prvem letniku pravne fakultete vas naučijo nekaj o zakonski ekonomiji. Kar preprosto pomeni ne 
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ponavljat predpisov, ki so že del zakonodaje. Bi pa tudi gospoda predsednika Statutarno pravne 

komisije skoraj da prosil, ne dogovrarjat na podtikanja, ker je to popolnoma izgubljen čas. Hvala 

lepa. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Gospod Pavlin. 

 

GOSPOD JERNEJ PAVLIN 

Ja, hvala za besedo. Zdaj, se nisem želel oglasit pri tej razpravi ker mislim, da je bil doslej že 

kvalitetna in je pač izluščila bistvo. Ampak vendarle, gospod župan, vi ste z zadnjo intervencijo v 

odgovoru na vprašanje gospe …  iz …ki sedi tukaj pred …  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Gospa Žličar 

 

GOSPOD JERNEJ PAVLIN 

…pred mano. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Žličar.  

 

GOSPOD JERNEJ PAVLIN 

Žličarjevi … ste dejansko demantiral sebe in gospoda Brezovarja. Odgovor … vaš odgovor na njeno 

vprašanje, še toliko bolj potrjuje smiselnost sprejem tega amandmaja. Zato, seveda apeliram na vse 

svetnike in svetnice, da to storijo. Vi ste v odgovoru dejal, da zakonodaja ni jasna, da se ne ve kakšne 

so … to ste vi dejal pred eno minuto, gospod župan. Torej, demantiral ste sebe, gospoda 

velecenjenega predsednika Statutarno pravne komisije, zato predlagam, da z odličnim vprašanjem 

gospe Žličarjeve podpremo ta amandma.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Repliciram….Prosim. Klasika gospoda Pavlina. Uspel je v dveh minutah, ne, popolnoma obrnit, pa 

bom še enkrat povedal, da bomo vsi se razumeli, ne. Za odkup zemljišč v gozdovih … mi imamo to v 

proračunu v Okoljskem skladu. Pripravljen odkup zemljišč tistih lastnikov, ki želijo … jaz sem bil 

tiho, ko ste vi govoril … ampak te spodobnosti vi nimate. Ne sej se mi zdi, da ne. Ste pač drugje 

vzgojeni. Tistih lastnikov gozdov, ki so pripravljeni prodat na osnovi cenitve, ki je imamo in ta 

cenitev zajema posamezne gozdove po različnih cenah. Rožnik, Golovec in okrog. Celo imamo 

nekatere lastnike, ki nam zdaj zemljišča Mestni občini darujejo zato, da nimajo pač obveznosti 

plačevanja davka. Ko je bilo pa drugo vprašanje o škodi, razliko potegujem, da mora lastnik 

zemljišča, ki more imet gozd odprt za vse, poudarjam, za vse odprt, ne sme ga ogradit, more ugotovi, 

kdo mu je škodo naredil. In to je tisto, kar je tudi predsednik povedal, potem se pa ugotavlja na 

osnovi zakonodaje, kdo je to škodo povzročil in ima pravico, da toži povzročitelja škode. Zdaj pa … 

 

... /// ... iz dvorane – nerazumljivo ... /// 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Na koga? 

 

... /// ... iz dvorane – nerazumljivo ... /// 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Ne morete… 

 

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

Lahko. Izvolite, se opravičujem … ja, ja, se opravičujem. Ja, ja… ja, v redu je. Izvolite. Jaz sem 

mislil, da je že odgovor dobila. 

 

GOSPA MOJCA KUCLER DOLINAR 

Gospod Pavlin je povedal resnico. Torej, vi ste sami izrazili dvom … o tem ali je občina dolžna 

izplačat odškodnino ali ne. Gospod župan, mi se ne pogovarjamo o katerikoli škodi, ki jo naredi žled, 

ki jo naredi povožen … ne vem, traktor, kot ste izpostavili. A bo občina vozila traktorje? Ne, mi 

govorimo o 10. členu… 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Občina vozi traktorje… 

 

GOSPA MOJCA KUCLER DOLINAR 

Kjer je določen splošen varstveni režim. Zaradi katerega se bodo omejile nekatere pravice, ki jih 

doslej imajo lastniki. V zvezi z gospodarjenjem z gozdovi govorimo. In lejte, stvari so veliko bolj 

zapletene, kot je tukajle slišat in jaz prosim in pozivam tudi k razumu svetnike, da podprejo vložen 

amandma.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Še kdo, prosim? Zaključujem razpravo. Predem dam na glasovanje, da še enkrat povem …. Preden 

dam na glasovanje. Tu imamo kolegico Natašo, ki jo je prej pohvalil, ne, gospod Brnič Jager kot 

vodja odbora … Zakon v tem primeru opredeljuje odškodnino. Mi samo ne želimo dat not in 

predlagam, da to ne sprejmemo, ne, da bi sedaj prihajalo do tega, da bo nekdo reku, zdaj pa hodijo 

Ljubljančani po mojem gozdu, ne in to je kriva občina, ne. To, kar ste vi rekli, to zakon opredeljuje 

… in  

 

... /// ... iz dvorane – nerazumljivo ... /// 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

…se bomo držal … in potem naj ostane zakonsko. Ugotavljam navzočnost po celotni točki in vseh 

amandmajih. 

 

Rezultat navzočnosti: 44. 

 

Glasujemo O AMANDAMJU, ki ga je dal N.Si in predlagam, da ga ne sprejmemo. Amandma pa 

pravi tako: v 10. členu se doda 4. odstavek, ki se glasi: Lastnikom zemljišča, ki se jim zaradi 

omejitev in prepovedi s tega odloka bistveno poslabša obstoječi pogoji za pridobivanje 

dohodka, so upravičeni do odškodnine oziroma imajo druge pravice, ki jih določa veljavna 

zakonodaja. Sredstva za izplačilo odškodnin oziroma nakup nepremičnin se zagotovi iz 

proračuna MOL. 

 

Prosim za vaš glas. 

11 ZA. 

31 PROTI. 

Ni sprejeto. 

 

Odpiram razpravo o 12. členu odloka, h kateremu sem vložil amandma. Izvolite. Ni razprave.  

 

Glasovanje POTEKA O PREDLOGU: V prvem odstavku 12. člena se črta tretja točka. Ostale 

točke se ustrezno preštevilčijo. 

 

Prosim za vaš glas. 
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31 ZA. 

1 PROTI. 

Sprejeto. 

 

In odpiram razpravo o 25. členu Predloga odloka h kateremu je Svetniški klub SDS vložil amandma. 

Razprava, prosim. Gospod Brnič Jager, izvolite. 

 

GOSPOD MIRKO BRNIČ JAGER 

Hvala za besedo. Bistvo tega člena je v tem, da je župan tisti, ki imenuje člane nadzornega odbora. 

Kar pa seveda, rečmo temu, ustvarja aktivno kolizijo interesov. Zaradi tega, ker je gospod župan 

podpisnik pogodbe z upravljavcem, ki bo izbran za upravljanje Tivolija, Šišenskega hriba in Rožnika 

in zaradi tega, ker so v … na Rožniku številna, šibka območja, ki jih ta odlok ne ščiti. Jih pa ščiti v 

bistvu določeni drugi dokumenti, ki se v tem Mestnem svetu potrjujejo. Tako, v tem kontekstu bi 

izpostavil, da plava, da je zelo … zelo labilna zadeva na Drenikovem, vrhu, v … okrog Tacna … 

Mosteca, se opravičujem in še nekaj drugih pozicij je, kjer … kjer je pravzaprav treba zelo skrbno 

nadzirat javni interes. Z tem, da bi župan predlagal nadzorni odbor, tako kot je tukaj predvideno, bi 

prišli do tega, da bi pravzaprav župan že v kabinetu odslovil vsakega, ki ne sodi po njegovem … v 

njegovo politiko upravljanja z gozdom in zaradi tega predlagamo, da je Mestni svet tisti, ki imenuje 

člane nadzornega odbora v skladu z  tem odlokom. To pomeni 2 predlaga Mestni svet, vključno s 

predsednikom, ostale pa tako kot je, s … Ministrstvo za … pač vsi, ki so pač našteti. Ministrstvo za 

gozd … mislim ….  

 

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

razpravi. 

 

GOSPOD MIRKO BRNIČ JAGER 

… zbornica, ministrstvo, civilna družba, lastniki in tako dalje. Tile pa sami predlagajo, Mestni svet je 

pa tisti, ki jih imenuje. Hvala lepa. Prosim, da podprete amandma. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Jaz pa prosim, da amandma zavrnete v repliki. Namreč spet eno od klasičnih nastopov, mi smo to 

povzeli po vseh parkih, ki so v Sloveniji. Vse tam predlaga župan. Drugič, ministrstva in zdaj pa 

pazite, kaj predlaga župan. 7 članov ima ta odbor. 5 jih imenujejo drugi. Župan nima nič s tem. Župan 

predlaga, imenuje enega iz OVO-ja, ne in enega kot predsednika. Od 7-ih članov župan predlaga 2. in 

zdaj ta 2 ne, bosta pa v koliziji interesov, ne, z Mestnim svetom. Predlagam, da to zavrnemo. 

 

... /// ... iz dvorane – nerazumljivo ... /// 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Ne morete. Odgovor pa lahko dobite.  

 

... /// ... iz dvorane – nerazumljivo ... /// 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Izvolite. 

 

GOSPOD MIRKO BRNIČ JAGER 

Hvala za besedo gospod župan, ampak gre za to, da vi v kabinetu, v svojem kabinetu odločate o vseh 

sedmih. Mi ne vemo, kaj se tam dogaja. Ko je predlagan kdorkoli od ostalih petih, pa vi dvignete 

telefon pa pravite veste kaj, unga pa jaz ne bom imel notri, zato pa zato pa zato. Mi ne vemo, a vi to 

delate. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 
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Ne sodite po sebi.  

 

GOSPOD MIRKO BRNIČ JAGER 

No in v … tem kontekstu mislimo, da je to … ne more bit kabinetna razprava, ampak je to lahko 

samo razprava Mestnega sveta, zato, ker zadeva najvišji javni interes. In ta najvišji javni interes 

pomeni to, da se na tem območju vsak, vsak dan sprehodi 20 tisoč ljudi in na leto milijon 750 tisoč 

ljudi, kar pomeni, da je to področje, ki je najbolj obiskano v Sloveniji. Se pravi, definitivno gre za 

najvišjo stopnjo javnega interesa. In mestni svet je tisti organ, ki o tem odloča kot organ, ki ima prav 

takšna pooblastila, župan jih pa absolutno nima. Evo. To je to. Hvala lepa. 

 

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

razpravi. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Gospod Logar. 

 

GOSPOD MAG. ANŽE LOGAR 

Ja, hvala gospod župan. No, neverjetno je, ko spremljamo nove predpise, ki jih MOL predlaga, kako 

z vsakim novim predpisom župan želi nase prevzet odločevalsko funkcijo brez tega, da bi jo delil z 

Mestnim svetom. Čeprav je Mestni svet tisto telo, ki sprejema na nek način, zakonodajni del, 

normativni del delovanja mestne uprave. Isti predlog boste videli pri spremembi poslovnika in 

statuta, kjer recimo želi izključit četrtne svete in da bi se župan na mesto s četrtnimi sveti pogovarjal 

in dogovarjal, od sedaj naprej kar z predsednikem … predsedniki četrtnih svetov. In en primer imamo 

podobno tudi tu. Torej, vsak predlog, ki gre, gre v tej naravi, v tem … v tej smeri naprej, da bi kar 

župan sam odločal. Sam, da bi si sam določal nadzornike, da bi sam določal tiste, ki stoji v 

posameznem telesu. Če se dobro spomnite, je Mestni svet dal vsa pooblastila tudi županu pri, recimo, 

Stožicah, da je sam odločal, vsem podpisoval pogodbe in tako naprej. In ravno ta zgodba priča o tem, 

kako nevarna je ta praksa zlizanosti, pač izvršilne veje oblasti s tistim, ki naj nadzira izvrševanje tega 

dela, zato je ta naš predlog amandmaja popolnoma normalen, življenjski in tudi sledi vsem 

normalnim smernicam nadzorstvene funkcije oziroma pač organov odločanja mestne oziroma lokalne 

samouprave. Namreč, želimo zgolj to, da se na mestnem svetu pogovorimo o tem, kdo bo opravljal 

nadzor nad temi projekti. Zdaj, ne verjamem, da župan ne zaupa svojim svetnikom in svoji koalicijski 

večini, ki molče podpira vse, kar predlaga župan. Verjamem bolj to, da ne želi tega, da bi predlagana 

imena … 

 

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

razpravi. 

 

GOSPOD MAG. ANŽE LOGAR 

…bila tu na razpravi v Mesnem svetu in zato ne želi, pač, da Mestni svet opravi to razpravo. 

Predlagam, da podprete naš amandma in s tem na nek način date veljavo in integriteto in seveda 

mandat temu, kakor ima Mestni svet.  

 

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

razpravi. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Gospod Pavlin. 

 

GOSPOD JERNEJ PAVLIN 

Ja, če bi obstajalo svetovno prvenstvo o tem, kdo večkrat stopi na grablje in ga štanga zadane v glavo 

ali pa če bi bilo svetovno prvenstvo v avtogolih, bi vsaj na današnji seji gospod župan, vi osvojili 

zlato kolajno. Tako, kot ste prej demantirali svoje izjave in izjave gospoda predsednika Statutarno 
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pravne komisije in dali prav predlagateljem amandmaja glede odškodninskih zahtev, tako ste zdaj 

pravzaprav sami sebe demantirali, ko ste dejali, da itak imenujete samo dva, ne, po aktu samo dva v 

ta odbor, no se pravi, če to tako, kako bi reke, minorna stvar za župana, potem sploh ni razloga, da se 

župan, da se vaša gnada s tem, kako bi rekel, matra, v času… v prenapornem urniku, ki ga imate. 

Skratka, šalo na stran. Odkar sedim v tem mestnem svetu se dosledno in vehementno, gospod Čerin, 

najprej nismo bili vehementni, smo bili odločni, vehementno izvaja politika degradacija 

parlamentarnega telesa te Mestne občine. Pelje se načrtno skozi mnoge ukrepe, kolega magister 

Logar jih je prej nekaj naštel. Jaz bi k tej cvetki h naboru dodal še lah marsikaterega. Recimo 

odsotnost investicij, ki naj pri … o katerih bi mogel razpravlja Mestni svet … skratka pomanjkanje 

vsake želje po nadzoru s strani najvišjega predstavniškega telesa v tej občini. To je degradacija tega 

organa, ki smo mu priča že zadnjih toliko let, je bom rekel neka farsična zgodba. Pomanjkanje 

nadzora in pač si nisem nikoli mislil, da bom sedel v enem organu, kjer se… 

 

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

 

GOSPOD JERNEJ PAVLIN 

…gospod župan ukvarja z neko maloštevilno opozicijo in si beli glavo noč in dan, kako … kako ja ji 

ne bo dal tega veselja, da lahko razpravlja o nekih, bom rekel nadzorstvenih funkcijah. Žalostno. 

 

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

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Gospod Pavlin. Repliciram samo na tem … o tistem avtogolu prejšnji točki. Jaz misli, da je rezultat 

glasovanja pokazal, ne, kdo si je dal avtogol v razpravi. Se zelo strinjava oba, ja. Gospa Kucler 

Dolinar, razprava, izvolite. 

 

GOSPA MOJCA KUCLER DOLINAR 

Hvala, jaz bi pa imela vprašanje, da razčistimo zdaj. A je prišlo do napake, al ste vi napačno govorili? 

Torej, jaz vas zdaj sprašujem, kakšno funkcijo ima župan v zvezi z odborom? Pa preden nadaljujem, 

vas bi prosila za odgovor. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Če men ne verjamete, bo kar kolegica podala tak … ker.. če vam … če vam dvakrat odgovorim 

 

GOSPA MOJCA KUCLER DOLINAR 

Sprašujem, ali imenujete samo dva člana odbora ali imenujete vse člane odbora? 

 

GOSPA NATAŠA JAZBINŠEK SERŠEN 

Res je, župan imenuje Odbor za krajinski park, vendar v tem odboru je 5 članov, ki jih predlagajo 

druge organizacije. Enega člana predlagajo nevladne organizacije, enega člana predlaga ministrstvo, 

pristojno za naravo, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, gospodarsk … kmetijska oziroma 

Gozdarska zbornica, skratka predstavniki različnih na katere župan nima vpliva. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Podpišem odspodaj. 

 

GOSPA NATAŠA JAZBINŠEK SERŠEN 

Imenuje pa potem na koncu sku … ta Odbor za .. ampak… 

 

... /// ... iz dvorane – nerazumljivo ... /// 

 

GOSPA MOJCA KUCLER DOLINAR 
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Hvala za ta odgovor. Torej, da smo si na jasnem, župan imenuje vse člane odbora, medtem pa ima 

pravico dat 2 po svoji lastni izbiri. Vendar ima tudi pravico, da odkloni imenovanje, ali pač ne? 

  

... /// ... iz dvorane – nerazumljivo ... /// 

 

GOSPA NATAŠA JAZBINŠEK SERŠEN 

Saj bi imel tudi Mestni svet pravico odklonit, ali pa ne. 

 

GOSPA MOJCA KUCLER DOLINAR 

Torej ima pravico, tako. In če pravite, da je pri tem toliko dobronamernosti, ne vidim zakaj ne 

podpremo in tudi vi ne podprete, mi bomo podprli, amandma 

 

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

 

GOSPA MOJCA KUCLER DOLINAR 

Amandma svetniškega kluba SDS. Hvala. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Prosim, še kdo? Gospod Brezovar, izvolite. 

 

GOSPOD DR. NEJC BREZOVAR 

Jaz se res opravičujem. Ne bi rad podaljševal razprave, ampak … torej v bistvu vsi krajinski parki al 

karkol v Sloveniji, v vseh občinah imajo na tak način urejeno zadevo. Mislim, tako je bilo prej 

rečeno, če sem jaz prav slišal. Ali bomo mi neka posebnost, ali je to pač prevladujoče pravilo, pa 

nekje obstajajo izjeme, pa na primer občinski svet kej imenuje? Torej, samo to mi razložite. Ker če 

kje obstajajo izjeme, potem bom razmislil o tem, da res podprem, a ne, tale…. 

 

GOSPA NATAŠA JAZBINŠEK SERŠEN 

Ne, to tak primer oziroma tak način je bil izbran čisto po analogiji z drugimi krajinskimi parki. Tako 

kot na državnem nivoju, tisti krajinski parki, ki so pač v pristojnosti države, jih ne imenuje Državni 

zbor ampak minister. Tako. Po analogiji. Ja.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Še kdo, prosim? Zaključujem razpravo. 

 

In GLASUJEMO O PREDLOGU, O AMANDMAJU Svetniškega kluba SDS, ki predlagam, da 

ga ne sprejmemo. Glasi se pa tako: V prvem stavku drugega odstavka ter v petem odstavku 25. 

člena, se beseda župan nadomesti z besedilom Mestni  svet MOL. 

 

Prosim za vaš glas. 

11 ZA. 

29 PROTI. 

Ni sprejeto. 
 

In sedaj GLASUJEMO O CELOTNEM SKLEPU: Mestni svet Mestne občine Ljubljana 

sprejme Predlog odloka o krajinskem parku Tivoli, Rožnik, Šišenski hrib skupaj s sprejetim 

amandmajem. Eden je bil sprejet. 

 

Prosim za vaš glas. 

 

... /// ... iz dvorane – nerazumljivo ... /// 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 
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O seveda. To smo ..izvolite gospod Brnič Jager. 

 

GOSPOD MIRKO BRNIČ JAGER 

Hvala za besedo. Ta Odlok je marsikaj v njem dobro zapisano in bi bilo dobro, da bi ga sprejel. Po 

drugi strani pa, kot sem že omenil, v tem odloku so zelo šibke točke in tudi te šibke točke sem že 

omenil. Ta Odlok ne ščiti Drenikovega vrha, ki je tik pred tem, da lastnik v skladu z drugimi 

dokumenti v zastavi gori… zelo ambiciozno pozidavo, ki bi totalno spremenila v bistvu najlepši del 

tega, tega, tega  Rožnika, prekinila sprehajalne poti. Gre pa tudi za goloseke, ki se izvajajo gori. Gre 

za rušenje kapitalnih dreves, 150 let starih, prekrasnih dreves, ki so izjemna znamenitost Ljubljane. 

To kakor, da o tem nič ne vemo in ta Odlok je tisti, ki tega ne ščiti. Ta Odlok ščiti v bistvu precej 

samovolje. Zaradi tega ne bom podprl tega Odloka, hvala.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Gospa Kucler Dolinar. 

 

... /// ... iz dvorane – nerazumljivo ... /// 

 

GOSPA MOJCA KUCLER DOLINAR 

Hvala za besedo. Tudi sama Odloka ne bom podprla. Pušča preveč odprtih vprašanj. Ne samo te, ki 

so bile danes izpostavljene na seji Mestnega sveta, ampak tudi tiste, ki so bile dane s strani strokovnih 

organizacij in ki niso bile upoštevani … upoštevane pri dopolnitvah osnutka oziroma Predloga 

Odloka.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Gospod Logar. 

 

GOSPOD MAG. ANŽE LOGAR 

Poglejte kako malo koncesije bi bilo potrebno pri tem Odloku, da bi opozicija in pozicija sodelovala. 

Neka bagatelna sredstva za nadomestilo pri morebitnem zasegu oziroma režimu, ki ni po volji 

lastniku in 2 mesti v nekem nadzornem svetu, pa bi Svetniška skupina Slovenske demokratske 

stranke podprla ta odlok. Pa je kljub temu tiha večina, molčeča večina in županov traktor povozil to 

ponujeno roko in iz enega preprostega razloga, ker je Odlok nedodelan in ne ponuja vsaj tistih 

rešitev, ki bi to nedodelanost omilila, sam ne morem podpret tega Odloka. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Gospa Sukič. 

 

GOSPA NATAŠA SUKIČ 

Ja, edini razlog zakaj se bom vzdržala pri glasovanju je, da v tem odloku ni jasnega zapisa, da bo 

koncesijo lahko dobilo samo javno podjetje ali pa javni zavod. Dopušča torej možnost, da tudi 

privatnik lahko dobi to koncesijo, ker  je to v nasprotju s programom, ki smo ga promovirali na 

lokalnih volitvah, bom se pač vzdržala v tem primeru. Hvala. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Gospod Pavlin. 

 

GOSPOD JERNEJ PAVLIN 

Še ena malce bolj zabavna. Jaz verjamem, da ne poznate te pravljice. Napisal jo je Janez Bitenc, 

naslov je Tinko Polovinko. Mladenič, ki je vsako stvar naredil na pol. Tudi ta akt je narejen na pol, 

ne. Samo bistvo je pozitivno, podpiramo vsi. Zaščita krajinskega parka, zaščita, pač, tega bisera v 

središču, v samem s …jedru Mestne obline Ljubljana, vendar je, kot sem ugotavljal, narejen na pol. 

Manjkajo dve varovalki, ki bi bili potrebni, da se ta akt v nekem soglasju, sozo … sozvočju sprem … 
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sprejme. Jaz pač takega, bom rekel polovičarskega akta ne morem sprejet. Vam pa svetujem branje 

Janeza Bitenca. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Še kdo? 

 

Glasujemo O PREDLOGU SKPLEPA, predlagam, da ga sprejmemo: Mestni svet Mestne občine 

Ljubljana sprejme Predlog odloka o krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, skupaj s 

sprejetim amandmajem.  

 

Prosim za vaš glas. 

28 ZA. 

10 PROTI. 

Sprejeto. Gospa Nataša, hvala lepa za potrpežljivost. Gremo na točko 7. 

 

AD 7. PREDLOG ODLOKA O JAVNO – ZASEBNEM PARTNERSTVU ZA IZVEDBO 

PROJEKTA POGODBENEGA ZAGOTAVLJANJA PRIHRANKOV RABE ENERGIJE Z 

NAMENOM ENERGETSKE SANACIJE JAVNIH OBJEKTOV V LASTI MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA 

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

obrazložitev. 

 

GOSPA ALENKA LOOSE 

Hvala za besedo. Spoštovani župan, spoštovani podžupani, spoštovani podžupani, spoštovane mestne 

in mestni svetniki. Pred vami je Predlog Odloka o javno – zasebnem partnerstvu za izvedbo 

pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov 

v lasti MOL. Sama vsebina odloka je ostala ista kot v Osnutku Odloka. K predol … k predlogu 

odloka je matični Odbor za finance predlagal amandma, da se 23. člen odloka dopolni z datumom 

oddaje polletnih poročil, to je 31. julijem vsako leto. Predlagam, da se amandma sprejme. Sedaj bi pa 

rada predstavila še poglavitne spremembe v gradivu. Od osnutka do predloga Odloka, smo pripravili 

pred investicijsko študijo še za dodatnih 80 objektov. Tako, da je končno število objektov 125. 

Ustrezno je dopolnjena tudi ekonomska študija.  Povzamem le nekaj najpomembnejših parametrov 

glede tehle objektov in skupnih investicij. To pomeni, število objektov se je s 45 povečalo za 80 in v 

Predlogu Odloka je 125 objektov. Predvidena vrednost investicij brez DDV je bila v osnutku 8 

milijonov 800 in še nekaj, dodano je bilo 25 milijonov 347,59 in skupni predlog odloka je vrednost 

investicij 34 milijonov 159 tisoč 93 evrov. Zdaj mogoče še ocenjeni prihranki električne energije v 

kilovatih urah. V Osnutku Odloka je bilo to milijon 73 tisoč 953 kilovatnih ur. Z dodatkom objektov 

smo dodali še 2 milijona 137 nič cel … 58 kilovatnih ur, skupaj bo prihranek na električni energiji 3 

milijone 211 in 11 kilovatnih ur. Ocenjeni prihranki v toploti v kilovatnih urah, so pa: 5 milijonov v 

Osnutku Odloka, približno 15 milijonov v dodatnih objektih in 20 milijonov skupaj v celotnih 125 

objektih. Nabor objektov, ki bodo predmet samega razpisa bo pripravljen na način, da bo vračilna 

doba investicij krajša od 15 let. Zaključki in ste … zaključila bi s tem, da bomo objekte razdelili v 

sklope, ki bodo enako ekonomsko zanimivi za zasebne investitorje. Predlagam, da se Odlok sprejme, 

skupaj z amandmajem Oddelka za finance. Hvala lepa. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Hvala lepa. Prosim gospo Kavtičnik Ocvirk, da poda stališče odbora. 

 

GOSPA MOJCA KAVTIČNIK OCVIRK 

Odbor za finance podpira predlog Odloka in ga predlaga Mestnemu svetu v sprejem, skupaj z 

amandmajem.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 
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Hvala lepa. Gospod Brezovar? Ni. Obravnava Predloga Odloka se na podlagi 135. člena Poslovnika 

MOL-a opravi po vrstnem redu posebej k vsakemu členu, h kateremu so vloženi amandmaji. 

Razprava o posameznem členu je omejena na razpravo o amandmajih, ki so vloženi temu členu. 

Glasovanje o amandmajih se opravi takoj po končani razpravi o amandmajih k posameznemu členu. 

Odpiram razpravo o 23. členu Predlogu Odloka h kateremu Odbor za finance vložil je amandma. 

Imate ga gor. Razprava, prosim. Ni razprave. Ugotavljam navzočnost po celotni točki.  

   

Rezultat navzočnosti: 37. 

 

Glasovanje poteka O AMANDMAJU Odbora za finance: Tretji odstavek 23. člena Odloka se 

glasi: Koncesionar je dolžen predložiti polletno poročilo iz prejšnjega odstavka člena, do 31. 

julija za tekoče koledarsko leto in letno poročilo iz prejšnjega odstavka člena do 31. januarja za 

preteklo koledarsko leto.  

 

Prosim za vaš glas. 

36 ZA. 

0 PROTI. 

 

In GLASUJEMO samo še o PREDLOGU SKLEPA: Mestni svet Mestne občine Ljubljana 

sprejme Predlog Odloka o javno – zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega 

zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti 

Mestne občine Ljubljana, skupaj s sprejetim amandmajem.  

 

Prosim za vaš glas. 

30 ZA. 

2 PROTI. 

Sprejeto. Gremo na 8. točko. 

 

AD 8. PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBAH SKLEPA O USTANOVITVI JAVNEGA 

VZGOJNO – IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA VRTCA KOLEZIJA IN POD B) PREDLOG 

SKLEPA O SPREMEMBAH SKLEPA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO – 

IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA VRTCA VRHOVCI. 

Predlagam, da točki A in B obravnavamo skupaj, glasovanje pa poteka ločeno. Gradivo ste prejeli. 

Prejeli ste sporočilo pristojnega odbora. Prosim gospo Fabčič za kratko uvodno obrazložitev.  

 

GOSPA MARIJA FABČIČ 

Spoštovane svetnice in svetniki, spoštovani župan. S 1. septembrom je začela delovati nova enota 

vrtca Vrhovci v Tehnološkem parku, hkrati pa je tudi tega dne prenehalo delovati manjša enota vrtca 

Kolezija v Osnovni šoli Livada, zaradi povečanega vpisa otrok za dva oddelka. Tako, če pogledamo 

številke, v tem letu deluje kar 780 oddelkov v vrtcih, kar je za 93 več kot leta 2006, ko smo začeli s 

povečanim vpisom. Torej, skoraj 3000 tisoč otrok več. Zaradi delovanja nove enote je Vrtec Vrhovci 

zaposlil 23 novih sodelavcev, s tem, da je skladno z določili kolektivne pogodbe vzgoje in 

izobraževanja 4 sodelavke iz Vrtca Kolezija, iz enote na Osnovni šoli Livada prezaposlil, ostale pa 

seveda, skladno z zakonodajo preko javnega razpisa pridobil. Zaradi teh dejstev je potrebno uskladiti 

določbe obeh ustanovitvenih aktov, prav tako hkrati urejamo tudi prenos sedeža Vrtca Kolezija in 

sicer z Rezijanske 22 na lokacijo Pod bukvami 11, kjer pravzaprav uprava še sed … že sedaj deluje. 

In treba je urediti tudi volitve delavcev v obeh vrtcih. To kar oba predloga sklepov tudi urejata. 

Sredstva za delovanje nove enote so zagotovljena v proračunu Mestne občine Ljubljana. Hvala lepa.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Prosim gospo Trobec za stališče odbora. 

 

GOSPA FRANČIŠKA TROBEC 
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Odbor za predšolsko vzgojo in izobraževanje je  na 5. redni seji soglasno sprejel naslednja sklepa. 

Odbor za predšolsko vzgojo in izobraževanje podpira Predlog Sklepov o spremembah Sklepov o 

ustanovitvi javnega vzgojnega - izobraževalnega zavoda Vrtca Kolezija in ga predlaga Mestnemu 

svet MOL v sprejem. In sklep v zvezi z Vrhovci. Odbor za predšolsko vzgojo in izobraževanje 

podpira Predlog Sklepa o  spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega 

zavod Vrtca Vrhovci in ga predlaga Mestnemu svetu v sprejem. Hvala. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Gospod Brezovar? Razprava? Gospa Škrinjar, izvolite. 

 

GOSPA MOJCA ŠKRINJAR 

Hvala lepa. Torej, obeh teh sklepov, obeh teh novih vrtcov smo lahko veseli in če verjamemo v 

poročilo, ki nam je bilo predstavljeno, je tudi stanje tako, da imajo očitno vsi otroci možnost biti v 

vrtcu. To je pohvalno. Sam sklep o ustanovitvi … torej o teh spremembah ni povsem nič 

problematičen, ne en ne drug in ga velja podpret. Velja pa tudi razmislit o tem, o teh besedah, ki so 

bile tudi izrečene na samem odboru, da imamo to ob robu te debate, da imamo preveč normirano, 

preveč regulirano zakonodajo. No in 3. člen te … sklepov ravno govori o tem kako se voli vrtc … 

delavci vrtca na neposrednih in tajnih in sicer pač te sklep pove, da je treba nekoga iz Kolezije, 

nekoga iz Mencingerja, nekoga iz enote Murgle, pa da se enega predstavnika izmed administrativnih 

in tehničnih delavcev vrtca izvoli. Lejte, razumeli bi, da tega ne bi bilo potrebno … zadnje alineje ne 

bi bilo potrebno pisati, kajti kultura večinskih zaposlenih v vrtcu, to se reče vzgojiteljev, visoko 

izobraženih ljudi, bi najbrž narekovala da seveda niso v … kot predstavniki zaposlenih le vzgojitelji 

oziroma strokovni delavci, ampak da so tudi predstavniki administrativnih in tehničnih delavcev 

vrtca. Dejstvo je, da je kultura tista, tudi politična kultura tista, ki zagotavlja dobro izvajanje zakonov 

in pa manjš … nižjih predpisov. Prenormiranost pa zagotovo ne. Da določamo, kdo mora biti izmed 

delavcev v svetu vrtca kaže na to, da smo še daleč, daleč od politične kulture, ki bi sama po sebi 

narekovala, da mora biti izmed zaposlenih enakomerna, torej nekako solidne sestava … sestava sveta 

vrtca. To je moja pripomba, ki velja ob tem sklepu, pa še kje. Ni edini, da morda ne bi bilo treba 

toliko prenormirati ampak več narediti na sami kulturi naših, bi rekla državljanov, ki izvajajo zadeve 

tako, da so normalne, da so vzdržne in da so solidarne in pa pametne. Preveč pisati najbrž nima 

smisla. Ampak, seveda bom oba sklepa podprla, ker sta po vsem korektna, sicer. Hvala.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Zaključujem razpravo. Ugotavljam navzočnost po celotni točki. 

 

Rezultat navzočnosti. 40. 

 

GLASUJEMO najprej O PRVEM SKLEPU: Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme 

Predlog Sklepa o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda 

Vrtca Kolezija. 

 

Prosim za vaš glas. 

40 ZA. 

0 PROTI. 

 

In GLASUJEMO zdaj O DRUGEM PREDLOGU SKLEPA: Mestni svet MOL-a sprejme 

Predlog Sklepa o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda 

Vrtca Vrhovci. 

 

Prosim za vaš glas. 

37 ZA. 

0 PROTI. 

Hvala lepa. Sprejeto. 
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In prehajamo k zadnji točki današnjega dnevnega reda.  

 

AD 9. PREDLOG SKLEPA O UKINITVI STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA NA 

NEPREMIČNINAH S PRACELO ŠTEVILKA 656/2 IN 657/2 , OBE K.O. 1736 – BRINJE I. 

Gradivo ste prejeli. Po sklicu ste prejeli poročilo pristojnega odbora. Prosim gospod Raoniča, da poda 

kratko uvodno obrazložitev. 

 

GOSPOD DRAGAN RAONIĆ 

Spoštovani župan, spoštovane mestne svetnice in svetniki. V Zemljiški knjigi je na nepremičninah s 

parcelno številko 656/2 in 657/2, obe k.o. 1736 Brinje I, zaznamovano javno dobro, ki ga je z 

odločbo dne 1.4. 2014 razglasila Mestna občina Ljubljana. V sklopu razglasitve grajenega javnega 

dobra na nekaterih nepremičninah, ki predstavljajo pokopališče Žale, sta bile tudi zemljišče … 

zemljišči s parcelo s številko 656/2 in 657/2, obe k.o. 1736 Brinje I, razglašeni za javno … grajeno 

javno dobro. Ker na navedenih zemljiščih za posebno vrsto pokopališča, ki ni dela obvezne 

gospodarske javne službe lokalnega pomena urejanja in čiščenja pokopališč je možna ukinitev 

grajenega javnega …. Ker gre za naveden … na navedenih zemljiščih za posebno vrsto pokopališča, 

ki ni del obvezne gospodarske javne službe lokalnega pomena urejanja in čiščenja pokopališč, je 

možno ukinitev grajenega javnega dobra. Poglavitna rešitev predlaganega sklepa je ukinitev statusa 

grajenega javnega dobra na nepremičninah s parcelno številko 656/2 in 657/2, obe k.o. 1736 Brinje. S 

tem nastanejo pogoji za razpolaganje z navedenimi nepremičninami. Sprejem predmetnega sklepa za 

proračun Mestne občine Ljubljana ne prinaša finančnih posledic. Hvala. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Hvala lepa. Prosim gospoda Koželja za stališče odbora. 

 

GOSPOD JANEZ KOŽELJ 

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

Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah s parcelami številka 656/2 in 

657/2, obe v katastrski občini Brinje in predlaga Mestnemu svetu, da ga sprejeme. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Gospod Brezovar? Ni? Razprava? Ni. Ugotavljam navzočnost. 

 

Rezultat navzočnosti: 38. 

 

GLASUJEMO O PREDLOGU SKLEPA: Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme 

Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah s parcelno 

številko 656/2 in 657/2, obe k.o. 1736 - Brinje I. 

 

Prosim za vaš glas. 

38 ZA. 

0 PROTI. 

 

S tem smo izčrpali današnjo sejo. Hvala lepa. Želim vam dober tek, lep večer in pa kdor bo šel na 

Festival, uživajte v letošnji zadnji predstavi, srečno! 
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