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Številka: 03200-14/2015-54 

Datum:   23. 11. 2015 

 

 

MAGNETOGRAMSKI ZAPIS PO ZVOČNEM POSNETKU 11. SEJE MESTNEGA SVETA 

MESTNE OBČINE LJUBLJANA,  

 

ki je potekala v ponedeljek, 23. novembra 2015 s pričetkom ob 15. 30 uri, v Veliki sejni dvorani 

Mestne hiše, na Mestnem trgu 1, v Ljubljani. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Spoštovane svetnice, svetniki, gospe in gospodje! Pričenjamo z enajsto sejo Mestnega sveta Mestne 

občine Ljubljana. Navzočih je 29 svetnic in svetnikov, svojo odsotnost je opravičil gospod Logar. 

Smo sklepčni, lahko pričnemo z delom. Lepo in vljudno prosim, da izklopite mobilne telefone, da ne 

motimo delo Mestnega sveta. Prehajamo na predlog dnevnega reda 11. seje Mestnega sveta, ki ste ga 

prejeli s sklicem seje. Po sklicu ste prejeli predlog Svetniškega kluba SDS za umik 7. in 8. točke s 

predlaganega dnevnega reda z naslovom Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del in Predlog letnega programa 

športa v Mestni občini Ljubljana za leto 2016. Ostale točke se ustrezno preštevilčijo. Prav tako ste 

prejeli predlog Svetniškega kluba N.Si za umik predlagane 8. točke, predlog gospe Sukič za umik 

predlagane 7. točke. Po sklicu ste prejeli še predlog za razširitev dnevnega reda z novo 9. točko, z 

naslovom Predlog Sklepa o soglasju Javnemu zavodu Lekarna Ljubljana k nakupu nepremičnin na 

naslovu Hradeckega cesta 20 v Ljubljani. Ostale se preštevilčijo. Odpiram razpravo o dnevnem redu. 

Gospod Brnič Jager, 1 minuta. 

 

GOSPOD MIRKO BRNIČ JAGER 

Hvala za besedo, gospod predsedujoči. Rad bi povedal, da je naš umik točke utemeljen z tem, da 

metni svetniki niso dobili mnenj nosilcev urejanja prostora na osnovi katerih bi lahko sploh 

pregledali kaj se dogaja z OPN-jem - ID, istočasno pa tudi ugotavljam, da Mestna občina Ljubljana ni 

pridobila pravočasno soglasij. Torej, soglasij niste pridobili v … skrajni rok je bil 8. november 2011. 

Vi ste so … ključno soglasje dobili 13. novembra in ključno soglasje 19., kar pomeni, da vi ključnih 

soglasij k temu projektu nimate. Molk ministrstva ne velja zardi tega, ker če bi veljal molk 

ministrstva, bi pomenilo, da se niste odzvali. Obe … oba ministrstva so se odzvala odločno, se 

odločno izpostavila svoje interese in ne … negativno . …//…nerazumljivo…//… . 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Hvala lepa. Gospa Sukič.  

 

GOSPA NATAŠA SUKIČ 

Ja, hvala lepa za besedo. Spoštovani župan, spoštovane svetnice in svetniki! V glavnem, predlog za 

umik točke vlagam zaradi številnih pripomb in nestrinjanj glede posameznih območij urejanja 

predvsem dveh velikih projektov, tolikokrat omenjenih, ki nista usklajena s krajani in četrtnimi 

skupnostmi, se pravi umestitev poslovno-gospodarske cone in centra varne vožnje v Nadgorici ter iz, 

izgradnja cest in obratovanje kamnoloma v Sadinji vasi. Prav tako smo na Svetniški klub prejeli še 

številne druge pripombe, ki pa jih imaste navedene v priloženem gradivu. Hvala lepa.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Gospod Javornik.  

 

GOSPOD MATEJ JAVORNIK 
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Najlepša hvala gospod župan. Dne 11. 11. sem poslal na Mestni svet ama … 2 amandmaja, vezana na 

OPN – izvedbeni del in pa OPNN, vezano na delovanje kamnoloma, in sicer pod referenčno številko 

SO sedemindvajset triinpetdeset, in sicer, z besedilom: Na izkoriščenem delu kamnoloma ni dopustno 

odlaganje gradbenih odpadkov. Na omenjenem območju prav tako ni dovoljena ureditev zbirnega 

centra za predelavo gradbenih odpadkov. Za območje kamnoloma je potrebno izdelati načrt celovite 

sanacije v skladu s trajnostnim razvojem območja in pa po zaključku izkoriščenja naravnih virov 

oziroma po izteku koncesijskega obdobja, je potrebno kamnolom sanirati ter nadaljnje obratovanje 

kamnoloma ni dovoljeno. Glede na današnji, na današnje točke dnevnega reda 11. seje, vidim, da 

moje … da amandmaja ni. 

 

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

razpravi. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Hvala lepa. Gospod Pavlin. Je, je amandma, kako ni.  

 

GOSPOD JERNEJ PAVLIN 

Ja, spoštovani župan, hvala lepa za besedo. Tudi sam se pridružujem pobudi za umik oziroma za 

spremembo dnevnega reda s predlaganim umikom obeh točk. Namreč izvedbeni del Občinskega 

prostorskega načrta je v delih netransparentno bil sprejet. V določenih, z določenimi projekti se 

ogroža obstoj habitata številnih rednih in ogroženih zavarovanih mokrišč vršt, vrst. Poslabšujejo se 

nekatere prometne infrastrukturne politike, ignoranca, nadaljuje se ignoranca do dela četrtnih 

skupnosti. Zdaj smo imeli priliko videt, da je OPN dvignil na noge Četrtno skupnost Sostro. 

Problematično je spreminjanje režima hrupa za Plečnikov štadion. Skratka, projekt je na nek način …  

v pomembnem delu slabša kvaliteto bivanja zato predlagam, da točko umaknete iz dnevnega reda. 

Hvala lepa. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Gospod Moškrič. 

 

GOSPOD JANEZ MOŠKRIČ 

Hvala lepa za besedo. Tudi sam podpiram predlog umika. Namreč, ko smo kot predlagatelj 

amandmajev k 7. točki, sem zah … dobil pojasnilo, ustna pojasnila, da je .. se ne more iz tega 

dokumenta določena nova sprememba izvzet, da je to celovit dokument, kjer se ne sme niti dodajat, 

kar se … razumem, ne razumem pa, da se ne sme določena nova sprememba iz leta 2010 recimo, ki 

je ni bilo, pa je zdaj, da se jo ne sme ven izvzet. Tega ne razumem, še zmeraj nimam pisnih zagotovil, 

da je res temu tako, ker namreč trditev str … pripravljavcev in mestne uprave je, da pade s tem cel 

dokument, kar se sam ne strinjam. Zato predlagam, da to točko umaknemo danes z dnevnega reda, 

preverimo ali je možno ta OPPN 2 tisoč 899 umaknit in potem eni naslednjih sej o tem razpravljat.    

 

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

razpravi. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Hvala lepa. Ugotavljam navzočnost po celotni točki.  

 

GOSPOD MIRKO BRNIČ JAGER 

Proceduralno. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Izvolite, gospod Brnič Jager. Samo lepo prosim, za danes … samo moment prosim, preden začnete. 

Vas v naprej opozarjam, da najprej poveste, kaj je proceduralni predlog, sicer ne boste dobil besedo, 

ker to zlorabljate. Izvolite. Povejte, kaj je proceduralni predlog. 

 

GOSPOD MIRKO BRNIČ JAGER 
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Spoštovani gospod predsedujoči, na seji Odbora za varova … za urbanizem, ste mi dobesedno 

odgovorili… 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Kaj, gospod Brnič Jager! Dajva se zmenit, povejte kaj je predlog proceduralni, potem boste pa 

razložil. Prosim vas, izvolite. 

 

GOSPOD MIRKO BRNIČ JAGER 

Razpravljamo o umiku točke, nadalju … 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Ne morete… 

 

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

razpravi. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Ne morete. To ste že razpravlja o umiku točke. Ne morete, ne bom pustil zlorabo. 

 

GOSPOD MIRKO BRNIČ JAGER 

…///…iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Ne morete razpravljat, vi ste imel minuto za razpravo in ne boste dobil, ker proceduralni predlog za 

umik točke ste že dal, ne boste še enkrat o tem dal. 

 

GOSPOD MIRKO BRNIČ JAGER 

Proceduralni predlog … 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Je umik točke, ne morete ra … 

 

GOSPOD MIRKO BRNIČ JAGER 

…. …//…nerazumljivo…//…govorim o tem, da ste vi rekli, če ne bo soglasja, bom sam umaknil 

točko. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Seveda. 

 

GOSPOD MIRKO BRNIČ JAGER 

Ste rekli? 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Seveda. 

 

GOSPOD MIRKO BRNIČ JAGER 

Nimate soglasja. Torej, umaknite točko. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Gospod Brnič Jager. Sedaj pa dovolite. Bom odgovoril za naprej, to ni proceduralni predlog. Vi, kot 

arhitekt govorite traparije. Podpišem, traparije. Ker, 21 soglasij imate, v petek je bilo razstavljeno, 

vključno z odločbo ministrice. In jaz sem rekel, ko ste vi govoril na odboru, da to ni zakonito, da če 

ne bo vseh dokumentov, ne bo te točke. Vsi dokumenti so, imamo soglasja, če boste imel kaj proti, 

ne, boste uporabljal zakonsko možnost. Ampak, vi, ko zdaj govorite, prej ste o nekih datumih govoril, 

ne veste kaj govorite. In to se podpišem. Govorite traparije, gospod Brnič Jager in počakajte, 21 
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predlogov soglasij imate tamle na Krekovem trgu, samo do njih morte se pa sprehodit. Enako kot leta 

2010. To je tak.  

 

…///…iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Ne morete, razprava je zaključena. 

 

…///…iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Izvolite, če boste imel proceduralni predlog, sam povejte, kaj je, gospa Škrinjar, spet. Ta prvo povejte 

kaj je. 

 

GOSPA MOJCA ŠKRINJAR 

Način razprave.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

To nimate. To ne bomo nič. Naprej prosim. 

 

GOSPA MOJCA ŠKRINJAR 

. …//…nerazumljivo…// 

 

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

razpravi. 

 

GOSPA MOJCA ŠKRINJAR 

… traparije, to ni trapa… 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Če govori traparije, so traparije. 

 

GOSPA MOJCA ŠKRINJAR 

Ne, . …//…nerazumljivo…//.. lahko uporabljate en diskurz, ki je… 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Zelo korekten je. Traparije so res traparije. Vi, gospa Urbanc. 

 

GOSPA MAJA URBANC 

. …//…nerazumljivo…// … 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Nima razprave več. Je zaključena.   

 

Ugotavljam navzočnost po dnevnem redu. 33. 

 

Najprej glasujemo O PREDLOGU SDS in gospe Sukič za umik 7. točke z dnevnega reda. 

Predlagam, da to ne sprejmemo. Prosim vaš glas.  

 

12 ZA. 

23 PROTI. 

Ni sprejeto. 

 

Glasujemo o drugem… 
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…///…iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Prosim? 

 

GOSPOD JANEZ MOŠKRIČ 

Se opravičujem. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Kaj bi vi? 

 

GOSPOD JANEZ MOŠKRIČ 

Ponovitev glasovanja . …//…nerazumljivo…//. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Izvolite. Ponovitev glasovanja. Nekdo je zaspal. 

 

…///…iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

GOSPA MOJCA SOJAR 

Pa vmes proceduralno. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Zaključim to glasovanje? 

 

GOSPA MOJCA SOJAR 

Ja.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Hvala lepa. Lepo prosim za vaš glas. K je bilo ponovitev. 

 

13 ZA. 

23 PROTI. 

Ni sprejeto. 

 

Izvolite, prosim, proceduralni predlog, samo mikrofon dajte, da vas slišim. Sam povejte kaj je 

proceduralni predlog.  

 

GOSPA MOJCA SOJAR 

Gospod župan, jaz bi vas pa nekaj prosila oziroma dala proceduralni predlog. Mogoče so se ostali 

svetniki, ki so že dlje časa v tem mestnem svetu navadili na ta vaš stavek, na ta vaš predlog kako naj 

glasujemo. Boste rekel, je res samo predlog, ampak, če to prihaja iz vrst, iz položaja moči, ki jo vi kot 

župan tamle spredaj imate, se to drugače sliši, kot če bi to rekla jaz. Zato vas prosim, če pustite nam 

svetnikom, da odgovarjamo po svoji vesti in po svoji presoji. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Odgovarjate… 

 

GOSPA MOJCA SOJAR 

Hvala lepa. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

…po svoji vesti, svoji presoji. Hvala lepa. To ni proceduralni predlog.  

 

Glasujemo sedaj O DRUGEM PREDLOGU SDS-a, N.Si… 
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GOSPOD MIRKO BRNIČ JAGER 

Proceduralno. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Povejte najprej predlog, gospod Brnič Jager. Sam, če ne boste predloga, vam ne bom dal besede. 

Priklopite se.  

 

GOSPOD MIRKO BRNIČ JAGER 

Predlog proceduralnega je, da ste vi v globoki koliziji interesov in da te točke vi ne morete vodit. 

Utemeljujem jo s tem, da ste dost, da ste na, da ste odgovoren za do, za dostavo gradiv. Namenoma 

ste zdržali mnenja, kot dostavljavec gradiva, kot podpisnik OPN-ja. Se pravi, ste namenoma 

onemogočili mestnim svetnikom, da bi o ključnih zadevah preko mnenj razpravljali, to se pravi, vi ste 

v izredno globoki koliziji interesov in zaradi tega vodite sejo neobjektivno in na škodo javnemu 

interesu in številnim drugim, ki jih tale OPN, takšen kot je, tudi prizadene. Zaradi tega je moj 

proceduralni predlog, gospod župan, da sami odstopite od vodenja mestnega sveta v teh, v točkah, ki 

zadevajo Občinski prostorski načrt, v katerem vam očitam kolizijo interesov v zvezi z zadržanjem 

gradiv. Hvala lepa. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

To je še ne umotvor gospoda Brnič Jagra. Dajem na glasovanje predlog, da jaz ne vodim to sejo, 

pri teh točkah, ki jih je omenil.  
 

Lepo prosim za vaš glas. 

10 ZA 

24 PROTI. 

Niste uspel, gospod Brnič Jager.  

 

…///…iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Mest… glasujemo o drugem predlogu. Dejte lepo bodte no tih, no. Bodite lepo tiho, no, prosim. Ko 

boste na vrstim boste se javil, ne. Gremo O DRUGEM PREDLOGU, ki tudi predlagam, da ga ne 

sprejmemo.  

 

Predlog Svetniških klubov SDS in N.Si za spremembo dnevnega reda. Mestni svet Mestne 

občine Ljubljana sprejme predlog, da se s predlaganega 11. seje mestnega sveta umakne 8. 

točka z naslovom Predlog letnega programa športa v Mestni občini Ljubljani za leto 2016.  

 

Prosim za vaš glas. Ste vsi? 

12 ZA. 

22 PROTI. 

Ni sprejeto. 

 

In GLASUJEMO sedaj še O PREDLOGU, ki sem ga jaz podal na dnevni red. Mestni svet 

Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se predlagani dnevni red 11. seje Mestnega sveta 

razširi z novo 9. točko z naslovom Predlog Sklepa o soglasju Javnemu zavodu Lekarne 

Ljubljana k nakupu nepremičnin na naslovu Hradeckega cesta 20 v Ljubljani. Ostale točke se 

ustrezno preštevilčijo.  

 

Prosim za vaš glas. 

24 ZA. 

6 PROTI. 

Sprejeto. 
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Zdaj glasujemo samo še  O PREDLOGU SKLEPA: Mestni svet sprejme predlog dnevnega reda 

11. seje Mestnega sveta skupaj s spremembo.  

 

Prosim za vaš glas. 

24 ZA. 

8 PROTI. 

Sprejeto. 

 

Gremo kar na 1. točko. Zapisnik 9. in 10. seje Mestnega sveta. 

 

AD 1. 

POTRDITEV ZAPISNIKOV 9. IN 10. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA. 

Gradivo ste prejeli. Odpiram razpravo… 

 

GOSPOD JERNEJ PAVLIN 

Proceduralno. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Izvolite, gospod Pavlin. 

 

GOSPOD JERNEJ PAVLIN 

Hvala lepa, gospod župan, za besedo. Danes ste izrekli nekaj zelo neprimernih besed… 

 

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

razpravi. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Gospod Pavlin. Dejva se zmenit, najprej predlog proceduralnega, po poslovniku. Izvolite. 

 

GOSPOD JERNEJ PAVLIN 

Spoštovani gospod župan, skladno s 3. alinejo 112. člena poslovnika Mestne občine Ljubljana, pač 

zahtevam, zaradi posvetovanja v svetniški skupini premor. Zaradi vašega zelo neprimernega 

ravnanja, zaradi vaših zelo neprimernih besed, ki ste jih izrekli, naj jih citiram samo nekaj: traparije, 

umotvor in tako naprej. Tako, da jaz zahtevam premor v naši svetniški skupini, da se odločimo kako 

in kaj naprej. Na tako seji, s takimi žalitvami, s takim nekulturnim načinom komuniciranja res težko 

sodelujemo.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Odrejam odmor do 16. ure. Izvolite. 

 

--------------------------------------------------------------SEJA PREKINJENA, SE NADALJUJE OB 

16.00 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Nadaljujemo z točko 1. potrditev zapisnikov 9. in ¸10. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana. 

Gradivo ste prejeli. Odpiram razpravo o devetim, o zapisniku 9. in 10. seje. Ni razprave. Ugotavljam 

navzočnost.  

 

Rezultat navzočnosti. 24. 

 

Glasujemo O PREDLOGU SKLEPA. Najprej za 9. sejo.  

 

GOSPOD MIRKO BRNIČ JAGER 

Ponovitev glasovanja, prosim. 
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GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Kaj je? 

 

…///…iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Pa zdele se še glasuje, no. Zdaj se šele glasuje, no. Se še ni glasovalo, no. Dobro jutro. Dobro jutro. 

Smo na seji. Ob štirih popoldne.  

 

GLASUJEMO O PREDLOGU SKLEPA: Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi zapisnik 

9. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana z dne 28. septembra 2015.  

 

Prosim za vaš glas. 

27 ZA. 

0 PROTI. 

 

In GLASUJEMO tudi O DRUGEM PREDLOGU: Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi 

zapisnik 10. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana z dne 19. oktobra 2015.  

 

Prosim za vaš glas. 

28 ZA. 

0 PROTI. 

Hvala lepa. Gremo na točko 2. 

 

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

POBUDE 

Gradivo ste prejeli. Pisno vprašanje z zahtevo za ustno predstavitev je poslal Svetniški klub SDS, 

glede OPN-ja, izvedbeni del. Vprašanja in pobude so poslali gospod Colarič, glede terminov 

izvajanja športnih programov za otroke in mladino, gospod Logar glede brezplačnih parkirnih mest, 

prodaje KPL. Gospod Pavlin, glede skupščine BŠP, pogodb z medijskimi hišami. Gospa Sever, glede 

terjatev vrtcev, za parkirna mesta za invalide, gospa Urbanc glede LPP postajališča na Ježici. Gospod 

Matić, glede križišča v Črnučah. Odgovore na vprašanja 10. seje Mestnega sveta so prejeli vsi 

svetniki, 11. seja, ste odgovor prejela tudi svetnik gospod Colarič in gospod Pavlin. Z druge oziroma 

tretje seje pa še niste prejela vseh odgovorov gospa Kuntarič Hribar in gospod Logar. Pobudo za 

ustno postavitev vprašanja dajem vodji Svetniškega kluba SDS, gospod Brnič Jagru. 3 minute. 

 

GOSPOD MIRKO BRNIČ JAGER 

Hvala za besedo. Sprememba občinskega prostorskega načrta – izvedbeni del krši določila 

občinskega prostorskega del … občinske prostorskega načrta v strateškem delu. In sicer bi izpostavil 

P2, kjer se za konkretno, za Nadgorico, območje varovane kmetijskem nič, največje ustreznosti. To 

so tista kmetijska zemljišča, trajno namenjena kmetijski rabi. Nahajajo se, torej, v Gameljnih in 

Nadgorici. Se pravi, ta kmetijska zemljišča se ne bi smela spreminjati. Drugič, gozdne površine. V, v 

teh gozdovih, govorimo o gozdnih površinah na območjih Nadgorice, so prepovedana vsa dejanja, ki 

negativno vplivajo na njihovo ekološko stabilnost in ogrožajo funkcijo gozdov. To so gozdni ostanki, 

ki jih je treba zaradi redkosti, privlačnosti ekološke pomembnosti in majhne spos, pos, sposobnosti 

renaturacije v celoti ohranjati in aktivno negovati. To je druga zgo, zadeva, na katero izpostavljamo. 

Proizvodna dejavnost v Nadgorici, območje ob regionalni cesti Ljubljana – Domžale ob železnici. Ta, 

ta stavek dokazuje, da je tale predlog v popolnem neskladju z strateškim načrtom, zaradi tega, ker 

izstopa iz območja, ki ga strateški načrt sploh opredeljuje kot območje. Namreč, opredeljeno območje 

cesta – železnica, ob cesti in ob železnici. Kot vidimo se pa tale zadeva širi ekstremno, eksce, v, v 

prostor in prav v prostor, v ,v prostor habitatov. Se pravi Zavod za varstvo narave, umestitev 

industrijske cone je pravzaprav pod velikim vprašajem zaradi tega, ker, ker, ker ogroža zavarovana 

mokrišča in sicer, izpostavljeni so hrošč močvirskega krešiča, gozdni 

…//…nerazumljivo…//…dvoživk, navadnega močerada in tako dalje. Kar je z uredbo, ki je citirana 
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in jo vidite gori, tudi varovano. Isto velja, na območju se nahaja …//…nerazumljivo…//…habitatni 

tip močvirno črne jelše. Jelševje znotraj sestoja črne jelše se nahaja gozdna je, jase, preurejene v 

travnike, ki se kosijo. To so rastišča močvirske logarice, ki je zavarovana z uredbo in tako dalje. Tudi 

se vidi po kateri uredbi. To pomeni, posegi na, v Nadgorici so dejansko v nasprotju z strateškim 

delom, v svet, v nasprotju z zakonom in ogrožajo krhke živalske in rastlinske vrste. Krhke habitate. 

Zaradi tega je umestitev vsebine, kot jo predlagajo… 

 

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

razpravi. 

 

GOSPOD MIRKO BRNIČ JAGER 

… neprimerna. Hvala lepa. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Hvala lepa. Odgovor bo podal gospod Gajšek. 

 

GOSPOD MAG. MIRAN GAJŠEK 

Hvala lepa. Spoštovani župan, podžupanje, mestne svetnice in mestni svetniki! Na začetku bi rad 

poudaril razliko med strateškim delom in izvedbenim. Strateški del po zakonu opredeljuje usmeritve 

za namensko rabo, izvedbeni pa na parcelo, na katastrsko parcelo natančno namensko rabo kot tako. 

In to je osnova. Kot druga stvar, mi imamo vsa pozitivna mnenja. Imamo vsa pozitivna mnenja, ker 

če jih ne bi imeli, potem mestne svetnice in mestne svetniki danes ne bi mogli razpravljat. Zdaj pa, če 

gremo v detajle. Če govorimo o usmeritvah za namensko rabo, pa namensko rabo kot tako, smo 

seveda ohranjal vsa ključna izhodišča. Vse ključne usmeritve in jih potem v pogajanjih z sektorji, z 

nosilci urejanja prostora tudi spremenili, dopolnjeval, kot boste videli v samem nadaljevanju. Hkrati 

je bila izveden postopek celovite vplivov pri, na okolje. In če ne bi bil izveden sam postopek celovite 

presoje vplivov na okolje, če ne bi i, bili imel vsa pozitivne mnenja vseh pristojnih zavodov za 

varstvo naravne dediščine, še več, bili smo tudi na terenu, ne delamo to iz Poljanske 28, bili smo na 

terenu z vsemi okoljevarstvenimi nosilci in na koncu smo se odločili in v predlog napisali to, kar je. 

Zdaj pa glede, glede detajlov. Kar se tiče Nadgorice je sama cona tako ali tako zmanjšanje in je na 

najslabših možnih zemljiščih oziroma je tukaj najboljša možna lokacija, če povezujemo urbanistične 

pa okoljske kriterije. Kar se tiče, kar se tiče podrobne namenske rabe znotraj stavbnih zemljišč, glede 

vodovarstvenih območij, ni nobene izjeme. Smo se pa prilagodili državni uredbi o vodonosniku 

Ljubljanskega polja v primeru Tomačevega. Glede krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib 

ugotavljamo, da smo tudi izhajali iz vseh, vseh okoljevarstvenih pogojev in tudi naredili predlog 

takšen, kot je. Zdaj, kar se pa tiče ceste v kamnolom Sadinja vas, o kateri je bilo tudi govora v samem 

vprašanju, smo pač nap, opredelili varianto, razgrnjene so bile 4 variante, ki je najboljša ali pa, če 

želite, najmanj slaba. Zdaj, še eno stvar bi povedal glede samega hrupa. V celoti gledano je nova 

karta hrupa prilago, oziroma izve, i, i izvedba tega v, v namenski rabi gledana na nove meritve glede 

hrupa, nova karta hrupa pa seveda nastaja v sodelovanju z državo. V celoti gledano se pa ogroženost, 

potencialna ogroženost… 

 

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

 

GOSPOD MAG. MIRAN GAJŠEK 

…potencialna ogroženost prebivalcev Ljubljane ni spremenila. Hvala lepa. 

 

GOSPOD MIRKO BRNIČ JAGER 

Odgovor na repliko. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Ne, gospod Brnič Jager. Predolgo ste tle. Ne morete, to veste, da ne morete, ne. Ampak, to je klasična 

zgodba. 

 

GOSPOD MIRKO BRNIČ JAGER 
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Potem imam pa proceduralno. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

O seveda, proceduralno pa lahko. Izvolite. Samo povejte, kaj je predlog proceduralni. 

 

GOSPOD MIRKO BRNIČ JAGER 

Proceduralno, zahtevam, zaradi tega, ker je bilo v izjavljanju gospoda Gajška zavajanje mestnih 

svetnikov in želim omogočit s tem proceduralnim, da bodo lažje sodelovali v nadaljnji razpravi.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Kaj je proceduralni predlog, še enkrat? 

 

GOSPOD MIRKO BRNIČ JAGER 

Torej, gospod, gospod Gajšek je rekel, da imate vsa mnenja, jaz pa pravim, da jih nimate in s tem 

pravim, da je gospod Gajšek zavajal avditorij in, da ne drži, se pravi, da bi … lahko… 

 

GOSPOD ALEŠ ČERIN 

Kaj je proceduralno? 

 

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

 

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

razpravi. 

 

GOSPOD MIRKO BRNIČ JAGER 

Moj proceduralni predlog je, da se zaradi tega sestane Statutarno pravna komisija, in da, da… 

 

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

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Sam moment. Sam moment. Zdaj bom pa …//…nerazumljivo…//…resen bil. Gospod Brnič Jager 

govori nesmisle. Ta mestna uprava si ne bi drznila dat točko v razpravo, če ne bi imeli vsa soglasja. 

Miran Gajšek, ali imaš zadnjo odloč, odločbo ministrice? Pokaži prosim okrog odločbo ministrice … 

ne tej strani, k njim ni treba, k oni vejo, na to stran pokaž, da bojo videli, ker jo je ministrice 

podpisala v petek. In jaz dajem ta predlog na glasovanje, ker je proceduralni, ne, da se sestane 

Statutarno pravna komisija, predlagam, pa, da ga ne sprejmemo, ker to je čisto zavlačevanje, ne, da se 

točka ne konča.  

 

Ugotavljam navzočnost po tem predlogu. Rezultat navzočnosti: 34. 

 

Se pravi, GLASJEMO O TEM, da se prekine seja, za sestanek Statutarno pravne komisije in 

predlagam, da to ne sprejmemo. Prosim za vaš glas. 

 

11 ZA. 

26 PROTI. 

Ni sprejeto. Gremo na tretjo točko. Poročilo župana za obdobje 20. oktober – 23. november. 

 

AD 3. POROČILO ŽUPANA 

In sicer, tle gor imate napisano vse, bral bom samo naslove. Odprli smo prizidek Osnovne šole 

Koseze in ost, obnovljeno kuhinjo Vita Kraigherja ter v celoti prenovljeno Osnovno šolo Vide 

Pregarc. 20. oktobra je v Mestni hiši, odprli smo razstavo o Maksu Fabianiju. 21. smo sodelovali pri 

otvoritvi Centra odličnosti BIC-a. 22. smo sodelovali pr peti regionalni poslovni 

…//…nerazumljivo…//…konferenci. 22. oktobra je obiskal že Ljubljanski grad milijonti obiskovalec 

in oktobra smo imeli več kot milijon nočitev. 19 procentov več kot lani ob istem času. 22. oktobra, 

finale nogometne lige specialne olimpijade. 22. oktobra smo imeli žalno sejo v spomin na častnega 
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meščana, profesor doktor France Bučarja, enega najbolj prodornih slovenskih intelektualcev, borcev 

v NOB-ju, borca za samostojno in demokratično državo Slovenijo, očeta slovenske ustave in tistega, 

ki je znan po tem, da je rekel, tu ne boste guncali afen. Bili smo pa tudi v delegaciji na pogrebu, eni 

redkih. 24. oktobra smo bili v 70. letnici Organizacije združenih narodov, smo obarvali svet modro, 

Ljubljanski grad in Tromostovje. Potem je bil 24., 25. oktobra Volkswagen 20. Ljubljanski maraton. 

Izjemen, rekorden. 26. oktobra smo sprejeli predsednika vlade Črne Gore Mila Đukanovića. Imeli 

smo pester počitniški program v času jesenskih šolskih počitnic. 27. oktobra smo odprli prenovljene 

prostore Zdravstvenega doma Bežigrad. 27. oktobra smo odprli ekološko zeleno igrišče v hiši, v enoti 

Hiša pri ladji. 30. oktobra smo podali, to posebej poudarjam, ker drugače to ne pišem, vlogo za 

pridobitev gradbenega dovoljenja za zadrževalnik Brdnikova. Gospod Matić, to vas zanima. Dali smo 

vlogo za gradbeno dovoljenje, za Brdnikovo ulico. 30. oktobra in 1. novembra smo se udeležili 

slovesnosti ob spominu mrtvih. Začela je delati nova spletna stran Ljubljana – Zelena prestolnice 

Evrope. Naša urbana je na prodaj tudi na železniških postajah po Sloveniji. Banka Slovenije je izdala 

spominski kovanec ob 2000 letnici Emone. Brezplačne delavnice za defibrilator. Tri predstavitve 

projektov o aktivnem staranju smo predstavili v Mostah, Polju in Posavju. Sejem Narava – zdravje, 

naši udeleženci iz holdinga. Občina Ljubljana je četrtič zapored prejela naziv Planetu Zemlja prijazna 

občina. 10. obletnica prvega dnevnega centra aktivnosti starejših, ki jih je začel gospod Sedmak. 10. 

novembra smo odprli prenovljeno zunanjo ureditev Vrtca Jarše. Potem smo imeli konferenco v 

Mestnem muzeju. 11. novembra smo uredili javni sadovnjak. Čez 100 sadik. 12. novembra smo imeli 

ob Evropskem dnevu za zaščito otrok pred spolnim izkoriščanjem in zlorabo v Mestni hiši razstavo 

risb. 12. novembra smo praznovali 50. obletnico Osnovne šole Milana Jarca. 14. novembra smo 

obeležili svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč. 16. novembra smo sprejeli člane slovenske 

reprezentance v Curlingu, ki so na Evropskem prvenstvu skupine C osvojili 1. mesto. 16. in 17. 

novembra smo, na žalost, morali, na žalost zaradi dogodka, počastili žrtve terorističnih napadov v 

Parizu z barvami francoske zastave na Ljubljanskem gradu. Potem, v Tehnološkem parku, brezplačna 

predavanja na temo podjetništva. Pohištveni sejem Ambient Ljubljana. Snaga je prejela slovensko 

nagrado za družbeno odgovornost v kategoriji velikih podjetij. 18. novembra, otvoritev največjega 

centra v tem delu Evrope, RCERO, kjer je 37 občin. Izjemen center. Tisti, ki ste bili, ste se lahko 

prepričali. 10. razstava Društva arhitektov Ljubljana, VIZIJE SO. Podelili smo nagrade Marjana 

Rožanca, leto 2015. Počastili Rudolfa Maistra s položitvijo spomenika, venca ob spomeniku. In 

podpiramo in podprli smo družinski zakonik, torej zakon, referendum, za bomo. Predlagam, 

Ljubljančanom, da podprejo, ne, izobesimo mavrično zastavo na Mestni hiši. Ljubljana je odprto 

mesto, mesto v katerem živimo skupaj in spoštujemo različnost. V Bristolu je bilo srečanje voditeljev 

mest. Na Dunaju konferenca Walk21. V Dublinu so se srečali direktorji. Potem je slovenska ekipa 

Homey v Lizboni prejela prvo nagrado za poslovno idejo mobilne aplikacije. V Malmiju smo se 

udeležili letne generalne skupščine EUROCITIES-a. Uspeli smo, to kar smo hoteli. Ljubljana je 

postala član izvršnega odbora za naslednji 3 letni mandat in predvsem smo dobili letno generalno 

skupščino leta 2017 v Ljubljani. V Novem Sadu smo se udeležili mednarodnega posveta Humano 

mesto, promet v mestih. Potem smo bili v Bonnu, naravne rešitve za podnebne spremembe. 

Barcelona, komunikacijske rešitve, trajnostna mobilnost. In pa 20. novembra sem se v Podgorici 

srečal s predsednikom vlade Črne Gore gospodom Đukanovićem, dan kasneje z županom Podgorice 

in dan kasneje še v Beogradu z županom Malijem. Imeli smo goste iz občin Srebrenica, Bratunac in 

Milići, arabske republike Egipt, koroške deželne vlade, člane sindikata Mercatorja, predsednico nove 

skupščine Republike Srbije, gospo Majo Gojković, župana Estija, predstavnika poljskih mest, 

skupino dijakov iz Novega Sada in tuje modne oblikovalce. In za Mestni svet dve obvestili: skladno z 

določilom programa varstva okolja za Mestno občino Ljubljana 2014 – 2020, letno pripravljam tudi 

poročilo o realizaciji. Iz letnega poročilo o realizaciji programa za obdobje 1.7. 2014 za 31. 8. 2015 je 

razvidno, da je realizirano praktično vse zastavljeno v letih 2014 in 2015. Izvedeni in začeti pa so tudi 

še številni ukrepi, katerih realizacija je predvidena po letu 2015. Poročilo je objavljeno na naši spletni 

strani v zavihku okolje, prostor in gibanje in nato program varstva okolje v Mestni občini Ljubljana. 

In drugič, skladno s sedmim odstavkom 19. člena zakona o javnem naročanju, obveščam mestne 

svetnike, da bomo izvedli postopek s pogajanji brez predhodne objave za javno naročilo središče park 

and ride Barje, 1. faza, in sklenili dodatek številka 3 k osnovni pogodbi. Ocena vrednosti javnega 

naročila znaša 375 tisoč 493, 92 evra, brez DDV-ja, kar presega 10 tisoč evrov brez DDV-ja in 5 

procentov vrednosti osnovnega naročila, ki je po sklenjenem dodatku številka 3 znaša 2 milijona 899, 
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178 tisoč celih 59 evrov brez DDV-ja, oziroma 3 milijone 536 tisoč 997, 8 evra z DDV-jem. 

Obvestilo ste tudi prejeli po elektronski pošti. S tem to točko zaključujem. In prehajamo na četrto 

točko. Kadrovske zadeve. 

 

AD 4. KADROVSKE ZADEVE 

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

 

GOSPOD ALEŠ ČERIN 

Hvala za besedo, gospod župan! Cenjene kolegice in kolegi, komisija vam v presojo predlaga 9 

sklepov in dvoje mnenj. Hvala lepa. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Hvala lepa. Gremo na prvi predlog sklepa o prenehanju mandata in imenovanju nadomestnega 

predsednika Sveta za varstvo pravic najemnikov stanovanj v Mestni občini Ljubljana. Razprava. Ni 

razprave. Ugotavljam navzočnost po celotni točki. 

 

Rezultat navzočnosti: 30. 

 

Glasujemo o PRVEM PREDLOGU SKLEPA. Prosim za vaš glas. Blažu Babniku Romaniuku 

preneha mandat predsednika Sveta za varstvo pravic najemnikov stanovanj v Mestni občini 

Ljubljana. V Svet za varstvo pravic najemnikov stanovanj v Mestni občini Ljubljana se za 

predsednika imenuje Anej Korsika. Mandat imenovanega je vezan na mandat mestnega sveta.  

 

Prosim za vaš glas. 

31 ZA. 

0 PROTI. 

 

Gremo na drugo. Predlog sklepa o prenehanju mandata in imenovanju nadomestne predstavnice 

MOL-a v Svet Vrtca Mojca. Ni razprave.  

 

Glasujemo O PREDLOGU SKLEPA: Ireni Vodnik preneha mandat članice Sveta Vrtca 

Mojca. V Svet vrtca Mojca se za predstavnico MOL-a imenuje Maja Stublar. Mandat 

imenovane je vezan na mandat sveta vrtca.  

 

Prosim za vaš glas.  

28 ZA. 

0 PROTI. 

Sprejeto.  

 

Gremo na tretji predlog sklepa. O imenovanju predstavnikov Mestne občine Ljubljana v Svet javnega 

zavoda Lekarne Ljubljana. Razprava prosim. Ni razprave.  

 

Glasujemo O PREDLOGU SKLEPA: V Svet javnega zavoda Lekarne Ljubljana se kot 

predstavnike MOL imenujejo: Nejc Brezovar, Mirko Brnič Jager, Vasja Butina, Tanja Dodik 

Sodnik, Anton Kastelic, Sašo Rink. Mandat imenovanih traja 4 leta.  

 

Prosim za vaš glas. 

35 ZA. 

0 PROTI. 

 

Predlog sklepa o imenovanju članic Nadzornega sveta Javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in 

tržnice, d.o.o. Razprava? Ni razprave.  
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Glasovanje poteka O PREDLOGU SKLEPA: V Nadzorni svet Javnega podjetja Ljubljanska 

parkirišča in tržnice se imenujeta Mojca Kavtičnik Ocvirk in Julijana Žibert. Mandat 

imenovanih 4 leta in prične teči z dnem 31. 12. 2015.  

 

Prosim za vaš glas. 

29 ZA. 

0 PROTI.  

Hvala lepa.  
 

Gremo na peti predlog sklepa, o imenovanju členov Nadzornega sveta Žale Javno podjetje. 

Razprava? Ni razprave. 

 

Glasovanje poteka O PREDLOGU SKLEPA: V Nadzorni svet Žale Javno podjetje se 

imenujeta doktor Marta Bon in Dunja Piškur Kosmač. Mandat imenovanih traja 4 leta in 

začne teči s 1.1. 2016.  

 

Prosim za vaš glas. 

30 ZA. 

0 PROTI. 

 

Gremo na naslednji predlog. Sklep o imenova … 

 

GOSPA NATAŠA SUKIČ 

A lahko ponovimo glasovanje, ker… 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Izvolite, še enkrat GLASUJEMO, prosim, O PREDLOGU SKLEPA za Žale. 

 

Lepo prosim za vaš glas. 

29 ZA. 

0 PROTI. 

 

Gremo na teč predlog sklepa o imenovanju predstavnice Mestne občine Ljubljana v Svet Gimnazije 

Bežigrad. Razprava, prosim. Ni razprave.  

 

Glasujemo O PREDLOGU SKLEPA: V Svet Gimnazije Bežigrad se imenuje Avguština 

Zupančič. Mandat imenovane traja 4 leta. 

 

Prosim za vaš glas. 

27 ZA. 

0 PROTI.  

Sprejeto. 

 

Gremo na naslednjo točko. Predlog sklepa o prenehanju mandata in o imenovanju predstavnika 

MOL-a v Svet Dijaškega doma Ivana Cankarja. Razprava? Ni. 

 

Glasujemo O PREDLOGU SKLEPA: Ireni Vodnik preneha mandat članice Sveta dijaškega 

doma Ivana Cankarja. V Svet Dijaškega doma Ivana Cankarja se imenuje Mitja Blaganje. 

Mandat imenovanega je vezan na mandat sveta zavoda.  

 

Prosim za vaš glas.    

28 ZA. 

0 PROTI. 
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Gremo na 8. predlog o imenovanju predstavnika MOL-a v Svet Centra za socialno delo Ljubljana - 

Center. Razprava? Ni.  

 

Glasujemo O PREDLOGU SKLEPA: V Sveta Centra za socialno delo Ljubljana – Center se za 

predstavnika MOL-a imenuje Muharem Husić. Mandat imenovanega traja 4 leta.  

 

Prosim za vaš glas.     

29 ZA. 

0 PROTI. 

 

Gremo na 9. točko. Predlog mnenje h kandidaturi za ravnatelja osnovne šole Livada. Razprava 

prosim. Ni.  

 

Glasovanje poteka O PREDLOGU SKLEPA: Goranu Popoviću se da pozitivno mnenje h 

kandidaturi za ravnatelja Osnovne šole Livada.  

 

Prosim za vaš glas.    

27 ZA. 

0 PROTI. 

Hvala lepa. 

 

Potem 10. predlog mnenja h kandidaturi za ravnateljico Gimnazije Bežigrad. Razprava? Ni. 

 

Glasovanje poteka O SKLEPU: Alenki Budihna se da pozitivno mnenje h kandidaturi za 

ravnateljico Gimnazije Bežigrad.    
 

Prosim za vaš glas. 

29 ZA. 

0 PROTI. 

 

Gremo na 11. predlog sklepa o soglasju k imenovanju direktorice Javnega zavoda Mladi zmaji – 

centra za kakovostno preživljanje prostega časa mladih. Razprava, prosim.  Ni razprave.  

 

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

soglasje k imenovanju Ksenje Perko za direktorico Javnega zavoda Mladi Zmaji – centra za 

kakovostno preživljanje prostega časa mladih. Mandat imenovane traja 5 let. 

 

Prosim za vaš glas. 

30 ZA. 

0 PROTI. 

In s tem smo tudi zaključili s to točko. Gremo na 5. točko dnevnega reda, ki je razdeljena v 6 

podtočk. Najprej imamo 

 

AD 5. A) PREDLOG ODLOKA O REBALANSU PRORČUNA MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA ZA 2015 B) PREDLOG SKLEPA O SPREMEBAH IN DOPOLNITVAH 

SKLEPA O NAČRTU RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽEJNEM MESTNE 

OBČINE LJUBLJANA V VREDNSOTI NAD 200.000 EVROV ZA LETO 2015 C) PREDLOG 

SKLEPA O SPREMEMBI SKLEPA O DOLOČITVI SKUPNE VREDNOSTI PRAVNIH 

POSLOV NEPREMIČNEGA PREMOŽEJNA, KI JIH LAHKO SKLEPA MESTNA OBČINA 

LJUBLJANA V LETU 2015 D) PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH PRORAČUNA 

MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA 2016 E) PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBAH IN 

DOPOLNITVAH SKLEPA O NAČRTU RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽNJEM 

MESTNE OBČINE LJUBLJANA V VREDNSOTI NAD 200.000 ZA LETO 2016 IN F) 

PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBI SKLEPA O DOLOČITVI SKUPNE VREDNOSTI 
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PRAVNIH POSLOV NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA, KI JIH LAHKO SKLEPA 

MESTNA OBČINA LJUBLJANA V 2016 

Predlagam, da točki A) in D) obravnavamo skupaj. Govorimo o predlogu odloka o rebalansu in pa o 

spremem … za 2015 in pa o spremembah za leto 2016. 

 

A) PREDLOG ODLOKA O REBALANSU PRORČUNA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA 

2015 D) PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH PRORAČUNA MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA ZA 2016 

Gradivo za točko ste prejeli s sklicem seje. Po sklicu ste prejeli amandmaje gospe Sukič, gospoda 

Žagarja k točki D) ter amandmaje župana k točkama A) in D) in poročilo naslednjih odborov 

mestnega sveta Mestne občine Ljubljana k obema točkama: Odbora za lokalno samoupravo, Odbora 

za kulturo in raziskovalno dejavnost, Odbora za stanovanjsko politiko, Odbora za predšolsko vzgojo 

in izobraževanje, Odbora za zdravstvo in socialno varstvo, Odbora za gospodarske javne službe, 

Odbora za šport in Odbora za finance. Prejeli ste tudi poročilo statutarno pravne komisije k točki D), 

na podlagi katere  mestni svet o amandmaju gospo … svetnika gospoda Žagarja ne bo razpravljal in 

ne glasoval. K točki A) ste prejeli še poročilo Odbora za zaščito, reševanje in civilno obrambo. 

Prosim gospo Uršo Otoničar, da poda uvodno obrazložitev k obema predlogoma odlokoma. Dej jo na 

glas. Ja, v redu je Urša. 

 

GOSPA URŠA OTONIČAR 

Dela. Spoštovani vsi navzoči. Rebalans za leto 2015 iz pred … osnovne višine 393 milijonov evrov 

znižujemo na 357 milijonov evrov. Spremembe na strani prihodkov so naslednje: dohodnina je višja 

za 2,2 milijona evrov, ker smo v drugem polletju glede na izhodišča vlade in popravljeno 

povprečnino iz 500, 83 evrov na 519 evrov popravili tudi znesek in to je teh 2 milijona 200. Davki na 

nepremičnine, NUSZ je višji za cirka 4 milijone evrov, in sicer od pravnih oseb je višji za 8 

milijonov, to je zapadlost lanskih odločb v letošnje leto, nižji je pa za 4 milijone pa pol, ker dva, dve, 

tretji in četrti obrok za fizične osebe letošnje odmere zapadeta v naslednje leto. Se pravi neto učinek, 

plus 8 pa minus 4 pa pol je povišanje za slabe 4 milijone. Davki na dediščine in darila so znižana za 1 

milijon evrov, glede na ocenjeno oziroma na 9 mesečno realizacijo ocenjujemo, da bo ta prihodek do 

konca leta nižji. Davki na posebne storitve, to je davek dobitkov na igre na srečo, glede na realizacijo 

znižujemo za cirka 700 tisoč evrov. Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežki 

prihodkov nad odhodki so višji za 2,3 milijone evrov, in sicer 2 milijona od presežka prihodkov nad 

odhodki zavoda Lekarne Ljubljana, za 274 tisoč evrov od bilančni dobiček Javnega podjetja 

Ljubljanska parkirišča in tržnice in pa 21 tisoč 900 evrov, udeležba na dobičku Europlakata pri 

nadstrešnicah. Kapitalski prihodki so nižji, nižji so za 26,7 milijona evrov, je pa v letošnjem letu 

načrtovana še, načrtovanih še kar nekaj večjih prodaj. Transferni prihodki so nižji za 10 milijonov 

evrov, v naslednje leto prenašamo projekte, ki so v finančnem načrtu OGDP-ja, to pa so C0, CČN, 

agroamelioracije in pa Krajinski park Ljubljansko barje. Ti projekti grejo z zneski, ki so bili v letu 

2015, ti zneski v leto 2016, tisti, ki so bili prej v sprejetem proračunu za 2016, grejo v leto 2017. 

Prejeta, na strani izdatkov so nižji izdatki za blago in storitve. Nižja so plačila obrest, obresti od 

kreditov, višja je subvencija LPP-jov, LPP-ju, za milijon pa pol, nižji pa so investicijski odhodki, 

medtem, ko investicijski transferji ostajajo enaki. Za leto 2016 pa sprejeti proračun iz 326-ih 

milijonov povečujemo na 365 milijonov evrov. Dohodnina je nespremenjena, izračunana na 

povprečnino 525 evrov, davki na nepremičnine so višji za omenjeni tretji in četrti obrok za fizične 

osebe, ki zapade v prihodnjem letu. Davki na dediščine in darila so prav tako v letu 2016 nižja za 

milijon evrov na podlagi letošnje realizacije. Prihodki od udeležbe na dobičku so nižji, drugi 

nedavčni prihodki, tukaj predvsem komunali prispevek investitorjev je predviden višje, in sicer za 2 

milijona, zaradi predvidenih investicij zasebnega sektorja. Tukaj imamo v mislih Ikeo, Kolizej, 

skladišče Mercatorja in pa hotel na Dunajski cesti. Kapitalski prihodki so višji za 40 milijonov evrov, 

vso nerealizirano prodajo iz letošnjega leta prenašamo v naslednje leto. Transferni prihodki pa so 

nižji, kot sem že prej omenila, za večje projekte pri OGDP-ju, kjer se prenašajo ti zneski, ki so bili 

prej planirani v letu 2016, na, v leto 2017. Zadolževanje predvidevamo višje, in sicer iz 6 na 8 

milijonov, glede na trenutno zelo ugodne obrestne mere. Višji prihodki gredo na strani odhodkov v 

višje investicije in pa investicijske transfere. Poudarek samo, da pri sekretariatu mestne uprave gre 
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povečanje predvsem na račun projekta EOL ELENA, ki ga v proračunu 2016 do sedaj še ni bilo. To 

bi bilo na kratko vse. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Hvala lepa. Prosim gospo Kavtičnik Ocvirk, da poda stališče odbora k obema predlogoma, A in D, 

2015, 2016. 

 

GOSPA MOJCA KAVTIČNIK OCVIRK 

Odbor za finance podpira oba predloga. Hvala.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Hvala lepa. Gospod Brezovar? Statutarno pravna komisija? 

 

GOSPOD DR. NEJC BREZOVAR 

Hvala lepa. Hvala za besedo. Kar se tiče amandmaja svetnika, gospoda  Janeza Žagarja, Statutarno 

pravna komisija meni, da je amandma, torej, ki ga je vložil mest … svetnik Janez Žagar nejasen in 

neizvršljiv, zaradi česar je v nasprotju z 2. odstavkom 146. člena Poslovnika mestnega sveta MOL, 

zato statutarna komisija predlaga, kot ste sicer že omenil, da mestni svet o njem ne razpravlja in ne 

glasuje, kar pa se tiče treh amandmajev s strani mestne svetnice, gospe Nataše Sukič, pa je sklep 

Statutarno pravne komisije, da na te tri amandmaje nima pripomb pravne narave. Hvala lepa. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Hvala lepa. Odpiram razpravo o obeh odlokih skupaj, poudarjam, o obeh odlokih skupaj, nato pa bom 

prešli na obravnavo delov dveh odlokov h katerim so vloženi amandmaji. Se pravi, razpravljamo 

sedaj skupaj o obeh odlokih. Gospod Žagar, prvi ste, izvolite. 

 

GOSPOD JANEZ ŽAGAR 

Ja, hvala lepa. Jaz bi samo rad videl, kaj kje tista tehnična podrobnost, zaradi česa je ta amandma, ki 

sem ga vložil na proračun 2016 neizvršljiv. Mislim, zadeve mi je popolnoma nejasna, ker kakor sem 

… jaz vem, da sem amandma vložil na točno določene postavke, tudi vire sem 

 

---------------------------------------------------------KONEC POSNETKA ŠTEVILKA 20151123_153117 

 

GOSPOD JANEZ ŽAGAR 

sem navedel, in tudi vzroke za amandma sem navedel. Hvala lepa.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

To bo pol kar pokazal. 

 

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

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Ja, bom, ta čas, ko bo gospod Brezovar pokazal še to povedal, da se je mestna uprava odločila in da je 

pripravila predstavitev in rebalansa in sprememb. V tej sobi, pred desetimi dnevi, bilo je prisotnih 13 

svetnic in svetnikov in mislim, da so te odnesli mnogo več kot bo danes v tej razpravi. Gospod Matić, 

vaša, razprava je vaša. 

 

GOSPOD DR. DRAGAN MATIĆ 

Hvala za besedo, gospod župan. V letu 2015 je bilo proračunskih prihodkov planiranih za 384 

milijonov in bodo z rebalansom zmanjšani na raven 349 milijonov. razlika 35 milijonov je velika. 

Nastala zaradi sicer predvidenih in nerealiziranih prodaj zgradb, prostorov in zemljišč v znesku cca 

26 milijonov evrov. Preostalih 9 milijonov pa izpada prihodka iz nerealiziranih, in sicer tudi 

predvidenih sredstev iz državnega proračuna in sredstev EU, kohezije. Gre za precej veliko 

odstopanja, ki se sicer kompenzirajo, predvsem z nižjimi odhodki, predvidenimi v rebalansu za 

investicije in ostalimi odhodki, tudi materialnimi stroški. Poglavitno vprašanje, ki se pojavlja, kakor 
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je očitno iz leta v leto je, zakaj ne prihaja do realizacije prodaje. Menim, da bi tu morali konkretno 

pojasniti, kako so bile izvedene, kako so bile načrtovane. Ali gre za primere, ko se prodaja istovrstnih 

nepremičnin ponavlja iz leta v leto. In tudi, ali je realno načrtovati, da se ena nepremičnina, ko je 

uvrščena v proračun, tudi proda v enem letu. Vsi vemo, da že prodaja enega stanovanja, ki je v rangu, 

tam, med 100 in 200 tisoč evri ni nujno, da se začne in zaključi v enem letu. Torej, bi tukaj morali 

bolj realno tudi načrtovati s to prodajo, ker je videti, da prodaje manjših objektov in manjših … 

zemljišč manjših vrednosti še nekako gre v promet, za večje pa je to seveda manj možno ocenit, da je 

bilo uspešno. To konkretno poročilo o prodaji nepremičnin, bi bilo pomembno zaradi tega, ker za … 

se za prihodnje leto, za leto 2016 spet planirajo prihodki tako, kot da bo do realizacije teh prodaj 

prišlo. In seveda tudi glede 2016 in prode … problem predvsem povečanje prihodkov za 40 milijonov 

iz naslova prodaje premoženja medtem, ko se prihodki iz naslova EU sredstev znižujejo za 11 

milijonov. Najprej me zanima, koliko je to realno glede na izkušnje iz leta 2015, to bi bilo verjetno 

dobro slišati vaše mnenje, gospod župan. Problem pa je, da se je za 2015 povečevanje teh prihodkov 

ne kompenzira s povečevanjem odhodkov za investicije, ampak, kot se je to zgodilo v primeru leta 

2015, ampak z višjimi transferji, celo za 11 milijonov in nekaterimi drugimi izdatki. Skratka, zdi se 

mi, da je struktura proračuna precej bolj tvegana v letu 2016, kot je bila po rebalansu oziroma kot bo 

po rebalansu v letu 2015. Predvsem se, po moji oceni, nadaljuje premajhno koriščenje evropskih 

sredstev in prihaja do neke vrste nesorazmerja med ocenjenimi visokimi prihodki od prodaj, ki niso 

strukturnega značaja, z visokimi odhodki za transfere, ki pa so strukturnega značaja. Tole je nekoliko 

na splošno o proračunu. Kar se tiče pa konkretno, prej ste omenil, da me zanima Brdnikova, seveda 

me zanimajo tudi na sploh protipoplavni ukrepi. Še enkrat bi spomnil, da je ta mestni svet, sicer ne v 

tej sestavi, ampak prejšnji, konec maja 2012 sprejel protipoplavne ukrepe in med temi 

protipoplavnimi ukrepi se je navajal tudi MOL kot investitor v devetih konkretnih projektih, v skupni 

vrednosti 7 milijonov 246 tisoč, kar je bilo ugotovljeno, seveda, da bi bilo treba realizirati do lanske 

… konca lanskega leta, pa se ni zgodilo na tem področju nič. MOL sicer navaja neke vsote denarja, ki 

pa so bile porabljene za čiščenje strug, cestnih propustov, vzdrževanja odvodavanja in tako dalje, to 

se pravi za sanacijska vzdrževalna dela, dela, ne pa za konkretno protipoplavne ukrepe. No, in sedaj, 

marca letos, smo mi vložili sicer amandmaje na proračun, ki so želeli vsaj del teh ukrepov, ki ste jih 

že vi leta 2012 načrtovali izpeljat, vendar smo bili takrat nekako onemogočeni že pri sami razpravi in 

je potem … vemo, kako je šlo naprej s tem, s to zadevo. Zdaj pa, seveda, danes ste vse svetniške 

skupine dobile tudi dopis civilne iniciative za poplavno varnost iz dela, iz ju, ju, jugozahodnega dela 

Ljubljane, kjer pa opozarjajo na to, da se tudi letos o rebalansu v letu, za leto 12, sredstva na postavki 

052010PPVMOL znižujejo za 452 tisoč 479, s pripisom, da se bodo sredstva za isti namen nato 

namenila v letu 2016, vendar v predlogu za leto 2016 je sredstev na postavki, na tej isti postavki, 

zvišujejo le za 107 tisoč 998 evrov in ne za celotnih 452 tisoč 479 evrov, predlaganih za znižanje na 

isti postavki v letu 2015 in istočasno je mogoče videt iz priložene dokumentacije, da se realizacija 

Brdnikove pomika v leto 2017, čeprav na prvo žogo se to zdi nelogično, sami ste povedali, gospod 

župan, da ste vložili prošnjo za gradbeno dovoljenje, torej, je utemeljena predpostavka, da so 

zemljišča že odkupljena, torej nimajo nekih nobenih posebni ovir, da ne bi s to investicijo nadaljevali 

oziroma z njo pohiteli. Mi vemo, da narava ne čaka, če letos ni bilo poplav in težav s tem, ni nobene 

garancije, da tud do, do tega ne bo prišlo v letu 2016. Se pravi, jaz ne vem, če bo narava čakala zato, 

da bo Brdnikova zgrajena, ampak nas zna presenetit. In v tem smislu se mi zdi, da je ta predlog 

proračuna za 2016 seveda pomanjkljiv, ker z rebalansom 2015, s še dodatnim zniževanjem že tako 

nizkih sredstev za protipoplavno varnost ter hkratnim neizvajanje, neizvajanjem vzdrževalnih dela na 

vodotokih na območju MOL, se problematika še nadaljuje in odlaga in povečuje strah prebivalstva 

pred novimi poplavami na teh območjih pa dodatno raste, to sem sedaj citiral en odstavek iz tega 

dopisa civilne iniciative. Torej, zdi se mi, da je rač … proračun na področju protipoplavne varnosti 

izrazito pomanjkljiv, poleg vseh tistih pripomb, ki sem jih generalno podal na proračun leto 2016 in 

rebalans za letošnje leto. Toliko z moje strani. Hvala. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Hvala lepa. Gospod Matić, samo dve … dva odgovora, no, ker se mi zdi, ker se mi zdi, da bo lažje za 

vse skupaj. Tudi drugo leto in naslednja leta, bomo vse tisto, kar namenjamo trgu, dali v plan prodaje. 

In ne vemo, kaj se bo prodalo. Ker če nimamo v planu, tudi, če pride interes, ne moramo prodat. Se 

pravi, vse te nepremičnine, ki niso namenjene razvoju Mestne obline Ljubljana, grejo v plan prodaje 
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vsako leto. To, kar se letos ni prodalo gre naslednje leto spet v plan. In drugič, za Brdnikovo morate 

gledat še tam pod cestami, ne, kjer imamo pripravljeno za celotno investicijo, realno gledat, to, kar mi 

računamo, ne, je, da dobimo enkrat do aprila gradbeno dovoljenje, gre se v razpis, in da začnemo 

delat polet. Pod pogojem, ker v gradbenem dovoljenju so točno mesci opredeljeni, kdaj se lahko dela, 

zaradi nekih žabic, ki tam gnezdijo, ne. In imamo vsa zemljišča, ne, in to odvisno od prejema 

gradbenega dovoljenja in v tem trenutku, če bi bilo to treba, ne, bo eventualno tudi kakšen pre, prem, 

premik narejen. Tako, da, Brdnikova je v prvem planu. Mi smo tudi naredili, bomo vam predstavili, 

dobili boste kar po pošti vsi mestni svetniki, predlog vseh protipoplavnih ukrepov za Ljubljano, to je 

tretji odgovor, kjer je razdeljeno na tisto, kar mora naredit država in kar bomo tudi prosili vse, da 

bojo probal vplivat, da se čim prej naredi. Nekaj je že začela, Hidrotehnik nekaj dela, kar mora 

narediti Dars po dvajsetih letih, ker ni naredil propust in kar mora naredit mestna občina. In, ko boste 

dobili tisti dopis, bo mestna občina tiste svoje, svoje kanale začela že čistit. Tako, da, to so trije 

odgovori. Gospod Pavlin, izvolite. 

 

GOSPOD JERNEJ PAVLIN 

Ja, spoštovani župan, hvala lepa za besedo. Skušal bom strnjeno in argumentirano razpravljat o obeh 

odlokih, ki sta danes na mizi. Se pravi o rebalansu za letošnji proračun in pa spremembi proračuna za 

prihodnje leto. Najprej dovolite, pohvalo, da sta oba proračuna … bosta s presežkom, torej, ki je zlato 

fiskalno pravilo, v Mestni oblini Ljubljana velja, je hvale vredno.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Vsa leta. 

 

GOSPOD JERNEJ PAVLIN 

Hvale vredno je tudi to, da smo v letošnjem letu enkrat obravnavali rebalans, za razliko od lanskega 

leta, ko smo kar trikrat. Sicer pa sam, bom rekel, dokument odloka o rebalansu proračuna ni 

pravzaprav nič posebnega v, v, kar se tiče številk, postavk, gre za nek računovodski zaključek 

javnofinančnega leta, ki prinaša pač določene zaključke. Meni s zdi predvsem … se mi zdita 

zaključka, bistvena zaključka predvsem dva. Prvič, razlogi za zmanjšanje prihodkov. Gospa Otoničar 

je tako tukaj, kot tudi na Odboru za finance predstavila posamezne alineje, če temu tako rečem, o 

spremembah v rebalansu. Ni pa dovolj zadostno, niso predstavljeni razlogi, zakaj so postavke takšne, 

kakršne so. In drugič, tale računovodski, tale bilanca ob zaključku leta, ne, se pravi rebalans 

sprejemamo mesec dni pred zaključkom koledarskega leta, kaže pa eno stvar. Kaže na uspeh politike 

investicij v tej mestni občini in o tem pač, kaj ste, gospod župan, vi in vaše koalicija naredili in česa 

… in kaj ne in kaj bo romalo v prihodjno, prihodnje proračunsko leto. Zdaj, problem pri temu, kot je 

vedno izpostavljeno, da je potrebno pri, kar je kolega svetnik Matić izpostavil, problem pri 

umeščanju vseh nepremičnin v proračun in potem slabi realizaciji prodaje in posledično zelo slabim 

kapitalskim prihodkom v proračunu, je ta, da so na te prihodke vezani tudi odhodki. In če so ti 

prihodki toliko nižji, kot bodo v letošnjem letu, so tudi posledično odhodki, še predvsem pa tisti 

investicijski tolikanj nižji. In toliko manj projektov se potem v nekem tekočem letu zgodi. Zdaj, na 

odboru smo želeli oziroma sem želel odgovore na dokaj konkretna vprašanja, zakaj se posamezni 

projekti selijo iz letošnjega leta v drugo leto. Naj spomnim, približno za 20 milijonov evrov projektov 

je, je ve tem rebalansu, se seli v drugo leto. Deloma je bilo pojasnjeno zaradi sredstev, evropskih 

sredstev in transferjev s strani države, deloma pa ni bilo pojasnjeno, zakaj se projekti selijo v 

prihodnje leto. Torej, za 20 milijonov sredstev oziroma projektov manj bo letos narejenega in to sem 

mi zdi pomembno izpostaviti. Namreč, ravno za toliko se zman … se zmanjšuje proračun Oddelka za 

… se pravi gospodarske dejavnosti in promet. 21,1 milijona evrov, kar se mi zdi enormna številka, 

kar dve tretjine celotnega zmanjšanja realizacije gre na rovaš odelkekga … Oddelka za gos … tega 

oddelka, Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet. O kapitalskih prihodkih je nekaj bilo govora. 

Glede na dejstvo, da … da je kar 26,6 oziroma 26,7 milijonov evrov manj kapitalskih prihodkov, bi 

politiko na področju kapitalskih prihodkov lahko označili za porazno, za katastrofalno, ker kot 

rečeno, trpijo nato investicijski projekti. Če bolj konkretno izpostavim, kar se rebalansa tiče, 12 

milijonov manj bo realizirano na področju varovanja okolja in naravne dediščine. 7 milijonov manj 

na postavki Promet, prometna infrastruktura in komunikacije, Investicijsko vzdrževanje in gradnja 

občinskih cest, skoraj 4 milijone manj bo realiziranega, Cestni projekti milijon 400, in tako naprej in 
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tako naprej, skratka to stanje je vse prej kot, bom rekel, po … pozitivno. Izpostavljeni so bili tudi 

projekti oziroma na, na Odboru za finance sem želel dobit odgovore na nekatera vprašanja, zakaj 

prihaja, kje so razlogi, da se te projekti prenašajo v prihodnje leto. Na primer, investicijsko 

vzdrževanje in obnova cest na območju Mestne občine Ljubljana, sredstva se zmanjšujejo … se 

zmanjšujejo za 2,2 milijona evrov, glede na veljavno proračun. Gre za projekte zahodna industrijska 

cesta v Zalogu, ureditev Litijske ceste v Hrušici, ureditev ceste Andreja Bitenca, sredstva smo 

prenesli v leto 2016, piše. Ukrepi prometne politike, to več v proračunu za prihodnje leto. Investicije 

v mestno kanalizacijsko infrastrukturo se zmanjšujejo 2,3 milijone evrov, glede na veljavni proračun. 

Sredstva za investicije v gradnjo komunalne infrastrukture v naselju Podgorica, Zaloška, Novem 

Polju, druga faza, se prenašajo na naslednjo proračunsko obdobje v letu 2016. Zakaj, ni napisano in 

tudi na Odboru za finance ni bilo pojasnjeno. Komunalna dejavnost, oskrba z vodo, investicije v 

lokalne vodovode, realizacija bo manjša za slabe tri četrt milijona evrov, glede na veljavni proračun. 

Znižuje, znižuje se zaradi spremenjene dinamike gradnje vodovodnega sistema Toško Čelo in 

Podutik. Sredstva so planirana v leto 2016. Torej, jaz mislim, da bi glede na ta zaključni račun lahko 

dejansko mestni svet bil, bi moral biti seznanjen z razlogi, zakaj se projekti prenašajo v, v naslednje 

leto. Kar se tiče sprememb proračuna za prihodnje leto. Zelo zanimiv je podatek, da bomo v 

prihodnjem letu, da načrtujete kapitalskih prihodkov kar v višini 70,4 milijone evrov, kar je za 40,8 

milijonov evrov več, kot bo realizacija v letošnjem letu. To je posebej zanimivo glede na to, da vedno 

znova ugotavljamo, tako pri realizaciji, pri polletni realizaciji kot zaključni, da je vedno ta žal nižja. 

Kar je bilo odvzeto, kar se, kar se v tem letu ni naredilo na prometni infrastrukturi v Mestni občini 

Ljubljana, komunalni infrastrukturi, se prenaša v prihodnje leto. To je, bom rekel, sredstva so 

načrtovana, so planirana. Jaz si seveda želim, da, da bi bili projekti tudi uspešno realizirani z, pač, z, 

na, za dobro vseh, v dobro javnega interesa. Pri proračunu za prihodnjo leto, pri promet, na Oddelku 

za gospodarske dejavnosti in promet, pri prometni politiki Mestne občine Ljubljana, pogrešam 

predvsem postavke, ki bi odpravljale in proračunska sredstva za odpravo prometnih težav v središču 

mesta. Izgradnja notranjega obroča, mestnega ringa, mislim, da je nujno potrebna ker, kot smo 

ugotavljali na zadnji izredni seji, ukrepi, ki jih je predvidela, predvidela prometna politika v Mestni 

občini Ljubljana pač, tudi z odprtjem Fabianijevega mostu, ne deluje pozitivno. Pridružujem se 

mnenju, da … in skrbi tako kolega Matića kot civilne iniciative za poplavno varnost jugozahodnega 

dela Ljubljane, ko opozarjajo na zmanjševanje sredstev za protipoplavno varnost. Ena, en, eno seveda 

je reaktivno, pač zagotavljat sredstva za … na tem področju, drugo je pa proaktivna politika, 

komunalna, urbanistična infrastrukturna. Tu se seveda vsi strinjamo in ni nobenih težav. Jasno je, da 

mora država naredit svoje, mi smo pa tukaj zato, da občina naredi svoje. Toliko kot komentar z moje 

strani, zdaj, gospod župan, če dovolite, prej nisem hotel biti nevljuden, bi svojo minutko še izkoristil, 

da vas seznanim s sklepi, ki smo jih sprejeli ob, ker smo zahtevali premor. Nisem hotel prej vztrajat s 

proceduralnimi motnjami, kot jih nekateri razumete. Zdaj, mi smo glede na začetek današnje seje, če 

dovolite, gospod župan, sprejeli 4 sklepe. Eden je še vedno aktualen, je proceduralen. Pa bom začel 

bolj od bistvenih, vsebinskih, do zadnjega proceduralnega. Po današnjem premoru, smo se odločili, 

da bomo vložili kodeks vodenja sej mestnega sveta kot akt v obravnavo temu mestnemu ske … svetu. 

Sklep številka 2, pripravili bomo spremembe statuta, da dobijo sveti četrtnih skupnosti možnost veta 

na prostorski plan in druge pomembnejše dokumente, ki se sprejemajo v tem mestnem svetu, v skladu 

z načelom subsidiarnosti lokalne samouprave. Sklep številka 3, sprožili bomo postopke za izredno 

sejo o vodenju sej mestnega sveta. Mislim, da si vsi zaslužimo, da je ta razprava … poteka 

argumentirano, dostojno in primerno, in da se izogibamo neprimernim komentarjem in ravnanjem, še 

posebej s strani prvega med enakimi. In na koncu, sklenili smo, da bomo zahtevali proceduralni sklep 

o tem, da se vodenje današnje prepusti enemu izmed podžupanov.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

To smo že… 

 

GOSPOD JERNEJ PAVLIN 

Toliko iz moje strani. Hvala lepa. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 
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Hvala lepa. To zadnje smo že glasovali, ker je že bil proceduralni predlog isti. Jaz bi vam vseeno, 

gospod Pavlin, dal sam odgovor na eno točko, k ste spraševal zakaj se prenašajo investicije iz leta 

2015 v 2016. Trije kratki razlogi so. Eden je primer Andreja Bitenca. Nekateri so pač za svoja 

zemljišča pričakovali večjo vsoto kot drugi. Niso dobili in smo pač čakali, da se to uredi. Delamo po 

fazah, tisti, ki ne bodo prodali, je postopek razlastitve. Enako je recimo kolesarska steza na Vojkovi. 

Že 5 let jo odlagamo, ker dotični, ki ne želi prodat, ki je že zgubil, ne, vse v postopki, je sedaj že na 

višjem sodišču, ne. In pač, more postopek potekat. Drugi primer je Zaloška cesta v Polju, kjer so 

posamezniki ob pomoči ene od strank poskušali tako dolgo nagajat, da ali niso dvigovali gradiva, ki 

je bilo poslano za dvig, pa so odlagali do zadnjega, pritoževali se do zadnjega in smo izgubili eno leto 

kot tako, ne. In tretji, ne, pač, postopek gradbenega dovoljenja, kot je primer Litijska cesta, kjer so 

tudi vremenske prilike, da se enostavno sedaj ta fini asfalt ne more zaključit. Ampak, Toško Čelo, se 

je začel plaz. Zdaj še plaz rešujemo tam, kjer je ta pot bila planirana. In to so, to je razlog zakaj se je 

prestavil iz 2015 v 2016. Ampak, karkoli sem našteval, ne, se niti en projekt ni ustavil. Gospa Žličar. 

Izvolite, vi ste. 

 

GOSPA ANA ŽLIČAR 

Hvala za besedo. Uvodoma bi vam rada povedala, da danes za razliko od prejšnjih razprav, ko sem 

razpravljala kar tako, jo bom danes prebrala. Zakaj? Zato sem si jo napisala, ker sem ugotovila, da če 

govorim prosto, porabim zelo veliko časa. Čas se mi izteče. Zdaj pa mi je veliko do tega, da to lahko 

nemoteno preberem. V začetku bi rada povedala, in se strinjam tudi z gospodom Pavlinom, da 

vendarle zelo napredujemo pri pripravah rebalansa. Pogledala sem za preteklo leto, je bil tretji 

rebalans je odstopal od drugega, oziroma končni rebalans je odstopal od drugega za več kot 20 

odstotkov. Letos smo to razliko zmanjšali pod 10 odstotkov, kar milim, da je zelo v redu. Govorim 

seveda o vrednostnem izkazu rebalansa. Pogrešam pa preglednico z načrtovanimi in realiziranimi 

prodajami zgradb in prostorov, ki bi prikazala, kje so nastala velika odstopanja od pričakovanj. Enako 

velja tudi za prodajo stavbnih zemljišč. Zakaj? Že večkrat je bilo poudarjeno, da smo pri planiranju 

kapitalskih prihodkov šibki, da so pričakovanja v proračunu prevelika. Pričakovali smo 14 odstotkov 

proračunskih sredstev iz tega naslova, realizirali pa 8,1 odstotek. Pravila oblikovanja proračuna so mi 

jasna. Česa ni v proračunu, tega se ne da realizirat, rebalansi pa so namenjeni temu, da popravimo, če 

smo kaj spregledali ali napačno ocenili. Preglednici o katerih govorim, bi nazorno prikazali realnost, 

brez nepotrebnih ugibanj in špekulacij o korektnosti proračuna ali rebalansa. Predlagam, da sta 

sestavni del obeh dokumentov. Prosim, ne skušajte mi ponovno razlagat o obveznih vsebinah teh 

dokumentov, ki so predpisane. Nihče ne prepoveduje, da so poleg obveznih vsebin še dodatne. Ta 

moj predlog ne temelji na tem, da želim komurkoli nagajat ali nalagat dodatno delo. Jaz verjamem, da 

je podroben seznam narejen, zato bi ga rada pred glasovanjem videla in mislim, da jaz in vsi ostali 

svetniki imamo pravico vedet zakaj dvignemo roko oziroma zakaj pritisnemo gumb za ali proti. Ker 

svetnike SMC še posebej skrbi poplavna varnosti mesta, sem podrobneje pogledala rebalans 

načrtovanja varstva in urejanja voda. Za ureditev območja Brdnikovo ulice je s proračunov 2015 za 

nakup zemljišča predvideno 591 tisoč 960 evrov. Skupaj pa plan predvideva porabo 656 tisoč. 

Domnevam, da je razlika 65 tisoč evrov, da ta pomeni stroške izdelave projektne dokumentacije. 

Rebalans 2015 pa za nakup zemljišča predvideva 309 tisoč evrov. Celotne stroške pa v višini 359 

tisoč, razlika, ponovno domnevam, da je za izdelavo projektne dokumentacije. In spet nastopi 

problem pomanjkljivih obrazložitev. V obrazložitvi je namreč napisano, da so sredstva zmanjšanja za 

10 tisoč evrov za potrebe investicijskega inženiringa. Ne razumem, kaj ste želeli povedati. Razlika 

vrednosti investicije od proračuna do rebalansa znaša 297 tisoč evrov. Brez pojasnila, seveda, se da 

računsko razložit, da je to 282 tisoč evrov manj za nakup zemljišča. 15 tisoč pa najbrž za projektno 

dokumentacijo. Sprememba proračuna 2016 omenja kot razlog za zamik prve faze nepridobljena 

zemljišča za gradnjo, za nakup zemljišča pa je predvidenih 17 tisoč 216 evrov. Kolikor sem 

seznanjena je zemljišče kupljeno in do konca leta bo pridobljeno gradbeno dovoljenje, kar je bilo 

predvideno že v proračunu. V rebalansu 2015 piše, kaj vse zajema NRP ureditev Brdnikove ulice, 

sprememba proračuna 2016 pa pove, da so se sredstva za začetek del zmanjšala in se bodo dela 

opravila v 2017. Zakaj jasno ne napišete, kdaj se bo kaj naredilo in koliko bo posamezna aktivnost 

stala. Če bo prišlo do sprememb, bo svetnikom zelo preprosto pojasniti, kaj in zakaj se je to zgodilo 

in s konkretnimi podatki in pojasnili bi poznali tudi prioritete in vzroke za njihovo spremembo. O 

transparentnosti ne bom rekla niti besede. In, poglejte, mi smo na sejah dolžni obrazložitev. Moram 
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rečt, bila sem prijetno presenečena, ko sem bila na tako imenovanem izobraževalnem dnevu. Gospod 

župan je znal resnično pojasnit, kakovostno pojasnit vsa glavna odstopanja. Lep vas prosim, zakaj to 

ni napisano? Proračun 2015 predvideva za ureditev Brdnikove 4 milijone in 95 tisoč evrov pri 

odkupu zemljišča za 591 tisoč. Rebalans 2015, pa 3 milijone 903, to je 191 tisoč evrov manj, čeprav 

je zemljišče cenejše za 282 tisoč evrov. Ali mi to lahko pojasnite? Izgradnja mostov čez Mali Graben, 

bi po proračunu 2015 stala milijon 305 tisoč evrov, po rebalansu pa 950 tisoč evrov več. In nisem 

našla pojasnila. Če bi bila skrb za ureditev poplavne varnosti resnično med pomembnimi nalogami v 

letu 2016 in bi bili načrti ob končni ureditvi v 2017 realni, bi pričakovala, da bi se nominalna razlika 

stroškov za odkup zemljišč v letu 2015, torej 282 tisoč evrov, namenila za večji obseg del in bi 

prvotno načrtovanim 322 tisočim evrov po proračuni 2015 prišteli še teh 282 tisoč evrov in bi bilo za 

sanacijo Brdnikove namenjene 604 tisoč evrov, namenjenih je 207. Ne vem, a …ne vem kaj naj vam 

povem. Prosim vas za pojasnila. Jaz vedno govorimo o tem, da pogrešam pojasnila. Ne nasprotujem 

nikoli nobeni zapisani številki, ampak res nobeni, če za tem stoji pojasnilo. Zdaj pa, vas lepo prosim, 

dovolite mi samo eno hudomušno opazko iz spremembe proračuna 2016. V spremembah proračuna 

2016 sem zasledila zelo zanimiv in visokoleteči dolgoročni cilj programa upravljanja in razpolaganja 

z zemljišči pri Oddelku za varstvo okolja. Citiram: izkoristiti površine MOL za pridelavo hrane in 

lokalno samooskrbo, urejanje občinskih zemljišč za razvire … za razvijanje mreže vrtičkov, 

ohranjanje in vzdrževanje obstoječih območij, namenjenih za vrtičkarstvo. Koliko kmetijskih in 

gozdnih površin bo spremenjenih v stavbna? Več kot 80 hektarjev. Hvala lepa.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Gospa Žličar, jaz bom probal pojasnit, če smem. Sej ne … nisem vsega mogu ujet, ne, ker, ker, ker je 

preveč, ampak bom probal vsaj po vrsti tisto. 

 

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

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Ne, saj bom vzel, ne. Brez skrbi, pol mi boste dal, ne. Ampak sedaj, zaradi zapisnika, ne. Na vsak 

način bomo sedaj, samo zmenit se moramo za številko, dal načrtovane pa konc leta realizirane 

prodaje nepremičnin. Jaz predlagam, da to ni pod 100 tisoč, ker je teh malih velik, ampak da nad 100 

tisoč da imate te glavne spremembe. Ne vem, Mestni trg 15, Habjanov bar in tako naprej. In boste pol 

takoj vedeli. To bomo dali kot prilogo, ne glede na zahteve. Tako, da boste imeli kot prilogo. Pišeš? 

Urša, pišeš. To je prva. Drugi, Brdnikov pa investicijski inženiring. Ta Brdnikova je sestavljena iz ter 

faz. Prva faza, so zemljišča vsa naša, sicer ne bi mogli vložiti gradbenega dovoljenja. Prva faza 

obsega od Večne poti, to je bil tisti problem s kmetom Babnikom, ne, ki se dolg trajal, pa do ceste, ki 

pelje k Tehnološkemu parku pa Monsu. Zakaj je še not zemljišče za drugo leto, so pa tista zemljišča, 

ki grejo na eni strani k Monsu, na drugi strani čez Brdo, gor, in k Tehnološkemu parku? Ko bomo mi 

prišli s to cesto, ki bo razširjena s kolesarskimi stezami, potem sta una dva kraka res nemogoča, ne, 

ker pridemo pol na zoženje in je zato tam not ostala ta druga faza. Letos ne rabimo investicijskega 

inženiringa, ker se je zamaknilo, zato je pač to črtano. Lahko bi ga tudi pustili. Drugače je pa ta 

Brdnikova, ne, pod cestne projekte. In ima kolega Polutnik not in ta Brdnikova, čim dobimo 

gradbeno dovoljenje, gremo v realizacijo, se pravi izbor, jaz računam, da bomo začeli pred poletjem 

gradit. In drugo, drugo sejo bo …   

 

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

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

… drugo sejo boste dobili tudi pregled vseh protipoplavnih ukrepov. Sam tolk sem rekel, da veste.  

 

GOSPA ANA ŽLIČAR 

A smem? 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Seveda, odgovor na repliko imate. Izvolite.  
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GOSPA ANA ŽLIČAR 

Jaz sem zelo zadovoljna vedno na koncu z vašimi pojasnili, ampak, lepo vas prosim, napišite jih, da 

ostanejo.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Bomo. 

 

GOSPA ANA ŽLIČAR 

Hvala. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Bomo. Sem rekel, da bomo. Gospa Sukič. 

 

GOSPA NATAŠA SUKIČ 

Ja, hvala za besedo. Zdajle bi najprej, pač, pokomentirala rebalans proračuna za leto 2015. V 

Združeni levici seveda nismo podprli proračuna za leto 2015 zato seveda ne vidim, kako bi lahko 

podprla rebalans tega proračuna. Zakaj pa nismo podprli? Kajti na proračun smo vložili takrat 

številne amandmaje, ki pa žal niso bili sprejeti. Razlogi za nesprejetje proračuna pa so bili, če sem 

malo bolj precizna, sledeči: v Združeni levica je na sejah delovnih teles mestnega sveta in  o razpravi 

na mestnem svetu izrazila številne pobude, vendar so skoraj da vse ostale brez pravega odziva s strani 

župana in mestne uprave, kar se je seveda potem odslikalo v predlaganem proračunu in se seveda to 

vidi sedaj tudi pri rebalansu proračuna. Ponovno bi postavila vprašanje oziroma iz … izrazila 

pobudo, namreč, videli smo, da so v Četrtni skupnosti Radvanje v Mariboru uvedli participativni 

proračun o katerem smo govorili in to je bil tudi razlog, ki smo ga že prej navajali pri proračunu, 

postopno uvajanje participativnega proračuna. Kar vam seveda ponovno predlagala za leti 2017 in 

2018. Gre pa za večje soodločanje občanov pri porabi investicijskega dela javnih sredstev in tako bi 

občani imeli priložnost, da predlagajo in soodločajo o projektih za katere menijo, da so potrebne v 

njihovi četrtni skupnosti. To je razlog, zakaj ne morem podpirati, podpreti niti rebalansa. Žal moram 

zdajle oditi na nujno sejo in se bom vrnila pozneje nazaj. Ne bom imela priložnosti obrazložiti 

amandmajev, ki sem jih vložila, jih maste pa priložene v gradivu. Tako, da, toliko v pojasnilo, da se 

ne boste začudili, spoštovani župan, zakaj me ni tukaj pri amandmajih, ki jih verjetno itak ne boste 

sprejel, ampak vseeno. Toliko, da razložim. Hvala lepa. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Še minuto počakajte, preden greste.  

 

GOSPA NATAŠA SUKIČ 

Kako? 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Še minutko počakajte.  

 

GOSPA NATAŠA SUKIČ 

Ja, ja, vsekakor. Sej je še … čakam. Povejte. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Mi smo vam tudi napisali, in še enkrat bomo dali, primerjava, ki ste jo vi izpostavili sploh ni prava. 

Mi imamo pa ta participativni proračun že vsa leta. Vi lahko odkimavate, ne, ampak vaš problem je, 

da ne poznate dejstev. Mi vsako investicijo, jaz imam tu, bi lahko začel za 2016, tabelco vseh 

investicij, ne. Usklajujemo s četrtno skupnostjo. Štirikrat letno sem jaz na sestanku s predsedniki, kjer 

obravnavamo 3 najpomembnejše investicije v četrtni skupnosti in konec leta, to kar je že gospa 

Žličarjeva rekla, kaj od teh treh je narejeno in kaj ni narejeno. V bistvu je vprašanje preprosto. Na kaj 

smo ponosni in kaj nas žalosti. Vsako leto. In to, kar vi razlagate, zdaj vsi men povejte, pri čemer, ne, 

samo še en odgovor, ne. To je zdaj četrtna skupnost formalna organizacija. V devetih letih sem bil na 

dnevih odprtih vrat, 18 tisoč naših občank in občanov, kjer vsak pride z nekim predlogom. Ki ga tud, 
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vsakega resno  …//…nerazumljivo…//… tudi odgovarjamo. Celo vsak odgovor je pismen. Tako, da 

samo veste, tak da … toliko.  

 

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

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Seveda, odgovor lahko date.  

 

GOSPA NATAŠA SUKIČ 

Glejte, župan, verjamem, da imamo morda nek približek k temu mehanizmu, ampak, glejte, mi bomo 

pripravili strokovne podlage za to in boste potem, bomo se morda lahko skupaj usedli in pogledali ali 

je to res tista prava oblika pristopa k participativnemu proračunu, ali bi se vendarle dalo ta 

mehanizem po četrtnih skupnostih uveljavljati na malo drugačen način. Se pa strinam, da verjetno 

imamo morda neke vrste … da imamo dejansko neke možnosti, ki so v redu, ne rečem, da niso, 

ampak to ni še čisto to in jaz vam, saj pravim, bomo pripravili tole strokovno, tako, da ne bomo se 

več okrog tega lovili. Pa bomo potem videli ali smo ali nismo si blizu pri tem. Hvala lepa. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Hvala. Gospa Urbanc. Sem videl. Kar po vrsti. 

 

GOSPA MAJA URBANC 

Ja, lepo pozdravljeni vsi skupaj. Hvala za besedo. Še sama bi se rada oglasila v zvezi z rebalansom 

proračuna, ki ga obravnavamo in deloma tudi v zvezi z spremembo proračuna za leto 2016. Kot je 

bilo že povedano, mogoče če lahko samo se strinjam s kolegi pred mano, ko smo obravnavali 

proračun za leti 2015 in 2016 je veliko svetnikov opozarjalo, da je nekoliko prenapihnjen in zavrnjeni 

smo bili z očitkom, da naše pripombe pomenijo nasprotovanje kar tako. Danes ugotovimo, da to ni 

res. Določene postavke so bile postavljene previsoko. In na mesto 309 in, 393 milijonov evrov bo po 

rebalansu v proračun ostalo 357 milijonov. Prihodki se torej znižujejo za 35 milijonov, prav tako za 

podoben znesek odhodki. Opazimo lahko, da se že tradicionalno postavke nižajo pri kapitalskih 

prihodkih za slabih 30 milijonov. Predvsem gre tukaj za neuspešnost na strani prodaje nepremičnin. 

Druga stvar, kjer opra … opazimo precejšnje znižanje so transferni prihodki. Za črpanje evropskih 

sredstev gre tukaj predvsem iz evropskega kohezijskega sklada in za prihodke s strani države. In to 

pov … tu pa povprečje nezanemarljivo vsekakor viša okoljski projekt Regijski center za ravnanje z 

odpadki. Pomembno se mi zdi, da se manj načrtovanih prihodkov pozna zlasti na področju investicij, 

ki jih z rebalansom krčimo, še posebej pri sredstvih za gospodarske dejavnosti in promet, kjer 

manjšamo vzdrževanje, obnove in gradnje cest ter cestne projekte. Prav tako je manj sredstev 

namenjenih kanalizacijski infrastrukturi. To … toliko glede nekih splošnih opažanj, konkretno pa s 

… pa bi rada opozorila še na dve stvari. Prvič, na postavko tisoč, 1402, v področju gospodarstvo, in 

sicer govorim o postavki Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti, bolj natančno Spodbujanje 

razvoja malega gospodarstva. O tem smo govorili tudi že na odboru, nekaj časa nazaj. Pa nekih 

konkretnih odgovorov ni bilo. V letošnjem letu, je bilo v proračunu za ta namen predvidenih dobrih 

53 tisoč evrov. Ta postavka je torej zelo majhna. Nekako smo želeli vedeti, kaj konkretno to pomeni. 

Danes pa lahko preberemo v rebalansu,da se je ta številka iz 53 tisoč evrov z nižala za točno toliko. 

Torej, v rebalansu na okroglih 0, za to področje. Gre za majhen znesek, pa vendar, čemu smo to 

oklestili? Ko sem bara … ko sem brala obrazložitev, lahko preberemo, da se tukaj zagotavlja sredstva 

za sofinanciranje projekta Bioregije Evrope. In cilj je vzpostavitev zveze evropskih bioregij. Potem 

lahko preberemo, da gre za pomemben proces, ki želi spodbujati posloven procese in še nekaj 

podobnih lepih besed. Na koncu pa, da se ta sredstva zmanjšujejo za 53 tisoč evrov, ker se je začetek 

projekta pomaknil v leto 2016. Bi bila  vesela, če bi lahko dobila razlago zakaj in kaj točni je tukaj 

mišljeno? Ali pa če, če se, če se ta projekt ne namerava izvajati in so to zgolj neke postavke zakaj je 

to vključeno potem v proračun za 2016. V spremembi ta leto 2016 prav tako ne moremo, vsaj jaz 

nisem uspela razbrati, čemu se projekt premika. Piše pač, da je opis glavnega programa enak opisu 

pod programa Spodbujanje razvoja malega gospodarstva. Še zadnji moj komentar. Pozdravljam, da se 

pač v predlogu odloka o spremembah proračuna nekoliko vi … se pravi, govorim v letu 2016, 

nekoliko višajo sredstva, ki so namenjena programom za mlade. Ocena realizacije 2015 je 1 milijon 
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15 tisoč. Proračun za leta 2016 pa predvideva 917 tisoč evrov. S spremembo proračuna 2016 se ta 

postavka za 50 tisoč evrov poviša. Tako, da pridemo na 967 tisoč evrov. Še enkrat, odlično, da se ta 

postavka povečuje, ampak je še vedno manjša, glede na proračun 2015, kjer je predviden 1 milijon 15 

tisoč evrov. In v eni izmed naslednjih točk bomo razpravljali in sprejemali strategijo Mestne občine 

Ljubljana za mlade, zato je vsekakor smiselno, da se tudi proračunske postavke v tej smeri 

spreminjajo. Hvala. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Gospa Urbanc. Samo en komentar. Evropska sredstva. Podatek, ki ga imam do 15. 11., realizacija 53 

milijonov 174 tisoč 117. Zdaj pa pazite, indeks, na isto obdobje lani, 1451,12. In vi govorite slabo 

črpanje.    

 

GOSPA MAJA URBANC 

A lahko že odgovorim, al… 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Seveda, absolutno… 

 

GOSPA MAJA URBANC 

Ja, vsekakor, glede na prejšnja leta, je letos rekord v tem, koliko …. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

V Sloveniji je rekord.  

 

GOSPA MAJA URBANC 

Ni … ne govorim za Slovenijo, to.. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Jaz pa govorim o Slo.. 

 

GOSPA MAJA URBANC 

…to ne vem, v Ljubljani… 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Jaz govorim pa v Sloveniji rekord… 

 

GOSPA MAJA URBANC 

A v Slove … 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

A, seveda, …. 

 

GOSPA MAJA URBANC 

Teh, pač, podatkov nimam. Ampak, glede na prejšnja leta, smo leto … je letos vsekakor boljše leto, 

kar pa še ne pomeni, da je super. Ampak, mene v bistvu bolj zanima…pa… čisto … jaz sem zdele v 

tem mestnem svetu od oktobra. In čist na vsa … v vsaki razpravi o proračunu, v keri sem sodelovala, 

so se te postavke manjšale. Te postavke teh prihodkov, ki jih dobimo iz evropskih sredstev. A to ni 

res? 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Ja, očitno ni res. Jaz … številke je treba vsaj znat brat, no. Jaz drugače ne morem rečt.  

 

GOSPA MAJA URBANC 

Prosim? 
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GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Številke je treba znat brat. In 54… 

 

GOSPA MAJA URBANC 

Mislim, da sem pismena, no. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Ja, ne vem, pol mi pa razložite, kako naj vam jaz preberem še enkrat. Lejte, 54 milijonov letos, za… 

 

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

repliki. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

…isto obdobje lani, 4 milijone. Jaz drugače ne znam povedat.  

 

GOSPA MAJA URBANC 

A mogoče… 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Hvala lepa, saj je v redu. 

 

GOSPA MAJA URBANC 

Ja. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Gospa Kucler Dolinar, saj. Gospa Kucler Dolinar je sedaj prosim na vrsti, no.  

 

GOSPA MOJCA KULCER DOLINAR 

Hvala.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Saj je v redu. 

 

GOSPA MOJCA KULCER DOLINAR 

Najprej bi izrazila navdušenje, da sem končno dobila zaveznike, k, ki goreče zagovarjamo skupaj 

nerealno načrtovanje prodaje nepremičnin. Torej, tako poslovnih prostorov, kot zemljišč v lasti 

mestne občine Ljubljana. Že veliko je bilo o tem govora, ampak, naj samo nekaj stvari tudi sama 

izpostavim. Torej, več kot opazno znižanje prihodkov iz naslova kapitalskih prihodkov za 26,6 

milijonov evrov, kar pomeni 48, skoraj 49 odstotno znu, znižanje. Zdaj, ko spremljamo razpravo o 

zvezi z prodajo oziroma razprave ali pa ja, razprodajo hiše Hospica Lekarni Ljubljana, mi je tudi bolj 

jasno, zakaj, gospod župan, ste morali umakniti tisto določbo, tisto alinejo iz statuta, da morate pred 

vsakokratnim poslom pridt pred mestni svet, ane. Zdaj se tukaj že kar takoj zadeve kažejo in… 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Za vsa leta, je, Mojca… 

 

GOSPA MOJCA KULCER DOLINAR 

… kje je bilo tudi vaša goreča podpora temu. Pač ste dobili večino, ki jo je bilo potrebo dobit. Men je 

tuki zlo, mislim, majčkeno sem ogorčena, da so svetniki na to pristali. Ampak, grem naprej. V zvezi z 

tem, kaj je potrebno vključiti v proračun in načrt razpolaganja s premoženjem. Me boste popravili, 

zato ker nisem zopet pričakovala tega vašega odgovora, ki se ponavlja iz proračuna v proračun, iz 

rebalansa iz, v rebalans, češ, da je potrebno vse nepremičnine potencialne za … ki so potencialne za 

prodajo, vključiti v načrt razpolaganja z nepremičninami. Prvo moje vprašanje v zvezi s tem je vam 

in pa, kako že vi temu rečete, strokovnim službam, ki so pripravile gradivo, zakaj potem sprejemamo, 

se pravi v nadaljevanju, gradiva, sklepe, kjer pravzaprav vam damo neko odprto možnost, kar tako, 
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bianco, da lahko z nekaterim premoženjem, pa vendarle razpolagate, če ni zajeto v načrtu 

razpolaganja z nepremičninami. Zdaj, če gremo k številkam, mislim, da bomo v naslednjih točkah za 

leto 2015 ta sklep iz, mislim, da tam 15 milijonov, nižal na 10 milijonov evrov nepremičnin. Lahko bi 

potencialno prodali, tudi, če niso vključeni v načrt razpolaganja z nepremu … nepremičnim 

premoženjem, vključno, ki jih je pač sestavni del proračunov. In kaj kažejo številke? Da pr teh 

zneskih, ki se prite … ki pritečejo v proračun, bi torej, pravzaprav, toliko, kolikor vi prodate, skoraj 

da nobeno nepremično premoženje, torej, zemljišče, stavba, poslovni objekt, ne bi bilo potrebo, da bi 

bilo zajeto v tem našem osnovnem načrtu razpolaganja z nepremičninam. Namreč, če povežemo 

sklep prostega razpolaganja okoli 10 milijonov evrov, pa povežemo številko za 2015 Prihodki od 

prodaje zgradb prostorov, ki je nižja, torej 9 milijonov 259 tisoč. Ne nam prosim, mislim, neumnosti 

govorit, če zelo tako enostavno se izrazim.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Zdaj smo spet tam, ne. A čem protestirat? 

 

GOSPA MOJCA KULCER DOLINAR 

In še bolj… 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Ne, ne bom. 

 

GOSPA MOJCA KULCER DOLINAR 

Kako bi rekla, začudenja vredno je potem glede na vse tele vaše razlage in pa majčkeno tudi 

jamranja, ane, da pač zaradi gospodarske situacije, stvari ni bilo mogoče prodat in iz tega naslova 

pridobit prihodke iz naslova kapitalskih prihodkov, tako kot so bili predvideni, da po tem, za leto 

2016 enostavno povečujete postavko za 250 odstotkov. To isto. Torej, a veste, mislim, ne vem zdaj, 

koga imate za norca, no. Al sami sebe, strokovne službe, al svetnike. Druga stvar, kar se tiče 

prihodkovne strani, je to, kar je ravno kolegica pred menoj govorila. Evropska sredstva. Dve 

vprašanji bi tukaj imela. Zadnjič, na enem od odborov je bilo rečeno, da bojo sredstva za 

kanalizacijski zbiralnik C0 se lahko uporabila v prihodnjem letu. Torej, prvič, zanimajo me pravne 

podlage, na, ki, o katerih pravite, da so, da se bodo sredstva, evropska sredstva lahko, torej, da se bo 

ta investicija lahko investirala iz evropskih sredstev, iz naslednje finančne perspektive. Konkreten 

odgovor. Namreč to finančno perspektivo smo zamudili, ste zamudili. Kje imate garancije, da se bo 

lahko ta investicija črpala iz evropskih sredstev? Torej, tudi iz evropskih sredstev.  Drugo vprašanje 

me pa zanima, ko tako pojete slavospeve Rceru in na tej podlagi pridobljenih evropskih sredstev, me 

pa zanima, kaj bo v perspektivi časa enega, dveh, treh let imelo … imel, imela ta investicija za 

posledico na računih Ljubljančanov, na položnicah? In zanima me pa tudi, morda nisem pogledala 

dobro, če je kje uradno objavljena cena za obdelavo in odlaganje odpadkov. Na premer, da rečeva, za 

1 tono obdelave in odlaganja odpadkov. To je kaj … kar se evropskih ti … sredstev tiče. V 

nadaljevanju pa se tudi sama pridružujem kolegom, ki pa so že z ogorčenjem izrazili znižanje postavk 

na investicijskem vzdrževanju, obnove in gradnje cest na območju Mestne občine Ljubljana, in sicer 

za več kot polovico. Tudi mi smo na proračunski seji celo predlagali amandmaje, da se povečajo 

sredstva na tej postavki za 2015 in 2016. Tako, da seveda, da ne morete pričakovati, da bomo sedaj 

podprli to zmanjšanje. Enako velja za postavko cestni projekti. Danes so bili že izpostavljeni kateri. 

Za več kot eno polovico se bodo sredstva znižala. Prav tako znižanje sredstev za urejanje 

kanalizacijske infrastrukture in pa protipoplavne varnosti na območju Mestne občine Ljubljana. Kar 

pa je edino spodbujajoče do sedajle v teli današnji seji, da končno, gospod župan, nisem enkrat 

slišala, da se proračun ni mogel realizirat v vaših predvidenjih, planih zaradi nagajanja opozicije. 

Tako, da sedaj je čas, da samo položite račun, zakaj je tako porazno izvrševanje proračuna oziroma, 

zakaj je potrebno takšna sprememba rebalansa napram sprejetemu proračunu. Hvala. 

 

GOSPOD MARJAN SEDMAK 

Replika.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 
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Trije. Gospod Brezovar, prvi, gospod Sedmak in jaz. 

 

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

 

GOSPOD DR. NEJC BREZOVAR 

Hvala lepa. Jaz bom zelo kratek. Glede tistega, da obžalujete, da so nekateri svetniki podprli 

spremembe statuta za tiste 2 milijona, saj vemo o čem govorimo, jaz sem že 100-krat rekel, takrat 

smo podprli, ker je šlo za uskladitev z zakonodajo, ne. Tako, da prosim, ne, ne bom … mislim, zdaj 

šestič, sedmič. Hvala lepa. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Gospod Sedmak. 

 

GOSPOD MARJAN SEDMAK 

Lejte vi … 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Sam … mikrofon, prosim. 

 

GOSPOD MARJAN SEDMAK 

Ja, sej.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Ja.  

 

GOSPOD MARJAN SEDMAK 

Ne, pardon, ne drži trditev, da lahko župan razpolaga kar tako s premoženjem občine. Veste, na 

podlagi 11. člena, 4. odstavka Zakona o .. klele ga imam … o stvarnem premoženju države in 

samoupravnih lokalnih skupnosti, lah … lahko razpolaga samo v okviru načrta, se pravi v okviru 

proračuna, ki ga pa potrjuje ta organ, v katerem sedimo. Hvala. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Jaz bom bolj konkreten, ker mi je to najbolj všeč, ne. Dve vprašanji sem dobil, čist direkt. Kje imamo 

garancijo, da bo vlada uvrstila projekt, ki ga že 3 leta ni? Nikjer. Ampak, če mi ne bi pripravili na to, 

da kandidiramo, da imamo vse dokumente, da je zdaj na Jaspersu, potem tudi ne bi mogli se o tem 

spraševat. Ker, če bi bila vlada, delovala, normalno, bi nam te sredstva že odobrila pred dvemi leti. In 

tretjič, ko hvalite tako ta Rcero, ki je ta trenutek najboljši okoljski projekt v celi Evropi, boljšega ni, 

ampak prvo morte pridet pogledat, za to si čas vzamete, je ta sedaj za vzgled, ne samo temu delu, kar 

običajno dajemo, jugovzhodni Evropi, pa vzhodni, ampak je tudi v zahodni Evropi in to, kar ste vi 

vprašala, ne, na gospodinjstvo, odvisno ali gre za blok ali gre za individualno hišo, se bo cena 

spremenila s tem novim obdelavo, od minus 1 do plus 2 procenta. Od minus 1 do plus 2 procenta. In 

sedaj, ne ampak saj bom …bom spu … bom do vas spodoben, ne, ne bom govoril o neumnosti pa 

tako, kar ste vi začela govort, kdo ma koga za kaj tazga. Gospa Sever, izvolite. 

 

GOSPA KSENIJA SEVER 

Spoštovani župan, hvala za besedo, in lep pozdrav vsem svetnikom. Govorila bom o rebalansu 

proračuna za leto 2016 in ugotavljam, da tako, kot vedno, ta temelji na zvišanju kapitalskih 

prihodkov, ki pa v postavki Prodaja stavb in zemljišč, v vrednosti 70 milijonov, verjetno … evrov, 

verjetno ne bo realizirana. Na odhodkovni strani pa se največje spremembe in na investicijskih 

odhodkih, kjer je veliko postavk pa prenesenih iz leta 2015. Razpravljala bom o protipoplavnih 

ukrepih, o katerih sta že razpravljala svetnika Stranke moda … modernega centra. Ugotavljam, iste 

številke in dejstva, kar kaže, da je pri tej postavki resnično načrtovanih premalo sredstev in se 

izvedba del premika v leto 2017 in 2018. V okviru NRP, sedem tisoč petsto šestdeset deset, deste 

trinajst, je planiranih sredstev 2 milijona 541 tisoč evrov za ureditev območij. V tem znesku je za 

območje Brdnikove planiranih le 17 tisoč 216 evrov, in sicer to predstavlja odkup zemljišča. Če 
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pogledam druge podstavke, je za ureditev igrišča in ostalih zunanjih površin planiranih 121 tisoč. V 

celoti pa so kon … pa se sredstva na kontu proti pravne varnosti na območju MOL v primerjavi z 

letom 2015, če se upošteva oba rebalansa, zmanjšuje v letu 2016 za 65 tisoč evrov. Prav tako so 

planirana sredstva za leto 2016 v višini malo več kot 500 tisoč evrov za poplavna območja premajhna 

in ne kažejo na prioriteto dela. Menim, da so mnogi projekti potrebni, tu mislim obnove cestišč, 

vendar narava, ko enkrat pokaže svojo moč, ne čaka ne na denarna sredstva, ne na vrstni red del, ne 

na projektno dokumentacijo, ne na gradbena dovoljenja. Zato mislim, da je v tem delu protipoplavni 

ukrepi, rebalans za leto 2016 premalo razvojno usmerjen. Poplave so bile v letu 2010, 2014, 

dokončanje projektov pa je v letu 2017 in 18. Bomo ponovno dočakali poplavi čez 4 leta? Pred 

dokončno izvedbo načrtovanih projektov. Opozorila pa bi še na članek, ki je bil objavljen v Delu, leta 

2014, kjer za poplavljeno … poplavljanje Glinščice stanovalci krivijo občino in posamezni celo 

napovedujejo tožbo proti občini. Tukaj govorijo tudi, da Glinščica, z vsemi pritoki namreč poplavlja 

izključno zaradi vode iz hribovja, ki so del MOL in da to ni vezano na ukrepe s sosedno občino … 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Ja, pa je… 

 

GOSPA KSENIJA SEVER 

…misli se zadrževalnik, ki naj bi bil grajen v občini Dobrava – Polhov Gradec. Hvala lepa. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Gospod Javornik. 

 

GOSPOD MATEJ JAVORNIK 

Najlepša hvala, gospod župan. Glede na to, da imam, mislim, da 10 minut na voljo, bom dosti krajši, 

ker je čas dragocen. Želim …  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Hvala. 

 

GOSPOD MATEJ JAVORNIK 

… poudarit, da hočem bit pri razpravah objektiven in pa gle … vezano, glede na posamezno točko, 

ne, o kateri razpravljamo. Želim podarit, da v svetniški skukini, skupini Stranke modernega centra 

nismo nikogaršnji zaveznik, ampak, da želimo pohvaliti dobro in pa biti kritični tam, kjer so 

procesi… 

 

---------------------------------------------------------KONEC POSNETKA ŠTEVILKA 20151123_161118  

 

GOSPOD MATEJ JAVORNIK 

… transparentni in pa posledice sprejetih odločitev negativne. In vplivajo negativne na javno dobro. 

Zato bi pozval, zato bi pozval gospo Kucler Dolinar, da, da mi objasni, kdo so te zavezniki, ne, ki 

razpravljamo danes o, o negativnih vplivih proračuna 2015. Zdaj pa najprej o, kot sem rekel, slabi 

stvari, kaj me je, recimo, privedlo do tega, da sem se oglasil. Gospa Sukičeva je omenila partici … 

participativni proračun. Tam ste omenil, ne da so proračuni usklajeni z voljo, voljo četrtnih skupnosti 

in bi rad poudaril, glede na vsa dogajanja v čet, v Četrtni skupnosti Sostro, da upam v, da v letu 2016 

ali pa 17, ne bo v investicijskem planu ceste do kamnoloma, glede na to, da ste rekel, da se 

usklajujete z javnim mnenjem. Pohvalo bi dal na izvedbo samega proračuna 2015. Veliko je bilo o 

tem rečenega, zato se ne bom poja … ponavljal. Ko sem pregledoval po denarnem toku načrtovane in 

pa realizirane prihodke za zadnjih 5 let, sem gledal, da so zaključni računi odstopali tam od, od 25 do 

20 odstotkov. Letos je lep uspeh dosežen, ta neskladje oziroma primanjkljaj v, v, v devetih odstotkih 

oziroma raz, razhajanje. Imam pa eno vprašanje, vezano na 2015, ki se pa nanaša na nadomestila za 

stavbna zemljišča. Zanima me, kako občina spremlja, kdo so neplačniki NUSZ-ja. Vem, da vam ne 

dajo podatkov, vendar zanima me, kakšen delež je, se pravi, lahko tudi v odstotkih, ne, tisti neplačan 

del. Kaj bote naredili, da, da se lahko zadeve nekako iztirjajo? Zato, ker imamo lahko na drugi strani 

pa socialne transferje do istih oseb, ne. Vem, da se bote smejal, ker smo pač vladni, ne, ampak, 
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vseeno želim pomagat kot mestni svetnik, ane. To je eno. Drugo, me pa zanima, v komentarju imate 

večkrat napisan, tam, kjer imate, kjer opisujete javne razpise, da se velikokrat cene po pogajanjih 

znižajo, glede na osnovno pogodbeno vrednost. Pa me zanima, kakšni so te postopki, metode, za ta 

znižanja, če so procesi seveda izpeljani pravilno, argumentirano, da recimo, ne bi se zgodilo, da bi 

kasneje računsko sodišče ali pa, bom rekel, na, na Ministrstvu za finance prišlo do tega, da bi morali 

ta sredstva vračat. Za 2016 me pa, moram rečt, da je proračun zame narejen smelo, jaz si zelo želim, 

da vam ga bo uspel realizirat. Zanima me pa nekaj, glede na to, da ste letos res uspešno odprl Rcero 

in da je bilo iz tega veliko sredstev iz kohezijskega sklada, a mi lahko samo poveste katere dve ali pa 

tri investicije bi bile tiste, ne, ki bodo prinesle, bom rekel tok, tok sredstev iz kohezijskega sklada? To 

je eno. To je to. Najlepša hvala za odgovore. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Gospod Javornik. Jaz sem se res smejal zdele. Glejte kar Uršo, ne mene gledat, zraven ne. Od 

prejšnjega ponedeljka jo sekiram ko vrag. Ker nam manjka, ne, cel teden 9 milijonov. Od 16 smo 

dobili 7. Zdaj, na svoj način smo ugotovili, da je Furs pobral 2, ki nam jih ni prenakazal in bomo 

naredili cel halo. 

 

GOSPA URŠA OTONIČAR 

Dva šesto. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Dva šesto do danes vemo, da je dobil, pa nam ni prenakazal. In teh 9 milijonov pomeni, da se 

moramo zadolževat, ker 16. ne more se zgodit od prejšnjega kvartala, da bi šla podjetja v stečaj. 

Toliko. Od 16 smo jih dobili 7. In tragedija naša, ne, tragedija te države, da je Furs država v državi, 

da nobenga ne šmirgla, ker to je prošnja že ne vem koliko let, da nam sam dajo seznam neplačnikov, 

kar potem lahko mi ugotavljamo, če nekdo prosi, da damo to kot kriterij, da pač ne more dobit. Ne 

pa, da mu daš denar, pa ti ne plača, ne. Izvolite. Kar. In jaz mislim, da je tam treba nekaj zamenjat. 

To je moje mnenje. Govorimo o vrhu. Izvolite, ker to, s tem, da je cel torek klicala, ne vem koliko 

naslovov, da je dobila odgovorno osebo. V petek nismo dobili odgovora, ker je bil na dopustu. Danes 

pa ni bilo časa, ker je prišel z dopusta, se mora spočit. Ne vem ime, ampak tragedija. Če to pri nas, ki 

spremljamo, ne, ta velika podjetja, saj ta velika spremljamo, ne. Nam teh 9 milijonov, oziroma skoraj 

10, če bi vsi plačal, ne, damo, tamle sem dal gospe Žličar, realizacijo do 15. 11. in poglejte uno 

zadolžitev, zakaj zadolžitev? Ker 16. smo računal, da tega ne bo več. In drugo, vprašal ste kateri je 

projekt podoben Rceru.  

 

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

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Projekt po velikosti je C0, kanal Medvode – Vodice – Ljubljana, CČN in pa Aglomeracija 2000. In 

tudi tu nam država meče eno od teh aglomeracij ven, češ, da nima 2000 duš, ker je v cesti med dvema 

hišama 80 metrov razlike. 

 

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

repliki. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Evo. Če boste kar hotel, dobrodošel. Če nam lahko pomagate, dobrodošel. Gospa Horvat. 

 

GOSPA MARIJA HORVAT 

Hvala za besedo. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

In sam, sam, gospa, sam še ena prijavljen. Tako, da smo obveščam. Gospa Škrinjar še … ja, ja. Pa 

vas ne bi spustil nikakor ne, lepo prosim. Izvolite.  
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GOSPA MARIJA HORVAT 

Hvala za besedo, gospod župan. Lepo pozdravljene kolegice in kolegi, svetnice in svetniki! Ne bom 

dolga, obljubim. Projekt Brdnikova. Žal mi je, da kolegice ni, ni, ni več tukaj, Nataše in daje že odšla. 

Kmalu po tem, ko je bil odprti šentviški predor in takrat, ko se je pač dogradilo in dokončalo to 

krožišče na Brdu, kar je po moje zelo veliko krožišče na tej obvoznici v Ljubljani, s, smo začeli v 

Četrtni skupnosti Rožnik, katere članica sem bila, tudi spremljati ta projekt, ki je bil pripravljen, 

Brdnikova. Ta projekt je bil v četrtni skupnosti razgrnjen, če bom jaz vedla, 6 mesecev, o njem smo 

pa intenzivno razpravljali več kot 1 mesec. Ne samo člani četrtnih skupnosti. Vem, da je predsednik 

četrtne skupnosti takrat pozival še vse, bi rekla nekako, lokalne, fizične osebe, ki bi lahko pri projektu 

sodelovale, ga iz kakršnega koli predloga tudi potem dopolnjevale. Zavedam se, da je, projekt zelo 

dobro poznam, sama stanujem v neposredni bližini. Projekt je zasnovan široko in bo tudi zelo 

razbremenil sedaj zelo gosti promet oziroma izvoz iz Brda v celotno Rožno dolino in na Brdu. Jaz se 

zdaj same potankosti, pravzaprav vseh potankosti ne spreminjam. Vem, daje predvidena 

štiripasovnica, da smo takrat govorili tudi o mostu čez Veliki Graben, ki ga je omenil župan, da smo 

se, da bo celo v tistem okolju, kjer je tudi Pot spominov in tovarištva predvideno potem ureditev 

področja, parkirišča in tako naprej. Pogovarjali smo se celo ali bo potem izvoz na Večno Pot tam 

potrebno ali krožišče ali narediti semafor. Tako, da še pred nedavnim sem tudi sodelovala v pogovoru 

z prebivalci s Kantetove, ki se začetka te investicije izredno veselijo in jo pozdravljajo, kajti rešila bo 

jim tram tudi poplavno varnost. To sem vam hotela poudari. Projekt se z že nekaj in nekaj obdobji, 

mislim, že dalj časa razvija in jaz sem zelo vesela, da sedaj končno tudi stopi v veljavo, kajti 

predvidevam, da bo to zdaj eno področje, ki bo zelo dobro urejeno. No, hkrati pa tudi pozdravljam, 

da se istočasno naprej iz Poti za brdom nadaljuje notranji ring, ki bo povezoval izvoz na Vič in potem 

tudi izvoz na ob Ljubljansko obvoznico. Tako, da potem tudi ne bo moten ta projekt, ki, ki bo najbrž 

za nekaj časa, ta izvoz Brdo zaradi investicije mogel bit tudi zaprt. To sem hotla povedat tako, da 

pravzaprav ne drži tista trditev, da prebivalci lokalnih območij niso seznanjeni z investicijami. 

Problem je, koliko se ji te dotikajo in koliko so za te investicije pač zainteresirani. Hvala lepa. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Hvala lepa. Gospa Škrinjar. 

 

GOSPA MOJCA ŠKRINJAR 

Hvala lepa. Osredotočila se bom bolj na družbene in socialne dejavnosti. V osnovni šoli je med 

dolgoročnimi cilji zapisano, da se skrbi tudi za posebne skupine učencev. To pomeni posebne 

potrebe. Romi, azilanti, begunci. To pozdravljam, še zlasti v luči razprave, ki sem jo imela na 

predzadnji seji, kajti begunci bodo prišli, bodo tukaj. Pred tem nima najbrž smisla zatiskati oči in za 

njih je treba tako poskrbeti, kot je potrebno. Pri čemer me pa seveda moti, da pri vrtcih pa takega cilja 

ni. Kar pomeni, da otroci beguncev ne bodo šli v vrtec. Upam, da temu ne bo tako, kajti ravno za njih 

je treba poskrbeti, zaradi uspešne integracije. 100 tisoč manj je na materialnih stroških za osnovne 

šole. So seveda, mi je težko. Tukaj je kakršenkoli denar, ki gre premalo za materialne stroške je, je 

slabo. Kajti, to pomeni, da je manj razvojnih sredstev. Hkrati pa v svojih obrazložitvah pišete, da se 

dodaja dodatne svetovalne delavce za izpeljavo vzgojnega načrta. Glede na to, da sem ravno avtorica 

tega dela Zakona o vzgojnem načrtu povem, da je ravno nasprotna, nasprotna misel bila tej, da bi bilo 

treba, da vse svetovalni delavci delajo. Torej, potrebno je sodelovanje vseh učiteljev, otrok in staršev. 

Dodatni svetovali delavci bi bili v današnjih razmerah kvečjemu potrebni za bodoče vključene otroke 

azilantov. Kar zadeva zdravje, pogrešam sredstva za osebe brez zavarovanja, ostaja isto, kot je bilo 

planirano, kakor, da ne bi pričakovali, da bomo imeli, da bomo imeli, seveda, eno množico ljudi, na 

katero, za katero bo treba, potrebno dodatno poskrbeti. Zopet govorim o azilantih. In ravno tako na 

področju programov v pomoč družini. Ravno tu ostajajo številke iste. Morali pa bi planirati nekoliko 

več, kolikor pač, vsaj ocena, kar ocenjujemo, koliko, kakšno kvoto azilantov bomo dobili. Ravno 

tako moramo vedeti, da bodo tudi ti isti ljudje tudi potrebovali socialno varstvo za starejše. Pri 

sredstvih za kulturo pa me zanima, upam, da mi boste to pojasnili lahko, imate sredstva za plače, 

prispevke in druge osebne prejemke knjižnice se manjšajo za 11 tisoč 671 evrov. To sicer v sklopu, ki 

je boljši kot je bil načrtovan v 2016 za kulturo, pomeni zelo malo, no. Pohvalno zato, da se za kulturo 

večajo, večajo sredstva. Teh 11 tisoč 671 pa me zanima za kaj gre? Namreč, če gre za knjižnične 

plače, pa če gre tukaj za racionalizacijo, da se določeni postopki avtomatizirajo in da se namesto tega 
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prevzamejo neka informatika, delo na mesto ljudi, se strinjam. Vendar pa, tisti ljudje, ki bodo ostali 

brez dela zaradi mo … mogo … morebitne informatizacije tega področja, bi te ljudi bilo treba 

vključit v, v projekte povečanja bralne pismenosti. To tudi pogrešam, finančna pismenost je hud 

problem z na … v na … pri naši mladini. To govorijo vse študije in mednarodne primerjave. No, 

ampak, tudi bralna pismenost, mi nismo na vrhu, daleč od tega. Dobro bi bilo, glede na to, da je 

največ otrok vključenih v vrtcu, največji delež otrok vključen v vrtcu, kar dokazuje, vrtce, kar 

dokazuje osveščenost staršev in pa osveščenost mestnih oblasti, da bi v primerjavi s temu tudi skrbeli 

za nadaljnje, nadaljnje postopke kakovostne izobrazbe, splošne izobrazbe, kakor je tudi zapisano v 

strategiji povečanja kakovosti izobraževanja, vzgoje in izobraževanja v Ljubljani. Hvala lepa. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

In zadnji prijavljeni, gospod Brnič Jager. 

 

GOSPOD MIRKO BRNIČ JAGER  

Hvala za besedo, gospod predsedujoči. Jaz bi ob vseh teh zelo tehtnih razlogih samo še izostril nekaj 

stvari. Delno sem se glede teh že … opozarjal prej, ampak stvari se nekako ne premikajo. Tisto, kar 

me še posebej pri proračunih in še posebej pri napovedih in spreminjanih proračunov skrbi, je to, da 

se proračunih administratira, administrira in s tem jemlje še zadnjo možnost, da se vendarle v 

proračunu pojavijo vizije, ki zaokrožujejo kvaliteto, ki jo nek mestni prostor tudi zahteva. Če 

pogledamo prometne postavke za Center in vse te posege, ki jih imamo, vidimo, da se nekako z 

projektom Slovenska cesta, nadaljevanje proti jugu, širitev gradbišča proti zahodu da se pravzaprav 

dogaja neka adicija, adicija gradbenih, gradbenih projektov, ki … o katerih zelo malo vemo kako, v 

kakšnem kontekstu se nahajajo. Istočasno pa vidimo, da so to projekti, ki sprožajo določene 

probleme. Zato bi jaz pričakoval in opozorila so bila z več strani tehtno podana, da bi proračun 2016 

eno vizijo zaokrožil in v tej viziji najprej natančno in bi temu rekel nekoliko bolj sožno … sočno ne, 

ne zgolj administrativno pojasnil kaj dobimo od tega, če mestni javni potniški promet v centru mesta 

odlično organiziramo, če za njega uredimo nadomestne, nadomestne prometne površine, ga ekološko 

prilagodimo vsem tistim kriterijem, ki pokrijejo tako hrup kot onesnaževanje okolja, masovno prevo 

… masovne prevoze in da se pravzaprav v zadevo vključimo z eno tehnološko inovativni in, in v, v 

porabi energije tudi kar se da racionalni. Skratka te vizije pogrešam. Mislim, da smo o tem že toliko 

govorili, da bi lahko jo zelo enostavno zapisal, zelo enostavno ocenili in globoko sem prepričan, da bi 

zaradi visokega javnega interesa ne le Ljubljana kot, kot mesta svojih krajanov in krajankam ampak 

tudi kot prestolnica in tudi kot evropsko mesto, bila deležna močne podpore, finančne podpore, tako, 

da bi, jaz sem globoko prepričan, da bi se ta projekt lahko, lahko tudi kvalitetno izpeljal. V mislih 

imam seveda bistveno več kot zgolj, kot zgolj anekse na gradbišča in novog … z novimi aneksi, kjer, 

kjer pravzaprav krpamo neko investicijsko politiko, ki, ki je nastala že sama po sebi na nekoliko, na 

nekoliko sporen način. To se pravi sporen način z tem, ker se, ker se politika javnih naročil za te 

projekte ni pravilno vodila in torej so, so aneksi, ki prihajajo na naše mize preprosto, preprosto 

neracionalni. Mi jih ne razumemo za kaj gre in tudi vi boste mogli to mal pojasnit. Mimo grede samo 

omenjam kar, kar smo sedaj dobili. Opozorilo za Park and ride na Barju, za 600, približno 600 tisoč 

aneksov. Mislim, da bi bilo prav, če bi to pojasnili. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

300 tisoč, gospod Brnič.  

 

GOSPOD MIRKO BRNIČ JAGER    

No, ampak bistvo, kar sem hotel povedat je pa to, da z proračun z vizijo prinaša neko veselje. 

Participacijo strok, participacijo znanja in, in ciljni kontekst. Ta ciljni kontekst je pa neka visoka 

kvaliteta, ki spet, kot pravim jo vsi, vsi razumemo, vnaša določen optimizem, in skozi ta optimizem 

bi Ljubljana lahko dobila tiste nepotreb … nujno potrebne prometne, prometne substance, ki bi 

Ljubljani zagotavljalo, da se končno priključi modernim prometno urejenim, čistim mestom. Tako, 

da, verjetno iz tega, moje razprave ne bo prav nobene koristi, nihče se verjetno temu ne bo, ne bo nič 

posvetil in, in tako imenovani Fabianijev ring, verjetno, tukaj vidim, da za njega ni pravzaprav nič 

namenjeno. Nikogar to ne skrbi. Mislim, pa, da je to edina prava alternativa pravim rešitvam vseh 

prometnih zagat, ob, seveda, sosledju vsega kar sem že omenil. Druga zadevo bi ponovno izpostavil, 
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prej ste gospod župan, nekoliko, nekoliko sarkastično omenili, pač, država pač ne dela, pa če bi 

delala, pa bi dala, pa tako dalje, ne. Jaz bi vam rekel, glejte, postavke, ki zadevajo varovanje okolja. 

Tako se imenujejo, ne. Gre za ravnanje z odpadno vodo. Je zelo pomemben projekt za Ljubljano, 

izredno. Tukaj se kopiči veliko, veliko projektov, ki so se že začeli, pa so obstali. Tudi zaradi tega, 

ker so tehnično popolnoma, ne popolnoma, torej, so napake, ne, ki se pa težko odpravijo, ne. 

Govorim konkretno o povezavi kanala Vodice, Vodice – Medvode, čistilna naprava. Tukaj se torej 

pričakujejo precejšna evropska sredstva, pričakujejo se tudi državna sredstva. Mogoče je iz tega 

naslova šla očitek. Mogoče je šel očitek iz tretje faze čistilne naprave, ampak en in druga, ena in 

druga zadeva, torej, to že vemo, ne, da so, da je sugestija in zahteva, da se projekti združijo, kar 

pozdravljam. Pa gre mimo mestnega sveta tako, da pravzaprav lahko razpravljamo o njem zgolj še 

skozi svojo predstavo in poznavanje, poznavanje obstoječega stanja. To se pravi, projektov ni, mi 

projektov nismo videli. Tisto, kar poznamo, zgleda, da še vendarle, še vedno vztraja, ker to številke 

tako govorijo. To se pravi neprimerni projekti, neprimerne tehnologije. Ne vemo, kaj bo rezultat tega, 

kaj bo Ljubljana od tega dobila z temi nadgradnjami in jaz bi rekel, da kritiko, ki ste jo namenili 

državi, je treba predvsem pogledat nekako v lastnih vrstah in se mestnemu svetu odzvat s projektom. 

Gospod župan, jaz vas pozivam, predstavite delo na projektih, ki zadevajo varovanje okolja, posebej 

odvodnjavanje odpadnih voda. Tukaj so spravljene izjemno zahtevne tehnologije, ki to zadevo 

rešujejo. Sem prepričan, da je v mestnem svetu več ljudi, ki jih to zanima. Zaradi tega bi prosil 

mogoče še danes v vaši repliki, povejte, kaj je s tem projektom. Kdo ga dela, ali se kaj dela na njem, 

kako s lahko soočimo s tehnologijami, dobimo informacije, kakšne tehnologije so vključene in 

kakšna dinamika se tukaj predvideva. Sredstva, ki so zapisana so seveda ogromna, ne, ampak jaz 

mislim, da na pamet se, se vendarle to ne da, ne da, ne da ne določat, ne zagovarjat, še manj pa, da bo 

iz tega neka konkretna korist. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

A govorite o C, C0 pa CČN? Kanal pa čistilna naprava. O tem govorite? 

 

GOSPOD MIRKO BRNIČ JAGER    

Ja. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Ne, sam, da vem, o čem govorite. Hvala. 

 

GOSPOD MIRKO BRNIČ JAGER    

Tako, da, no. Tu je ko … tu je ta kom, kom, kompleks vprašanj, ki se povezujejo s, na to zadevo. 

Zdaj, nekako bom kar končal. Saj pravim, veliko stvari je bilo prej zelo dobro povedanih in mislim, 

da bodo upoštevane. Pri tako imenovani subvencijami javnega potniškega prometa in nabavi 

avtobusov bi vendarle izpostavil natančnejše specifikacije, ki so potrebne, ne. Ker to so pa vendarle 

zelo kratkoročni ukrepi, ki so za Ljubljano glih tako pomembni. Se pravi, za nivo samega mesta, ne, 

in rečeno je bilo, da se pripravljajo nakupi, vendarle, električnih avtobusov. Radi bi, rad bi jih videl 

nekje. Rad bi, rad bi, jih zasledil v tem proračunu, predvsem zaradi tega, ker je to dejavnost, ki bo 

pravzaprav prinesla renesanso mestni garaži. Zato, ker se bo že z prvim nakupom takoj pokazalo 

izjemne koristi in zato pričakujem tudi, gospod župan, z vaše strani mogoče še kakšen komentar tudi 

na to zadevo. Hvala lepa. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Jaz bom komentiral 3 stvari pri vas, ne. To, kar ste vprašal, se mi zdi, da to je tisto, kar želite slišat. 

Najprej, aneks Park and ride Barje. Ni 600 ampak je 300 tisoč. Obrazložitev je zelo enostavna. To so 

evropska sredstva, pridobljena, ko se je Park and ride Barje delal, se je ugotovilo, da je treba več 

skopat in globlje pilote. Imamo vse, in celo so nam potrdili naprej, ne. Potem ste rekel, da je dobro, 

da je C0, al pa nekaj ste komentiral C0, pa čistilno napravo, da je treba na novo obrazložit. Mi za C0 

imamo že gradbeno dovoljenje. Za čistilno napravo ni potrebno, ker je izbrani izvajalec, ki čaka že 2 

leti na podpis pogodbe, zadolžen, da v okviru tega posla tudi pridobi gradbeno dovoljenje. To je ta 

rumena knjiga. Ko ste že omenil, ne, da je to fajn, da je projekt združen, se je pa tako začelo, da je isti 

oseba, ista oseba, na Ministrstvu za okolje in prostor, rekla pred tremi leti, to sta 2 projekta, 
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zahtevamo 2 projekta, nardil 2 projekta in ta ista oseba je letos rekla, zaradi Japersa, to je en nov 

projekt. In smo pač združili in čakamo spet. Zraven je pa ta Jaspers dodal Aglomeracijo na 2000, s 

čimer bi mi zaprli vse objekte v Ljubljani, s kanalizacijo 97, razen po hribih in sedaj se samo 

pregovarjamo, ne, ali ima Črna vas, skupaj z Ižanko od Mokarja gor, ne, 2000 duš, ker pravijo, da 

vmes manjka ena hiša, 80 metrov in to sta deljeni področji. In tretje, mi smo zbrali, dobavitelja, 30 

avtobusov na CNG. Nekateri pravijo, da je to bolje kot električni, ne, predvsem tudi, ker elektriko, ko 

proizvajaš, tudi onesnažuješ okolje. Je pa to drugo dejstvo, da mi ta 

…//…nerazumljivo…//…poskušamo predelat in je za enkrat cena še … 

 

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

repliki. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

…previsoka. In imamo 30 avtobusov že izbranih, ki bojo po moje dobavljeni do maja meseca, če ne 

bo pritožb. S tem smo zaključili z vsemi razpravljavci. Gremo naprej. Zdej, opozarjam, razpravljamo 

samo o tistih členih odloka, kjer so pravilno vloženi amandmaji. Samo o členih odloka, kjer so 

amandmaji. Lepo prosim gor, in sicer odlok štiri štiri, gospodarske dejavnosti in promet, rebalans 

poračuna h kateremu je župan in gospa Sukič, sta vložila amandmaje. Izvolite. Ni razprave. Potem 

gremo na glasovanje. 

 

Ugotavljam navzočnost po celotni točki. Celotni točki: 38. 

 

Najprej GLASUJEMO O AMANDMAJU župana. A moram rečt, da ga podpiram? Gor piše. V 

III. delu rebalansa proračuna MOL se v seznamu NRP v predprogramu številke, vključi nov 

projekt pod šifro NRP, preureditev ceste Škof … Ljubljana – Škofljica, na odseku med 

Rudnikom in Lavrico v štiripasovnico, pri proračunskem uporabniku 4.4 Oddelek za 

gospodarske dejavnosti in promet. Tabela, ki jo imate napisano in skladno s tem amandmajem 

se uskladi seznam načrtov razvojnih programov ter obrazložitve. Gre za to, da bomo lahko imeli 

kolesarsko stezo ob progi v obe smeri, ne, do Škofljice. 

 

Prosim za vaš glas. 

33 ZA. 

0 PROTI. 

Hvala lepa. 

  

Grem na drugi AMANDMA ŽUPANA, ki govori o spremembi proračuna za leto 2016 za isto 

točko. Prej je bilo 2015, zdaj je pa sprememba 2016.  

 

Prosim za vaš glas. 

30 ZA. 

0 PROTI.  

Še enkrat hvala. 

 

Zdaj gremo NA TERTJI AMANDMA pri tej točki gospe Sukič, ki pa predlagam, da ga ne 

sprejmemo. Da ga ne sprejmemo.  

 

GOSPOD MIRKO BRNIČ JAGER    

Lahko jaz razpravljam …//…nerazumljivo…//… 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Ste zamudu, sem prej rekel. Pri celem odloku za razpravljat, tako, da ste zamudil, ne.  

 

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

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 
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Gospod Brnič Jager, dejte se navadit. …//…nerazumljivo…//…kot paket.  

 

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

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Pri istem členu razpravljamo od vseh vloženih amandmajih, pa če je eden al pa 25.  

 

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

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Ja, kakor, čte, ne. 

 

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

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Glasujem O AMANDMAJU gospe Sukič. Predlagam, da ga ne sprejmemo, jaz ga pa berem vmes. 

V posebnem delu proračuna, pri proračunskem uporabniku, Oddelek za gospodarske 

dejavnosti in promet se v okviru proračunske postavke Mestni javni promet, nakup prevoznih 

sredstev, zagotovijo dodatna sredstva v višini milijon 834 250 evrov. Sredstva se zagotovijo iz 

finančnega načrta proračunskega uporabnika 4.11 Služba za razvojne projekte in investicije, 

proračunska postavka Gradnja parkirnih hiš v višini milijon 834 250 evrov, ki so namenjena za 

arheološka dela, investicijski inženiring, nadzor, načrte in drugo projektno dokumentacijo za 

izgradnjo parkirne hiše Tržnica. Skladno s tem se ustavi investicija parkirna hiša Tržnica in 

prizidek k Mahrovi hiši, Krekov trg. Sredstva se vzamejo v okviru kontov na posameznih 

podkontih glede na razpoložljivo višino. Skladno s tem amandmajem se uskladijo ostali deli 

proračuna in obrazložitve. Podkonte po vsebini določi OFR. Ta amandma ne podpira ne Odbor za 

finance, ne jaz. 

 

Prosim za vaš glas.  

 

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

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Ko boste imel pravico, se boste javil. Nimate pravice tle. 

 

Izvolite, prosim, za vaš glas. Glasovanje poteka.  

 

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

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Ne more …ne more. Ampak, to bi se poš … po tolikih letih lahko naučil, ne.  

 

7 ZA. 

27 PROTI.  

Ni sprejet. 

 

GOSPOD MIRKO BRNIČ JAGER    

Še enkrat, glasovanje, prosim. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Glasovanje poteka še enkrat, izvolite, lepo prosim. Smo? Ste uspel pritisnit? 

 

10 ZA. 

25 PROTI.  

Ni sprejeto. 
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... /// ... iz dvorane – nerazumljivo ... /// 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Zelo. Za dobro voljo svetnikov in svetnic, ki podpirajo razvoj mesta ne tisti, ki mu nagajajo. Zdej pa 

odpiram razpravo proračunskem uporabniku 4.7., Oddelek za kulturo, v rebalansu proračuna 2015 in 

spremembah proračuna 2016, h katerem sem samo jaz vložil amandma. Izvolite. Gre za uskladitev za 

javno – zasebno partnerstvo, staro letališče v BTC-ju, da boste vedeli za kaj gre, no. Ni razprave.  

 

Glasujemo O AMANDAMJU župana, ki pravi: Rebalans proračuna 2015, v III. delu rebalansa 

proračuna MOL se v seznamu NRP v podprogramu pri proračunskem uporabniku Oddelek za 

kulturo, pod šifro in … šifro NRP-ja, vrednosti v vrsticah spremenijo tako, da se glasijo. Mate 

gor napisano, skladno s tem amandmajem se uskladijo tudi ostali deli proračuna, vključno z 

načrtom razvojnega programa ter obrazložitve.  

 

Prosim za vaš glas. 

32 ZA. 

1 PROTI. 

Sprejeto. Hvala lepa. 

 

In enak AMANDMA je za leto 2016. Spremembe proračuna, ne. Spet, za ta nekdanji stolp 

starega letališča, da ga ne berem, kjer piše ne, da vložimo 60 tisoč in nekaj, vse skupaj ne. Je 

gor, ja, Pravi, v okviru financ 4.7., Oddelek za kulturo, investicijska vzdrževanja javne 

infrastrukture na področju kulture, se vzame znesek iz konta 4208, v višini 6 tisoč 172 in doda 

na Obnovo kulturnih objektov na konto 4208, in sicer na podkonto, znesek 3 tisoč, na podkonto 

pa znesek 3 tisoč 172. Oba zneska sta vezana na NRP.  
 

Prosim za vaš glas. 

 

GOSPOD MIRKO BRNIČ JAGER    

Kakšen amandma je to? 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Prerazporeditve, da se lahko izpele .. ja sej, vam je to vseen, ampak, a veste, ne, vi, vi ste samo proti, 

vam je pa vseen zakaj ste proti. Mi smo imeli, če se spomnite, v javno –zasebnem partnerstvu hangar, 

stolp letališki, pa letališko stavbo. Zdaj se razpisuje brez hangarja, ker nimajo druge in zato je treba, 

na žalost, NRP-je znižat zaradi dipa, ne. Ja, vi lahko kar cmokajte, ampak treba je tudi znat, kaj se 

dela, no.  

 

33 ZA. 

1 PROTI. 

Hvala lepa vsem 33-tim.    

 

In gremo na razpravo o proračunskem uporabniku Oddelek za zdravje in socialno varstvo, o 

spremembah proračuna 2016, h kateremu je gospa Sukič vložila amandma. Razprava. Ni. 

 

Glasujemo i … Odbor za finance ga ne podpira in ga tudi jaz ne podpiram. Glasujemo O TEM 

AMANDMAJU, ki ga berem, ne. Pravi, da v posebnem delu proračuna pri proračunskem 

uporabniku Oddelek za zdravje in socialno varstvo, se v okviru proračunske postavke 

Programi neprofitnih organizacij – socialno varstvo, tekoči transferji nepridobitnim 

organizacijam in ustanovam zagotovijo dodatna sredstva v višini 300 tisoč. Sredstva v višini 300 

tisoč se razporedijo iz finančnega načrta, Oddelek za šport, proračunska postavka Vzdrževanje 

in obratovanje Športnega centra Stožice.  

 

Prosim za vaš glas. 
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3 ZA. 

26 PROTI. 

Ni sprejeto, gospa Sukič. Aja, ni je.   

 

In potem gremo O DRUGEM AMANDMAJU gospe Sukič, za isto, za isto zadevo v letu 2016. 

Isto se ponovi, samo, da gre za 130 tisoč. Berem, prosim za vaš glas. Odbor za finance ga ne 

podpira in jaz ga tudi ne podpiram. Ki pravi, da se za poslovanje in javna dela zagotovi 

dodatna sredstva 130 tisoč, ki se podvzame v vzdrževanju športnih javnih objektov. Tle pa nima 

Stožic.  

 

Prosim za vaš glas. 

ZA 1. 

27 PROTI. 

Ni sprejet. 

 

In zdaj gremo v četrto točko, podtočko. Oddelek za šport. Rebalans 2015, spremembe proračuna 

2016. Jaz sem vložil amandma. To je tist in smo tistih vrgli ven, neke koordinatorje za 2 procenta, ne, 

sredstev za proračun. Pri čemer ne vem, če vam je kolega Kolenc dal na mize, ne, v zadnjih 6 letih je 

Mestna občina Ljubljana dala največ sredstev za šport po prebivalcu, od vseh občin. Imate navedeno. 

Mi skoraj 700, drugi za nami 370 evrov. Ostali pa nižje. Predlagam, da ta amandma podpremo, ne, 

ker smo po tem rešili ta problem in bomo pač odprli za leto 2016 oziroma 2017 potem razpravo.  

 

Glasujemo O PREDLOGU SKLEPA, ne, AMANDMAJA: V rebalansu proračuna se v 

finančnem načrtu Oddelek za šport prerazporeja sredstva…izvolite. Jaz sem bral, evo, brišem 

nazaj. 

 

GOSPOD MATEJ JAVORNIK 

Se opravičujem. Hvala, gospod župan, niste me videli, no. Sam zanima me, kako, da ste se odločil, na 

podlagi česa za ta amandma? Vemo, zakaj gre in me zanima zakaj, zakaj ste se .. podprl, no, znižanje 

teh sredstev? 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Ni znižanje. Narobe dojemate. Namen tega je to, da teh 235 jurjev, to je 2 procenta tega proračuna, 

ne, dobijo za te koordinatorji v posameznih panogah, če bi se odločili klubi, da nekoga zberejo, ki bo 

dvigoval to. Osnovni namen je, da vsa ta leta dvigujemo sredstva za šport. 12 milijonov evrov 

dajemo, se pravi 7 … 

 

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

 

GOSPA URŠA OTONIČAR 

Okrog 238 celih …//…nerazumljivo…//… 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

O,o, o, o, o. 

 

GOSPOD JANEZ ŽAGAR 

Se opravičujem, tudi jaz sem narobe vprašal.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

V re … vi ste … pa bom unga povedal, ker boste pol prašal, ne. 

 

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

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Zakaj to znižujejo? A to je smo zarad…. 
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... /// ... iz dvorane – nerazumljivo ... /// 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Gre samo, zdaj imamo že obračun, no, narejen. In gre za to uskladitev, ker je obračun narejen in je, 

mi smo imeli več sredstev planiranih, ne, za ta naš delež, ne, potem smo znižal ta sredstva in na 

koncu smo spet dvignili ta sredstva …//…nerazumljivo…//… s proračunom, ne. Se pravi 

približujemo se, usklajujemo se s tem, kar je obračun, obračunska situacija, no. Se opravičujem, jaz 

sem bil še v unem drugem delu. Prosim, no, za glasovanje o tem amandmaju za 2015, za Cerar, 

Pegan, Petkovšek, ne, prerazporejena sredstva v višini 238 tisoč. Hvala lepa za opozorilo, ne. 

Smem bil že naprej, hvala. 

 

30 ZA. 

0 PROTI. 

 

In enak amandma je za … moram pa sedaj jaz, ne … leto 2016. Cerar, Pegan, Petkovšek, imate 

navedeno, ne. Glasovanje poteka o istem tem, sam za leto 2016, spremembe, ne. Vrstice so 

napisane, ne, uskladitev tega.  

 

Prosim za vaš glas. 

 

GOSPOD MIRKO BRNIČ JAGER    

Razprava …//…nerazumljivo…//… 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Je bila že razprava, gospod Brnič Jager. Pri ce … pri celi točki, no. Saj je spet. 

 

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

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Ja, seveda. Ne, je bila prej, ne. Saj, saj, pač ne poslušate in … 

 

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

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Ja, ja.  

 

32 ZA. 

0 PROTI. 

 

In sedaj sprašujem gospo Uršo Otoničar za pojasnilo, ali so rebalans proračuna za leto 2015 in 

spremembe proračuna za leto 2016 po sprejeti h amandmajih glede prihodkov in dohodkov usklajeni? 

Mikrofon, prosim, zaradi zapisnika. 

 

GOSPA URŠA OTONIČAR 

So usklajeni.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Se pravi proračun za 2015 in 2016? 

 

GOSPA URŠA OTONIČAR 

Tako je.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 
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Hvala lepa. Gremo NA GLASOVANJE pod točko A): Mestni svet Mestne občine Ljubljana 

sprejme predlog odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2015, skupaj s 

sprejetimi amandmaji.  

 

Prosim za vaš glas. Izvolite, gospa Žličar. 

 

GOSPA ANA ŽLIČAR 

Jaz bi rada obrazložila svoj glas, in sicer bom podprla, bom glasovala za, čeprav, če ste me prej 

pozorno poslušal sem imela niti ne toliko pripomb, kot predlogov. Zakaj bom to naredila? Danes je 

bilo veliko slišanega o tem, kako so nerealno planirane nekatere postavke, predvsem ste govorili o 

kapitalskih prihodkih in investicijskih odhodkih. Ti kategoriji sta med sabo povezani naredila sem si 

primerjavo, in sicer takšno, da sem od prihodkov odštela kapitalske prihodke in od odhodkov 

investicijske odhodke. Kar, in sem bila presenečena nad rezultatom. Namreč, rebalans 2015 na pro … 

od proračuna, sprejetega, odstopa samo za 2,7 odstotka, ko pa primerjam odhodke, pa rebalans 2015 

je enak proračunu. To se mi zdi ključno za pojasnit, zakaj bom za. Hvala.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Hvala lepa. Glasovanje poteka O AMANDMAJU: Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme 

predlog odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2015, skupaj s 

sprejetimi amandmaji. 
 

Prosim za vaš glas. 

31 ZA. 

3 PROTI. 

Sprejeto. Hvala lepa. 

  

In glasujemo sedaj O DRUGEM SKLEPU, pri točki D) : Mestni svet Mestne občine Ljubljana 

sprejme predlog odloka o spremembah proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2016, 

skupaj s sprejetimi amandmaji. 

 

Prosim… 

 

GOSPOD JANEZ ŽAGAR 

Lahko obrazložim? 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Izvolite, gospod Žagar. 

 

GOSPOD JANEZ ŽAGAR 

Ja, hvala lepa. Kot ste videli, sem proračun 2015 pač podprl, ker se mi zdi, da je itak zatečeno stanje. 

Sploh se mi je zdelo nepomembno, da ga sploh obravnavamo, ker je konec leta. Ampak pri 2016, pri 

tistem vloženem amandmaju, pa nekako me ni Statutarna … se opravičujem, sem spregledal mnenje 

Statutarno pravne komisije, da bi že pravočasno reagiral, to je bila moja napaka. Ampak, ko sem tisto 

statutarno mnenje bral, nisem našel pravega razloga zakaj je statutarna komisija odločila, da je 

predlog nezakonit, amandmaja, glede na to, da smo zdajle videli amandmaje župana, ki ravno tako, 

zelo posplošeno prerazporedijo vse te … recimo, se pove, kako se bo odhodek povečal, ne pove se pa 

točno, kje se vzame. No, jaz sem, v bistvu zelo na grobo navedel, da se … prerazporedi iz ostalih 

postavk znotraj programa, del sredstev …. 

 

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

glasu. 

 

GOSPOD JANEZ ŽAGAR 

…nisem rekel, koliko se pa vzame… 
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---------------------------------------------------zvok, ki napove konec časa, namenjenega obrazložitvi 

glasu. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Gospod Žagar, čas je potekel. Ne, gospod Žagar, ne morete, prosim vas, držte se reda, čas je potekel. 

Ključna točka, ker ste napisal delno. Ne more delno planirat. Ne more delno, mal, ne more, vi morate 

predlagat konkretno. Zaradi tega, ker je bilo delno, ga ni sprejelo, no. Gospod Striković, obrazložitev 

glasu. Kar pritisni, pusti, pusti, naj teče, kar pritisen. 

 

DENIS STRIKOVIĆ 

Zdaj pa lahko. Ok, hvala. Jaz bom, kakor sem podprl rebalans, bom tudi podprl te spremembe 

proračuna, ker se mi zdi, da, da te spremembe so samo usklajevalne narave in so samo neka tehnična 

stvar in nič ne zmanjšujejo kvaliteto že sprejetih politik, na katere pa v tem trenutku ne moremo 

vplivat. Hvala lepa. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Gospod Brnič Jager, izvolite. 

 

GOSPOD MIRKO BRNIČ JAGER 

Hvala za besedo. Glasoval bom proti, in sicer zaradi tega. Prej ste omenili, dolgovi, ki nastanejo na 

projektih. Jaz pravim, da ti dolgovi so v naprej napovedani, da more niti drugač bit.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Kakšni dolgovi, kdo je govoril? 

 

GOSPOD MIRKO BRNIČ JAGER 

Govorimo o proračunu in o postavkah v proračunu, ki … s katerimi obrazl, obrazlo, o, obrazlo, 

obrazlagam svoj glas. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Rekel ste, da sem jaz govoril o dolgovih na projektih. 

 

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

 

GOSPOD MIRKO BRNIČ JAGER 

Ja. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Tudi besede ne.  

 

GOSPOD MIRKO BRNIČ JAGER 

Poglejte, jaz … prej ste ravno za amandmajem reševali dolg v dvorani Pegan … 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Saj ni res. 

 

GOSPOD MIRKO BRNIČ JAGER 

Ne? Je, pa je. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Ja, pa …  

 

GOSPOD MIRKO BRNIČ JAGER 

Ja, saj, zato ste preprečili razpravo, ker niste dovolili, da se bi to povedalo. Pa ne samo to, tudi vse 

ostale stvari. Zakaj? Zaradi tega, ker nimamo vpogleda v investicijo, vi pa kar prinesete dolg na mizo, 
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pa ga rešujete s proračunom. To ni v redu. Lepo prosim. Plusi in minusi gor. Saj nismo matematiki. 

To je proračun s konkretno vsebino.  

 

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

glasu. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Še kdo, prosim? Ni.  

 

Glasovanje poteka O AMANDMAJU: Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog 

odloka o spremembah proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2016, skupaj s sprejetimi 

amandmaji.  

 

Prosim za vaš glas. 

32 ZA. 

7 PROTI. 

Sprejeto. Lepa hvala, vsem, ki ste podprli.  

 

Gremo na točko B) in E). 

B) PREDLOG SKLEPA O SPREMEBAH IN DOPOLNITVAH SKLEPA O NAČRTU 

RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽEJNEM MESTNE OBČINE LJUBLJANA V 

VREDNSOTI NAD 200.000 EVROV ZA LETO 2015 in drugič enak predlog, samo za leto 2016. 

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

kratko obrazložitev. A to ne boš zraven ti, a ti nisi več? Samo toliko, ane, gospa Otoničar odhaja ne, 

Urša, hvala lepa za prisotnost in tudi zadnjič za dobro razlago, ker je veliko pripomogla tudi danes k 

razumevanju. In za naslednjih lepo prosim, priloga je list, planirane pa … ti, ti, boš že 

…//…nerazumljivo…//…realiziranim investicijam nad 100 tisoč. Tako, da bojo 

…//…nerazumljivo…//…hvala. 

 

GOSPA SIMONA REMIH 

Spoštovane svetnice, spoštovani svetniki! V letnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem 

MOL nad vrednostjo 200 tisoč evrov, se za leto 2015 načrtuje pridobivanje nepremičnega 

premoženja MOL v orientacijski vrednosti 4 milijone 203 088 tisoč evrov in razpolaganje z 

nepremičnim premoženjem MOL v orientacijski vrednosti 36 milijonov 177 tisoč 290,70. Mestnemu 

svetu predlagamo sprejem sklepa o spremembah in dopolnitvah sklepa o načrtu ravnanja z 

nepremičnim premoženjem nad 200 tisoč evrov. Še k točki 5.1., se v letnem načrtu ravnanja nad 200 

tisoč evrov načrtuje, za leto 2016 načrtuje: pridobivanje nepremičnega premoženja v vrednosti 3 

milijone 142 tisoč 635 tisoč evrov in razpolaganje nepremičnega premoženja v orientacijski vrednosti 

63 milijonov 285 tisoč 659 tisoč evrov. Mestnemu svetu tudi za ta sklep predlagamo sprejem. Hvala. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Hvala lepa. Gospa Žekar, stališče odbora. 

 

GOSPA JELKA ŽEKAR 

Odbor za gospodarjenje z nepremičninami je obravnaval oba predloga sklepov, torej za leto 2015 in 

leto 2016 in jih je prejel z 6 glasovi za in 0 glasom proti.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Se pravi, vsi za. Gospod Brezovar.  

 

GOSPOD DR. NEJC BREZOVAR 

Hvala lepa. Kar se tiče amandmajev, torej vloženi so bili s strani dr. Zvezdane Snoj, Svetniškega 

kluba Nove Slovenije, svetnika Mirka Brnič Jagra in svetnikov Janeza Moškriča, Mateja Javornika in 

Janeza Žagarja in potem še ločeno Janeza Žagarja … 
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... /// ... iz dvorane – nerazumljivo ... /// 

 

GOSPOD DR. NEJC BREZOVAR 

Aja, pardon, …//…nerazumljivo…//…. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Ni. Dobro. Saj je v redu, ne, saj zato smo skupaj tam, ne. Saj, se mal potolažim, ker je pol mlajši do 

mene zdaj tudi preskočil, kot jaz …(smeh) … jaz nisem … gospa Kuntarič Hribar, razprava. 

 

GOSPA IRENA KUNTARIČ HRIBAR   

Dober dan! Danes .. ali pa dober večer, že. Jaz se moram danes oglasit zaradi ene zadeve, ki me je 

malček zmotila v obeh predlagani dokumentih. In sicer, v letu 2015 najdemo pod točko obrazec 

številka 2B, načrt razpolaganja z zemljišči s stavbo za potrebe MOL javnih zavodov, javnih 

gospodarskih zavodov, javnih skladov nad vrednostjo 2 … 200 tisoč evrov. Pod 4, mestna uprava, 

4.3. ORN, pod točko 5, zadevo Nove Fužine, se pravi lokacija Nove Fužine 40, delež 2 … dve petini 

v višini 2 milijona pa pol. Prvič, me zanima, kaj to je. Glede na to, da vemo, da se Vilharjeva 31 v 

treh variantah pojavlja tudi v zgodbi za leto 2016, in se je pojavljala tel … se pravi Vilharjeva cesta 

31 tudi v sprejetem sklepu, odloku, tako, da pojavlja se na novo, Novo Fužine 40, ki je v letu 2016 ni, 

gre pa za zelo velik znesek, mislim visok, s tem, da vse ostale zadeve, kakor sem jih videla, razen 

Langusova ulica 21 in Roška cesta 25, še niso v zgodbi prodaje nepremičnin. Prvič, me zanima kaj to 

je? 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Bi lahko takoj na začetku povedal. To je dogovor z državo, smo sklenili, da prodajamo dve petini 

doma starejših občanov na Fužinah. Država je tam 60 procenti lastnik, treh petin, mi pa dveh petin in 

to so ta zemljišča, ne, ki so pod objektom za 2 milijona 172 tisoč, ostali del zemljišča, ki je 

funkcionalno, ne, jim pa, v bistvu, ne, v skladu z zakonom prenašamo na njih. Se pravi, samo 1 

lastnik bo od sedaj naprej, država, ne, in dom starejših občanov. Seveda, saj je še odgovor na repliko.  

 

GOSPA IRENA KUNTARIČ HRIBAR   

Ok. Dobro. Glede na to, da je gospa Vika Potočnik sklenila pogodbo za Dom krajanov Fužine. Dom 

krajanov Fužine se je odprl leta 2005, me zanima zakaj te parcele, v bistvu, tega deleža nismo prodali 

državi že prej. Naslednje vprašanje pa je …  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Ker ni bilo dogovora, ne. 

 

GOSPA IRENA KUNTARIČ HRIBAR   

Ja, no vprašam. Zakaj ne prej, zakaj glih zdaj. Naslednje vprašanje pa je, zakaj tega nakupa države ni 

v načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem na MJU z dne 10.11. 2015? 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

A mene sprašujete zakaj država ni? 

 

GOSPA IRENA KUNTARIČ HRIBAR   

Ja, glede na to, da ste rekli, da ste že zmenjeni z državo, bi to moglo načrtu bit. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

To more pa ona povedat zakaj ni, na to, to pa se jaz ne spoznam. 

 

GOSPA IRENA KUNTARIČ HRIBAR   

No, kaj pa uno prej, no? 

 

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

Ne, saj je brez veze…gospod Striković. 

 

DENIS STRIKOVIĆ 

Repliko imam, ne vem … 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Ne morete. 

 

DENIS STRIKOVIĆ 

… v našem naselju ne obstaja… 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Ne, ne more več. 

 

DENIS STRIKOVIĆ 

…dom krajanov. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Hvala lepa. Zaključujem razpravo, ugo … gremo na glasovanje.  

 

PREDLOG SKLEPA k točki B). A je napisano gor, prosim: Mestni svet MOL-a sprejme predlog 

sklepa o spremembah in dopolnitvah sklepa o načrtu o ravnanju nepremičnim premoženjem 

Mestne občine Ljubljana v vrednosti nad 200 tisoč evrov za leto 2015.  

 

Prosim za vaš glas. 

30 ZA. 

1 PROTI.  

 

In glasujemo tudi  o PREDLOGU SKLEPA k točki E): Mestni svet Mestne občine Ljubljana 

sprejme predlog sklepa o Spremembah in dopolnitvah sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim 

premoženjem Mestne obline Ljubljana v vrednosti nad 200 tisoč evrov za leto 2016. 

 

Prosim za vaš glas. 

32 ZA. 

1 PROTI. 

Sprejeto. 

 

Gremo na še zadnji dve točki C) in F).  

C) PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBI SKLEPA O DOLOČITVI SKUPNE VREDNOSTI 

PRAVNIH POSLOV NEPREMIČNEGA PREMOŽEJNA, KI JIH LAHKO SKLEPA 

MESTNA OBČINA LJUBLJANA V LETU 2015 in enak predlog samo za leto 2016. 

Gradivo ste prejeli, prejeli ste poročilo pristojnega odbora. Prosim gospo Remih, da poda kratko 

uvodno obrazložitev za obe točki. 

 

GOSPA SIMONA REMIH 

Še enkrat lepo pozdravljeni. Na podlagi 12. člena Zakona o stvarnem premoženju države in 

samoupravnih lokalnih skupnosti, lahko Mestna občina Ljubljana v primeru spremenjenih prostorskih 

potreb, ki jih ni bilo mogoče določiti ob pripravi načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem MOL, 

ali ob nepredvidljivih okoliščinah na trgu, ki narekujejo hiter odziv, sklepa pravne posle, ki niso 

predvideni v veljavnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem. V skupni vrednosti, ki je 

določena s predlaganim sklepom. Mestni svet Mestne občine Ljubljana tako določi odstotek vrednosti 

pravnih poslov nepremičnega premoženja v višini 20 procentov skupne vrednosti vseh predlaganih 

poslov, kar znaša za leto 2015 10 tisoč … 10 milijonov 177 tisoč 796, 27 evrov. Kle bi samo poudrja, 

da lahko … poudarila, da to lahko naredimo samo ob nepredvidljivih okoliščinah, kar je bilo prej 
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vprašanje. Za leto 2016 imamo znesek, ki ga, da ne bi ponavljala pravne podlage, govorimo v 

enakem znesku 20 procentov, ki ga določi mestni, ki ga lahko določi Mestni svet in sicer je 20 

procentni znesek za leto 2016, znaša 19 milijonov 253 tisoč 856 tisoč evrov. Mestnemu svetu 

predlagam v sprejem obeh sklepov. Hvala. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Prosim gospo Žekar za stališče odbora. 

 

GOSPA JELKA ŽEKAR 

Torej, tudi v tem primeru obeh obravnavanih dokumentov pod točko 5 C) in 5 F) je obravnaval 

Odbor za gospodarjenje z nepremičninami in predlaga Mestnemu svetu z 6 glasovi za in 0 glasa proti, 

da sprejme oba dokumenta.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Gospod Brezovar? Ni. Razprava? Gospa Škrinjar, izvolite. 

 

GOSPA MOJCA ŠKRINJAR 

Ja, mene zanima, kdaj boste uvrstili v takle dokument, seveda pa tudi, koliko ocenjujete, da je bilo 

potrebno sredstev, da občina Ljubljana odkupi nazaj Plečnikov Štadion? In da ga upravlja sama, v 

korist športa mladine. Hvala. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Še kdo, prosim? Gospa Kucler Dolinar. 

 

GOSPA MOJCA KUCLER DOLINAR 

Hvala za besedo. No, pač, te zneski potrjujejo tisto mojo razpravo ob rebalansu proračuna za 2015 in 

2016 in vaših ocenah glede prodaje nepremičnin. Seveda, ob nepredvidljivih okoliščinah na trgu, to 

se mi zdi, da bi bil kar dovolj dober … dikcija, da bi zdržala, če bi recimo, se vile vrste pred 

Magistratom, da bi kar na enkrat želeli mnogi kupci kupit mestna zemljišča, verjetno, da bi ta dikcija 

zdržala. Torej, tukaj vam dajemo pravico za 10 milijonov evrov nepremičnin, plus še naprej, ne. 

Dajte jo izkoristit.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Še kdo, prosim? Zaključujem razpravo. 

 

In GLASUJEMO O PRVEM PREDLOGU sklepa k točki C) …  

 

GOSPA MOJCA KUCLER DOLINAR 

Kaj pa odgovor? 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Ni ga. 

 

GOSPA MOJCA KUCLER DOLINAR 

Saj sem vas nekaj vprašala. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Pa ne bom dajal na, na, da ne bom rekel na take nesmiselna vprašanja tudi, ne, škoda odgovora. 

 

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

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Ja, čist. Sej bi kakšno, sej bi kakšno drugo besedo uporabil … lejte, vi ste vprašala, vi ste zaključila 

razpravo, jest ne dam odgovora in gotovo. Ker, ker … 
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... /// ... iz dvorane – nerazumljivo ... /// 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Gotovo. 

 

GOSPA MOJCA KUCLER DOLINAR 

Gotovo. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Konč, končala se je pri tej točki. 

 

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

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Točno to. Glasujemo O PREDLOGU SKLEPA: Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme 

predlog sklepa o določitvi sklepa skupne vrednosti pravnih poslov nepremičnega premoženja, 

ki jih lahko sklepa Mestna občina Ljubljana v letu 2015. 

 

Prosim za vaš glas. 

30 ZA. 

2 PROTI. 

Sprejeto. 

 

In GLASUJEMO O DRUGEM PREDLOGU SKLEPA: Mestni svet Mestne občine Ljubljana 

sprejme predlog sklepa o spremembi sklepa o odločitvi skupne vrednosti pravnih poslov 

nepremičnega premoženja, ki jih lahko sklepa Mestna občina Ljubljana v letu 2016.  

 

Prosim za vaš glas. 

28 ZA. 

2 PROTI. 

Sprejeto. 

 

Prehajamo na točko 6, ki je sestavljena iz A) in B) točke.  

AD 6. A) PREDLOG REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA JAVNEGA 

STANOVANJSKEGA SKLADA NESTNE OBLINE LJUBLJANA ZA LETO 2015 in pa pod 

B) za leto 2016. 

Gradivo ste prejeli. Po sklicu ste prejeli poročilo pristojnega odbora. Prosim, gospoda Rinka … a 

tamle si Sašo … da poda uvodno obrazložitev k obema točkama. 

 

GOSPOD SAŠO RINK 

Spoštovani župan, spoštovani podžupani, podžupanje, svetnice in svetniki! V spremembi finančnega 

načrta Javnega stanovanjskega sklada za letošnje in za naslednje leto se gibljeta v okvirih proračuna 

Mestne občine Ljubljana, ki ste jih pravkar sprejeli. In na drugi strani tudi spremembe tekov 

posameznih projektov s katerimi se soočamo v okviru stanovanjske politike. Kar se tiče leta 2015, se 

prejemki tekočega leta zmanjšujejo za milijon 770 tisoč evrov, izdatki pa za milijon 596 tisoč evrov, 

kar rezultira v zmanjšanju sredstev na računih v znesku 761 tisoč evrov, kar je za 174 tisoč evrov več. 

Ta primanjkljaj bo pa krit iz presežka prihodkov nad odhodki iz prejšnjih let. Prejemki iz lastnih 

sredstev se spreminjajo predvsem na kontih prihodkov od najemnin, se povečujejo za 208 tisoč 

evrov, predvsem iz razloga naselitve naselja Polja III, s 148-imi stanovanjskimi enotami. Drugi 

nedavčni prihodki se zmanjšujejo za 320 tisoč evrov. Ugotovljene napake na soseski Zelena Jama 

niso tako velike, ne terjajo tako veliko, tako velik obseg sanacijskih sredstev. V sled tega bo 

unovčena garancija v nekoliko manjšem znesku. Kapitalski prihodki pa se povečujejo za 87 … 708 

tisoč evrov iz pričakovanih prodaj stanovanjskih enot, ki jih potrebujemo za svoje delovanje. Kar se 

tiče transfernih prihodkov iz strani Mestne občine Ljubljana, se te zmanjšujejo predvsem na kontu 

spodbujanja stanovanjske gradnje za 824 tisoč evrov. V delu gospodarjenje in prenova stanovanj je 
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MOL za 510 tisoč evrov iz razloga, ker so … ker je večina stanovanjskih enot že prenešeno v last 

Javnega stanovanjskega sklada, le okrog 200 enot je v tem trenutku še v lasti Mestne občine 

Ljubljana, ostale enote od skupaj nekaj več kot 4 tisoč 100 enot pa so v lasti Javnega stanovanjskega 

sklada. Prav tako se zmanjšuje postavka Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih, za 

znesek 633 tisoč evrov. Povečanje kapitala s finančnim vložkom ustanovitelja v znesku milijon 899 

tisoč evrov s sprejetim v letošnjem letu, ne bo realiziran, vse pa je usklajeno v skladu z tokom 

projektov in finančnimi sredstvi, ki jih javni stanovanjski sklad potrebuje za … 

 

---------------------------------------------------------KONEC POSNETKA ŠTEVILKA 20151123_173118    

 

GOSPOD SAŠO RINK 

…realizacijo le-teh. Morda bode v oči zmanjšanje sredstev na postavki Socialni varstvo materialno 

ogroženih. To je na subvenciji neprofitnih najemnin za 533 tisoč evrov in na subvenciji tržnih 

najemnin za 734 tisoč evrov. To je predvsem posledica dejstva, da je ZUJF odpravil subvencioniranje 

tržne najemnine v znatnem delu, ki odpade na neprofitno najemnino. V delu, kjer se pa zmančuje, 

zmanjšuje subvencija neprofitne najemnine, pa gre to na rovaš manjšega povečanja upravičencev do 

neprofitnih najemnin. Skratka, opažamo, da se gospodarsko in socialno okolje nekoliko izboljšuje, k 

nas, kar nas seveda veseli. V nobenem primeru pa se ne more naredit,da bi katerikoli od upravičencev 

ostal brez subvencije, odločbe za subvencije izdajajo centri za socialno delo, plačnik je pa Mestna 

občina oziroma v primeru Ljubljane Javni stanovanjski sklad v imenu in za račun Mestne občine 

Ljubljana. Kar se tiče investicij se v primeru investitorstva Mestne občine Ljubljana na kontu Polje 

III zmanjšuje za 208 tisoč evrov, soseska je bila končana kljub stečaju glavnega izvajalca Begrada v 

okviru prvotno začrtanih sredstev in to je kar velik dosežek in zgolj z dvomesečno zakasnitvijo. Kar 

se tiče investicij Javnega stanovanjskega sklada, pa so najpomembnejše postavke Knobleharjeva 

ulica 24, kjer je v bistvu nova postavka za milijon 15 tisoč evrov. Kupili smo Samski som iz stečajne 

mase Cestnega podjetja Ljubljane in na ta način pridobili 71 bivalnih enot, za reševanje socialne 

stiske tistih, ki so to najbolj potrebni. Še vedno pa so čakalne dobe za samske osebe okrog 4 leta in 

pol. Če gremo na leto 2016, se prejemki tekočega leta zmanjšujejo za 3 milijone, za okrog 3 milijone, 

izdatki pa za okrog 5 milijonov, kar rezultira, da iz predvidenega primanjkljaja 258 tisoč evrov 

pričakujemo konec leta 2016 presezek, presežek v znesku milijon osemdeset triindevetdeset tisoč 

evrov, ki bo pa uporabljen v letu 2017 za tekoče investicije, kjer pričakujemo v letu 2017 kar velik 

obseg investicijskih stroškov. Kar se tiče planiranih virov sredstev, lasnost, preje, prejemki iz lastnih 

sredstev ostane, ostajajo na enaki ravni. Transferni prihodki pa se spreminjano v postavko 

Zagotavljanja najemnih stanovanj in gospodarjenje, prenova stanovanje MOL v zneskih 124 tisoč in 

485 tisoč evrov, že iz prej navedenega razloga, kar je večina stanovanjskih enot že bilo pre, prenešena 

v last Javnega stanovanjskega sklada in na kontu povečanja namenskega premoženja v javnih skladih 

za 2 milijona in pol, gre za kapitalski transfere in glede na tek, tok projektov bo ostal znesek na tej 

kontu zadostoval za realizacijo teh projektov. Dodatnega zadolževanja v obeh letih ne pričakujemo, 

razen odobrenega likvidnostnega. V vsakem primeru se tudi glede na zakonodajo, ki je v tem 

trenutku v veljavi ne moremo zadolževati. Podali smo pobudo za spremembo Zakona o javnih skladih 

in v tem trenutku tudi stanovanjskega zakona, v delu, ki se tiče zadolževanja in upamo, da bo 

zakonodajalec naši pobudi prisluhnil. Ministrstvo za okolje in prostor vsekakor našo pobudo. Kar se 

tiče investicij v mestno občino. V letu 2016 se ukinja postavka Slape. Gre za parcelo ob pokopališču 

v Polju, ki bo ponujena v odkup lastnikom sosednjih parcel. V primeru, da se le-ti ne bodo odločili za 

odkup, bomo razvijali projekt naprej, v naslednjem letu pa ne pričakujemo kakršnekoli aktivnosti na 

projektu. Kar se tiče pa investicij mestne občine, Javnega stanovanjskega sklada, pa sta 

najpomembnejši Polje IV in Rakova Jelša. Na Polju IV se v naslednjem letu zmanjšuje s 5 milijonov 

200 na 330 tisoč evrov, na Rakovi Jelši pa je iz milijon in pol na 747 tisoč evrov. Gre za zamik, za 

zamike v razvoju projektov in sredstva se namenjajo predvsem pripravi zemljišča, odkupu zemljišč in 

pripravi projektne dokumentacije. Za … na kontu nakupov stanovanj na trgu in menjave pa se iz 300 

tisoč v letu 2016 povečuje na 2 milijona in pričakujemo oziroma upamo na nakup okrog 20 

stanovanj. To je v grobem vse, sem pa še odprt za kakršnakoli vprašanja. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Hvala lepa. Gospa Kavtičnik Ocvirk, stališče odbora. 
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GOSPA MOJCA KAVTIČNIK OCVIRK 

Hvala lepa. Odbor za finance podpira oba predloga, s 4 glasovi za in 0 glasovi proti od petih navzočih 

in ju predlaga Mestnemu svetu MOL v sprejem. Hvala. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Hvala lepa. Gospod Brezovar? Ni. Gospa Žličar, razprava. 

 

GOSPA ANA ŽLIČAR 

Tokrat se prav z veseljem oglašam in bi vam rada povedala, da tako pripravljene materiale, kot so jih 

pripravili na Javnem stanovanjskem skladu človek redko vidi. Moram rečt, da čeprav so zoprni 

naslovi, je bilo branje prijetno. Podani so vse razlage, vsi odgovori in jaz bi to priložnost rada izrabila 

za to, da se zahvalim in tudi pohvalim delo in seveda to namenjam direktorju. Hvala lepa. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Hvala lepa. V imenu direktorja hvala.  

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------aplavz v dvorani. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Gospod Javornik. 

 

GOSPOD MATEJ JAVORNIK 

Najlepša hvala, gospod župan. Sicer veste, da se ne maram ponavljat, vendar tokrat moram tudi sam 

izreči pohvalo gospodu Rinku in pa seveda tudi njegovi ekipi, ne, ki stoji za njim, se pravi celotnemu 

kolektivu. Že na Odboru za finance sem povedal, da je gradivo zelo analitično in pa pregledno 

pripravljeno, tako da želim vam še naprej uspešno delo. Želim vam to, da vam uspe oziroma da nam 

uspe povečat omogočit zadolževanje preko 10 procentov kapitala, kar bi sprostilo lahko tudi trg 

nepremičnin, na eni strani. Zdaj pa … vedno imam pa tudi kakšno vprašanje, ne. Dve vprašanji, in 

sicer prvo. Ali sodelujete tudi z Družbo z upravljanje terjatev bank? In pa, ali se javljate tudi na, v 

stečajne postopke in iz njih odkupujete stanova, stanovanja? To, bom rekel, bi zelo, zelo tudi 

pomagalo k oživitvi trga. Druga me pa zanima kaj je z najemnino direktorja VO-KA, katera je bila 

pred kratkim kot socialna in kako ste zadevo rešili? Hvala. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Zdaj, Sašo … se opravičujem, ali je še kdo? Ker pol bo na koncu beseda, da odgovori. Še kdo? Ni. 

Zaključujem razpravo, bo dogovoril. Jaz najprej ti moram povedat, da ti plače ne morem dvignit. 

Ampak, mislim, da te, te dve pohvali sta ti tako veliko kot dvig plače. Tako, da, čestitam tebi in 

tvojim, ker vas je mal in delate. Zdaj, gospod Javornik, lahko vprašate oba, ne, za ta odgovor, lahko 

dam oba odgovora, ker to kar bo on, vem tudi jaz. Lahko pa preverjate, če vem isto. Izvoli Sašo, 

odgovori.  

 

GOSPOD SAŠO RINK 

Kar se tiče su ….hvala lepa za pohvale in …//…nerazumljivo…//… Kar se tiče sodelovanje z DUTB-

jem, vsekakor sodelujemo z DUTB-jem. …//…nerazumljivo…//…imamo sestanek v zvezi z 

stanovanji, ki so jih dobili dokončno v Celovških Dvorih. Upamo, da bomo dosegli neko soglasje, za 

tista stanovanja, ki so primerna po kvadraturi …//…nerazumljivo…//… 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Če bo prava cena. 

 

GOSPOD SAŠO RINK 

Ja, …//…nerazumljivo…//…dobri ceni …//…nerazumljivo…//…kar se tiče odkupov iz stečajev, smo 

v zadnjem času odkupili Samski dom na Hladilniški iz stečajne mase SCT-ja, zelo ugodno, Samski 

dom na Vide Pregarčeve, pravkar sem pojasnil tudi samski dom na Knobleharjevi. Vsekakor 
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spremljamo tudi dražbe v stečajih in če je kakršnakoli primerna priložnost, to tudi izkoristimo. Kar se 

tiče najemnine, gospoda direktorjev VO-KA, ta plačuje sedaj profitno najemnino, prostovoljno. 

Potrebno je poudarit, da po zakonu, mi ne moremo preverjati oseb, ki so sklenile pogodbo za 

neprofitno najemno stanovanje pred letom 2003. Njegovih doho … njihovi dohodkov ne moremo 

preverjati, je zakonska anomalija, prehodne določbe stanovanjskega zakona to določajo. Večkrat smo 

že podali pobude za spremembo te določbe. Na Ministrstvu za okolje in prostor, vendar do sedaj te 

volje ni bilo. V toku sprememb stanovanjskega zakona v prihodnjem letu, pa upam, da bo le volja, da 

se v tem delu spremeni tudi stanovanjski zakon. Treba je pa poudarit tudi, da so cenzusi za pridobitev 

neprofitnega najemnega stanovanja po mojem skromnem mnenju izredno visoki, sploh na … glede 

na splošno socialno stanje v Sloveniji. Za samsko osebo, na primer je to 200 odstotkov povprečne 

neto plače v prejšnjem letu. Za letošnje leto znaša to 2010 evrov neto dohodka. Se pravi na mesec, 

kdor ima 2 tisoč evrov mesečnega dohodka, je upravičen do neprofitnega najemnega stanovanja. 

Toliko, samo za oris stanja. Je pa, ja, plačuje profitno najemnino. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Ne, morete. Zdaj je pa zaključena razprava. Gremo na …ugotavljam navzočnost po tej točki. 

 

Rezultat navzočnost: 41. 

 

Glasujemo O PREDLOGU SKLEPA k točki A): Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme 

predlog rebalansa finančnega načrta Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana 

za leto 2015.  

 

Prosim za vaš glas.  

40 ZA. 

0 PROTI. 

To je spet ena pohvala. 

 

In glasujemo O DRUGEM PREDLOGU SKLEPA: Mestni svet Mestne občine Ljubljana 

sprejme predlog sklepa sprememb finančnega načrta Javnega stanovanjskega Mestne občine 

Ljubljana za leto 2016. 

 

Prosim za vaš glas. 

38 ZA. 

0 PROTI. 

Hvala lepa. Tudi za te glasove. Gremo na točko 7. 

 

AD 7. PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH ODLOKA O OBČINKSEM 

PROSTORSKEM NAČRTU MESTNE OČINE LJUBLJANA – IZVEDBENI DEL. 

Gradivo ste prejeli s sklicem Seje. Po sklicu ste prejeli sklep Sveta Četrtne skupnosti Sostro, 

amandmaje gospe Snoj, gospoda Brnič Jager, gospoda Žagarja, gospoda Moškriča, gospoda 

Javornika ter Svetniškega kluba N.Si in župana, poročilo zainteresiranih odborov za zdravstvo in 

socialno varnost, za lokalno samoupravo ter predšolsko vzgojo in izobraževanje in šport. Poročilo 

pristojnega Odbora za urejanje prostora in urbanizem ter poročilo Statutarno pravne komisije. 

Amandma je vložil tudi svetnik gospod Javornik, ki pa je bil pre … poslan prepozno, zato je 

…//…nerazumljivo…//…sporočilo Statutarno pravne komisije Mestni svet ni prejel in o njem ne bo 

ne razpravljal in ne  glasoval. Zakaj je dvojina? A je še kdo prepozno vložil? 

 

GOSPOD MATJAŽ BREGAR 

Amandma je bil.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Aha, oba sta amandmaja, ja , prepozno vlo …prosim gospoda Gajška in gospo Janković, da podata 

uvodno obrazložitev. 
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GOSPOD MAG. MIRAN GAJŠEK  

Hvala lepa, spoštovani župan, podžupanje, podžupani, mestne svetnice in mestni svetniki! V tem času 

bova predstavila na kratko predlog plana, želim pa na začetku poudarit naslednje: to je že tretja 

sprememba plana. Mi smo, mestni svetniki, mestne svetnice ste julija sprejeli dolgoročni plan. 

Strateški del in izvedbeni. Potem je bilo ... poem so bili tehnični popravki in januarja 2013 smo, ste 

sprejeli predlog spremembe in dopolnitve plana, brez okoljskega poročila. To, kar je zdaj 

predstavljeno, je seveda z okoljskim poročilom za celovito presojo vplivov na okolje, imamo vsa 

pozitivna mnenja, to posebej poudarjam. In, kar je še posebej ključno je tudi to, da ocenjujemo, da bo 

potrebno v naslednjem letu začet z novo spremembo plana. Zakaj? Materija urejanja prostora je 

takšna, da pač terja in stopnja natančnosti plana je pač takšna, da terja več teh sprememb in 

dopolnitev. Zdaj, še enkrat, glede strateških izhodišč. Ta se ne spreminjajo. Seveda, Ljubljana še 

vedno ostaja zelo koncentrirano mesto. Tudi to je eden izmed razlogov, da je 75 procentov teritorija 

mestne občine zelene in tudi eden izmed razlogov, da smo dobili naziv Evropska zelena prestolnica. 

Sestavljen je iz odloka, prilog, področnih prostorskih izvedbenih pogojev. Usmeritve za izdelavo 

občinskega, občinskih podrobnih prostorskih načrtov, podrobni prostorski izvedbeni pogoji za 

oglaševanje in podrobni prostorski izvedbeni pogoji za enostavne, nezahtevna objekte. Zakaj priloga 

4? Kot veste, se je vmes spreminjala zakonodaja, podzakonski akti za enostavne in nezahtevne 

objekte, sestavljen tudi iz grafičnega dela. Ključna stvar notr je okoljsko poročilo. Tuki posebej 

poudarjam. Pri celotni zgodbi okolja in prostora. Če ti posegi v prostor ne bi bili usklajeni z pogoji in 

usmeritvami iz, od vseh nosilcev urejanja prostora s področja varstva okolja, seveda ne bi mogli 

pridobit pozitivnega mnenja, oziroma vseh teh pozitivnih mnenj, ki so bili kronjeni z odločbo 

ministrice za okolje in prostor. Zdaj bi pa prosil Lilijano Janković Grobelšek, da nadaljuje z 

predstavitvijo. 

 

GOSPA LILJANA JANKOVIČ GROBELŠEK 

Lepo pozdravljeni! Spremembe in dopolnitve OPN MOL izvedbeni del, obsegajo: obravnavo pobud, 

ki so bile podane na začetku postopka in pripomb prebivalcev in pravnih oseb, ki so bile podane v 

času javne razgrnitve. Obravnava občinskih razvojnih potreb oddelkov, služb, zavodov in internih 

strokovnih ugotovitev na osnovi par letnega veljavnosti plana. Upoštevanje prvih in drugih mnenj, 

kot rečeno imamo vsa in so pozitivna, upoštevanje strokovnih podlag, ki so bila pripravljena za te 

spremembe in pa OPN MOL – izvedbeni del, je treba ves čas prilagajat spremenjenim predpisom, 

evidencam in režimom skladnosti z zakonodajo. Pokazali smo vam že pred javno razgrnitvijo, koliko 

pripomb, koliko pobud je prišlo, takole, 2.232, na naš oddelek in vse so bile obravnavane v času pred 

dopolnjenim osnutkom in število pripomb na javni razgrnitvi, ki so potekale v aprilu in maju letos, pa 

so zdaj prikazane  1.263. Tudi te so bile prav vse obravnavane. Še tako, mal, da grafično pokažemo, 

kako so se tako pobude, ki jih vidite popikane rdeče, kot pripombe nekako lokacijsko razmeščale, vse 

to je lokacijska umestitev v prostor MOL-a in tukaj gor prikazujemo vse pripombe in pobude na 

tekstualni del na odlok. Omejitve v prostoru. To želimo vsakič ponoviti, da pozabi … da ne 

pozabimo, kako malo planibilnega prostega prostora imamo, kako imamo pravzaprav skoraj ves 

prostor MOL-a zaseden z nekater … z režimi, z varovalnimi režimi. Na jugu, če začnemo, smo na 

krajinskem parku Barje in na območju Nature 2000. To je to svetlo zeleno, potem smo preko turkizno 

modre, ki so območja poplav, Rudnik – Vič, potem smo na območju gozdov, na vzhodnem delu 

občine, pa potem Golovec, potem je že Krajinski park Tivoli, Rožnik, Šišenski hrib in pa Krajinski 

park Polhograjski dolomiti. V območju mestnega središča imamo kulturno dediščino, ki nas zavezuje 

in omejuje, takole prikazano, s to violetno barvo in potem smo pod Savo, že na vodovarstvu. Vse to 

tole modro. Spodaj, tole rjavo pa so že najboljša kmetijska zemljišča za katera tudi vemo, da so pod 

strogimi režimi varovanja in je vanje zelo težko posegati. Pa potem ekološko pomembna območja in 

območja nature spet v obsavskem prostoru in tako naprej. Le tukaj nekaj kosov območja v centru ni 

pod režimi, ampak še te imajo svoja druga pravila, nekatere infrastrukturne omejitve. Druga mnenja, 

samo en pogled na to, pridobljena vsa pravočasno. Teh 14 je uradnih nosilcev urejanja prostora in 

potem so še drugi udeleženci na osnovi katerih nosilci urejanja prostora podajo svoja končna mnenja. 

Poleg tega, smo pridobili kot zadnjo odločbo o postopku celovite presoje vplivov na okolje, ki je 

ugotovila, da smo ustrezno upoštevali pri teh spremembah in dopolnitvah vsa določila okoljskega 

poročila, da so vplivi plana na okolje sprejemljivi in pa sklep vlade RS, ravno tako ustrezno 

pozitiven, za prostorske ureditve lokalnega pomena v območju državnega prostorskega načrta za 
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zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane. Prikaz zadnje, z vsemi usklajene, 

namenske rabe prostora in pa malo poudarjeno prometno omrežje. Okoljsko poročilo je bilo ustrezno 

vključeno v predlog OPN MOL- izvedbeni del. Ugotovilo je, da so usmeritve iz okoljskega poročila, 

torej na primeren način vključene in, da so bili sprejeti tisti podzakonski predpisi, ki so bili v prejšnji 

fazi, v dopolnjenem osnutku to še ni bilo, ki so bili pogoj za sprejemljivost plana. Se pravi poleti je 

bila sprejeta uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja, 

tukaj je Uradni list letošnjega leta, ki je omogočilo nekatere posege v območju južno od Save. Odlok 

o krajinskem parku Tivoli, Rožnik, Šišenski hrib ste sprejemali v septembru, tudi že objavljen v 

Uradnem listu, sprejete so bile tudi spremembe uredbe o varovalnih gozdovih in odlok o razglasitvi 

gozdov s posebnim namenom. Prav tako okoljsko poročilo ugotavlja, da so bile na primeren način 

izbrane in optimizirane variante, ki so bile v javni razgrnitvi razgrnjene tako za gospodarsko cono 

Nadgorica, kot za cesto v Sadinjo vas in, da je primerno popravljena karta območij varstva pred 

hrupom, v skladu s priporočili, usmeritvami okoljskega poročila. Če grem na obe lokaciji, ki sta bili v 

javni razgrnitvi variantni. Pri gospodarski coni Nadgorica smo na optimizirani in zmanjšani severni 

varianti, ta je skladna s strateškim delom ravno zato, čeprav je glede na strateško karto malo 

premaknjena na sever, ker je bila poiskana v smislu optimizacije treh različnih variant na javni 

razgrnitvi. Zahodna varianta, to je bila še bistveno večja, kot je sedaj, je bila sicer ob hitri cesti in 

železnici in je bila urbanistično primerna, vendar ne po ostalih varstvenih vidikih, severna varianta je 

potisnjena na območje meje z občino Trzin in posega predvsem na delno že degradiran gozd, 

degradiran z daljnovodi, ki posegajo pod … po tem območju in pa vzhodna varianta, ki je pa vendarle 

potekala po spet, preveč naravnih omejitvah, tako, da je obveljala severna varianta, ki je bila v 

usklajevanju z Ministrstvom za kmetijstvo, pa tudi z Ministrstvom za okolje in prostor še dodatno 

zmanjšana in optimizirana oziroma že kar minimizirana. Variante ceste do Sadinje vasi. Takole so 

bile na javni razgrnitvi. Torej, obstoječa varianta in njena rekonstrukcija, pa potem varianta po sredini 

doline in potem najprimernejša po mnenju okoljskega poročila, najbolj jugozahodna varianta, ki 

poteka po robu, najbolj naravno, tako, kot se ceste običajno postavljajo, se umikajo plodnim 

zemljiščem, se umikajo naravni vrednoti potoka in je potisnjena ob rob doline, ob rob, na meji med 

obema rabama. Gozd in kmetijske površine. Ta varianta je še dodatno optimizirana, ker je na severu 

skrajšana, se pravi v javni razgrnitvi je bilo še takole, dvojni potek, zdaj pa je skrajšana, in se na 

območju pri bencinskem servisu odcepi proti jugu, res pa je skrajšana tudi na samem jugu. Predlog 

naš je bil, da se potegne še naprej, zagotovi dejansko obvoznico kraja, pa je bila v fazi usklajevanja s 

kmetijskim resorjem poenostavljena oziroma tukaj skrajšana in je potem speljana na obstoječo cesto. 

Karta območij varstva pred hrupom je bila korigirana na podlagi kriterijev iz okoljskega poročila in 

optimizirana skladno s pripombami, ki smo jih dobili na javni razgrnitvi. Karta je skladna z 

zakonodajo, je odraz stanja v prostoru in z OPN načrtovanih dejavnosti. Najpomembnejše je, da 

druga stopnja, SVPH, druga stopnja varstva pred hrupom, je določena tam, skladno z uredbo, skladno 

z zakonodajo, kjer stanje hrupne obremenjenosti to omogoča. Drugače ne moremo risat, bi bili 

neskladni. Uvedli pa smo potencialno drugo stopnjo varstva pred hrupom v tistih mirnih območjih 

poselitve, kjer se lahko z občinskim prostorskim načrtom zagotavljajo ukrepi, da bo nekoč možna 

določitev druge stopnje, se pravi, da tam OPN ne dopušča uvajanja hrupnih dejavnosti, jih omejuje. 

Rezultat je ustrezen, število prebivalcev, ki so umeščeni v drugo stopnjo, ostaja približno enako, kot v 

veljavnem OPN, še malo večje je. Potrebne pa so v resnici nadaljnje aktivnosti. Ključni dokument bo 

Operativni program varstva pred hrupom, za pripravo katerega je dogovorna država, sodeluje naš 

Oddelek za varstvo okolja. Takole je prikaz karte hrupa. Druge stopnje so roza in te redeče so 

potencialne druge stopnje. Še par lokacij, to smo pokazali že na Odboru za urbanizem, v, na katerih 

smo uvedli, po našem mnenju neke sme, zelo dobre izboljšave planov, v smislu zagotovitve javnega 

interesa in to je potek poti Sava bike, ki je usklajen s komasacijami, ki so v Zadobrovi prav tako že 

predvideni. Tako, da ta pot v obsavskem delu bo potekala skladno s komasacijskim načrtom, v planu 

je seveda predviden potem še tukaj most čez Ljubljanico. Vstopna točka Koseze. Ta predlog je 

pripravljen izrazito za to, da se na območju gozda, v, v temle trikotniku med cestami v bližini Bajerja 

zagotovi parkovno urejeno, parki … parkirišče, ki bo na osnovi natečaja, na osnovi OPPN- ja 

ustrezno oblikovano, ki bo upoštevalo tudi potok - vodotok, ki tukaj poteka in ki bo zagotovilo tako 

informacijsko kot parkovno, pač, urejeno, da se ne bo več takole nedovoljeno parkiralo na temle 

zahodnem vstopu v TRŠ. Na Botaničnem vrtu smo imeli ene zelo zanimive pogovore, zdaj smo 

Zelena prestolnica. Upamo, da se bo dalo tukaj kaj narediti. Torej, sam Botanični vrt je v tejle 
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velikosti, potem pa plan že omogoča, že v obstoječem stanju, zelene površine, torej ureditev parka, še 

potem južno od Botaničnega vrta, pri čemer je najbolj južni del še celo v MOL-ovi lasti in bi se lahko 

z dostopom, direktno iz Botaničnega, kar smo tudi zarisali, že začel urejati vmesni prostor pa je 

zasebni in ga bo še nekako treba pridobiti. Spomenik žrtvam vseh vojn. Pač pripravljamo osnovo, da 

se bo lahko izvedel, ko bo OPN sprejet, oziroma, ko bo začel veljat. Na območju Biotehniškega 

središča lahko rečem, da smo se trudili, da bi prišli do neke boljše kompromisne rešitve. Sedanja, 

veljavno stanje je takole, da je ob Poti spominov in tovarištva zarisano kar veliko območje stavbnih 

zemljišč za nove fakultete. V javni razgrnitvi smo to območje prestavili ob dostopno pot, ker bi bilo 

urbanistično gledano veliko bolj smiselno, pa potem sprostili prostor ob PST-ju. Tukaj imamo seveda 

tudi vodo, ampak po nadaljnjih razlagah, kako so te fakultete sedaj zarisane, je vendarle ena 

kompromisna rešitev, ki ohranja ne tak zeleni kmetijski pas, vendarle odmika tale prostor, dopušča pa 

tudi možnost fakultet. Na Nazorjevi mogoče podrobnost, ampak je pomembna. V tejle gradbeni 

luknji, ki že kar nekaj časa takole stoji, se je sedaj v uskladitvi z Ministrstvom za kulturo vendarle 

dopustilo, da se objekt, višina do vis-a-vis stoječega, tega rdečega objekta, tukaj postavi brez OPPN-

ja, pri čemer se seveda upošteva nasproti stoječo secesijsko oblikovano streho, to, kot je tukaj 

narisano ne drži in pa na Ajdovščini, se podpre multi kino, ki je predviden sedaj predvsem v podhodu 

in ob enem ne dopusti, skladno zopet z usklajevanjem z Ministrstvom za kulturo, nekih nadzemnih 

ureditev, razen dostopa v podhod. Pa vinograd na Grajskem griču se omogoča na tej lokaciji. Hvala. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Hvala lepa. Prosim gospoda Koželja, stališče odbora.  

 

GOSPOD PROF. JANEZ KOŽELJ 

Spoštovani župan, kolegice in svetnice in kolegi svetniki. Odbor je obravnaval sprejete amandmaje, 

4, in po glasovanju jih je, tudi glede na mnenje prisotne uprave, zavrnil. In po zavrnitvi vloženih 

amandmajev je sprejel sklep, da podpira sprejem predloga odloka o spremembah in dopolnitvah 

odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del z 5 glasovi za in 1 

glasovom, glasom proti. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Hvala lepa. Gospod Brezovar, zdaj sva tu. 

 

GOSPOD DR. NEJC BREZOVAR. 

Hvala za besedo. Zdaj pa bo, ja. Torej, gospod župan je že povedal, kateri amandmaji so bili vloženi. 

Kar se tiče Statutarno pravne komisije, smo, kar se tiče amandmajev svetnika gospoda Javornika 

ugotovili, da sta v nasprotju s 3. odstavkom 133. člena poslovnika Mestnega sveta MOL, zato ju tudi 

niste prejeli in tudi o njih ne bo potekala razprava. To je bilo, pač zamujen je bil rok, ane. Kar se tiče 

drugega sklepa je, in sicer, glede amandmajev dr. Zvezdane Snoj in Svetniškega kluba N.Si je 

Statutarno pravna komisija  ugotovila, da nima pripomb pravne narave. Kar se tiče amandmaja 

svetnika Mirka Brnič Jagra, ugotavljamo, da je amandma v  skladu s 133. členom Poslovnika 

Mestnega sveta MOL, vendar opozarjamo, da bo v primeru, če bo amandma na Mestnem svetu 

sprejet potrebno vložiti uskladitvene amandmaje, s katerimi se bodo uskladile grafične in ostale 

prologe, ki so sestavni del odloka. In pa, kar se tiče amandmaja, ki so ju, amandmajev, ki so ju vložili 

svetniki gospod Janez Moškrič, gospod Javornik, gospod Žagar in seveda še ločeno, gospod Žagar, 

da so v skladu s 133. členom Poslovnika Mestnega sveta MOL, vendar tudi tukaj opozarjamo, da bo 

v primeru, če bo katerikoli od amandmajev na Mestnem svetu sprejet, potrebno vložiti uskladitvene 

amandmaje, katerimi se bodo uskladile grafične in ostale priloge, ki so sesta, sestavni deli odloka. Vsi 

sklepi so bili sprejeti soglasno. Hvala. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Hvala lepa. Zdaj pa prosim za pozornost, da ne bomo pol spet. Obravnava predloga odloka se na 

podlagi 135. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana opravi po vrstnem redu 

posebej o vsakem členu, h kateremu so vloženi amandmaji. Se pravi, k vsakemu členu, pa je 

amandma 1 ali pa 15. Razprava o posameznem členu je omejena na razpravo o amandmajih, ki so 

vloženi temu členu.  
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------kihanje v 

dvorani. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Glasovanje o amandmajih, na zdravje, se opravi takoj po končani razpravi o amandmajih k 

posameznemu členu.  

 

GOSPOD MIRKO BRNIČ JAGER 

Proceduralno. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Izvolite, gospod Brnič Jager, samo povejte, kaj je proceduralno? Kaj je predlog, na začetku … 

 

GOSPOD MIRKO BRNIČ JAGER 

Predlog proceduralnega je, da se pred razpravo pojasni, pojasnijo dejstvo, da v skladu z 3. odstavkom 

51. člena Zakona na prostorskem načrtovanju, projekt nima treh bistvenih soglasij. Nima soglasja 

kmetijstva, nima soglasja Ministrstva okolje in prostor in nima soglasja kulture. Zakaj? Zaradi tega, 

ker je Mestna občina Ljubljana 8. oktobra začela postopek in v skladu z citiranim členom bi do 8. 

novembra morala pridobiti vsa mnenja. Kultu … Ministrstvo za kulturo je izdalo mnenje 9. oktobra, 

9. novembra, Ministrstvo okolje in prostor 13. in 19. je bila, dalo kmetijsko ministrstvo. Zakaj to 

izpostavljam, zaradi tega, ker so bila vsa ta mnenja negativna. Predvsem brez kulture, oba mnenja sta 

bila negativna. Kasneje se je še usklajevalo, vendar po tem roku. Bi prosil za pojasnilo. 

 

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

razpravi. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Brez zamere, no. jaz predlagam,. Da date en predlog, da mi kaznujemo ministrstva. Jaz se tudi 

sprašujem, zakaj smo morali čakati toliko časa. In če datum sprejmete v Državnem zboru, ne, 

predlagajte kolegom svojim, pa v Državnem zboru naj to predlagajo, da se kaznujejo, k niso. Še 

enkrat bom rekel, da ne bomo se zavajali, ne, mi imamo vsa pozitivna mnenja, če kdo misli, da je kaj 

narobe, ve se kakšne je postopek, šal bo ugotavljat zakonitost in je stvar rešena. Jaz nimam nobenih 

težav. Gospod Javornik, vi imate tudi proceduralno? 

 

GOSPOD MATEJ JAVORNIK  

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

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 
Ja, izvolite. 

 

GOSPOD MATEJ JAVORNIK  

Najlepša hvala, gospod župan. Dne 11.11., v sredo, sem vložil 2 amandmaja zaradi težav pri 

telekomunikacijskem omrežju na wireless-u je prišla do vaš pošta ob 00.04. zahteval sem pri 

mobilnem operaterju, da mi pojasni oziroma, da dajejo pojasnilo zakaj ni mogla pošta priti na čas, 

vendar pravijo, da zaradi same, same teme in ker je … gre za OPN, ne smejo pač ravnati, morajo 

ravnati s tem kodeksom in pač, si niso upali tega izdat. Še enkrat bom rekel, želel sem, da se na 

izkoriščenem delu kamnoloma ne dopusti odlaganje gradbenih odpadkov, potem, da se zbirno centro, 

zbirni center za odpadke prepove, in da se uredi … 

 

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

razpravi. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 
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Kaj pa od mene pričakujete sedaj, gospod Javornik? Zdaj bi pa res rad vedel, kaj naredim. Koga naj z 

ušesa v tej sobi, jaz pol, ker ni sprejel vašega? Jaz ga sprejmem. 

 

GOSPOD MATEJ JAVORNIK  

Pošto … ne , v bistvu sem, glede na … 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Lejte, sej, gospod Javornik, samo povejte, kaj naj naredimo. Predlog niste povedal, jaz ne vem kaj naj 

naredimo, ne. Tako, da je … samo še to se manjka, da, da, da jaz prosim Statutarno pravno komisijo, 

da jih sprejme, ne. Jaz nimam težav s tem, ker se mi zdi, da so vsi amandmaji, ki so bili dani … ne, 

drugače, se bom popravil, ne vsi, večina jih je bila da, z dobro. Z dobrim namenom. Tudi vaš. In jaz 

sem tam gor, tudi zdajle, ko sem vmes gledal en dopis, ne, da grejo na ministrstvo za pravosodje, ne, 

krajani Sostrega, jaz sem napisal Grünfeldu, da podpiram idejo, ki jo imajo. Tako da, jaz teh težav 

nimam. Tako, da tudi ta amandma, ampak, enostavno prosim, bom pa, zdaj, ko bomo šli temu bom 

poskušal, tako, da boste, da vsaj napovedal, da boste pozorni, k amandma gre, no. Ok. 

 

GOSPOD DR. DRAGAN MATIĆ 

Proceduralno. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Izvolite, gospod Matić. 

 

GOSPOD DR. DRAGAN MATIĆ 

Gospod župan, s strani svetnika Brnič Jagra je bika izrečena resna trditev, rekel bi kar obtožba, da ni 

soglasij treh ministrstev. Zdaj, on govori, da jih ni, vi trdite, da so. In, da ne bi sedaj razpravljali tako 

kot obstojajo morske kače, ali obstajajo ali ne, predlagam, da prekinete sejo za 15 minut, naredite 

kopijo in razdelite svetnikom, da bomo vedeli, pri čemu smo. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Ne, se opravičujem gospod Matić, tega ne bom naredil, ker vam bo da, pa poglejte, gospod Brnič 

Jager ne trdi, da jih ni, ampak trdi, da niso veljavna, ker so prišla po trideset dnevnem roku. In to, to 

naj on ugotavlja kar na sodišču … jaz teh … 

 

GOSPOD DR. DRAGAN MATIĆ 

Kakorkoli, ne, ne sezna, seznanite nas z dokumentacijo, saj ni uradna tajnost. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Saj. Izvolite, daj okrog, pa kar tle začni v klopi, daj, ne, ker oni to … gospod Matić, še to. Vsi ste 

imeli na razpolago v petek, ko smo dobili amandmaje, na Krekovem trgu razgrnjene. Ne, ko smo 

dobili soglasje. Razgrnjeno vseh 21 soglasij. Vsak, kdor je hotel, je prišel pogledat.  

 

GOSPOD DR. DRAGAN MATIĆ 

Gospod župan, ne gre za to, da mi ne želimo pogledat, nekateri morda nimamo časa. Vedno … 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Ja, to je pa vaš problem, ne.  

 

GOSPOD DR. DRAGAN MATIĆ 

… ne ni, ne ni naš problem. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Ne, pa čisto vaš. 

 

GOSPOD DR. DRAGAN MATIĆ 
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Lejte, to … lejte, gospod Župan, tu je pa aroganca, ne. Gospo … mi mo, mo smo svetniki in imamo 

pravico, da dobimo dokumentacijo. In  … če je nismo od petka do ponedeljka, nobeden ne more 

hodit nikamor gledat in vaša dolžnost bi bila, da dobimo to na mizo. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Gospod Matić, se ne strinjam. Potem se obrnite na tiste, ki smo … zdaj pa tak. Obrnite se ne tiste, ki 

jim vi dajete komando, na ministrstva, ker mi smo pravočasno vložili za soglasja, desetega oktobra, 

vsem. Zakaj so eni dali po tem datumu, pa jaz ne morem odgovarjat. To morate pa tam vprašat. Dajte 

tam postavit vprašanje. Zakaj se ne držijo rokov, ki so predvideni? Drugače pa, prosim te, Miran, daj 

kar tle tisto mapo z soglasji, pa si vsi lahko pogledajo. 

 

GOSPOD MIRKO BRNIČ JAGER 

Proceduralno… 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

A lahko še enkrat? 

 

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

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

O čem boste sedaj, samo povejte, ker vam ne bom, dvakrat vam ne bom pustil isto stvar. Ja seveda. 

 

GOSPOD MIRKO BRNIČ JAGER 

Moj, moj proceduralni predlog zadeva vaše pojasnilo. Zato, ker ste napačno povedal in jaz vas želim 

opozorit, da zavajate, zavajate Mestni svet. Jaz sme vas že v uvodu danes povedal… 

 

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

razpravi. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

To ni proceduralni predlog, gospod Brnič Jager. Je brez veze. To ni proceduralni predlog. Vi, lejte, 

gospod Brnič Jager. Jaz vam svetujem, da po tej seji greste, in mene kar ovadite. Da pos … da delam 

nezakonito, ne bo prvič, ovadite nas, povejte imate utemeljit in konec. Gospod Sedmak. 

 

GOSPOD MIRKO BRNIČ JAGER 

Proceduralni predlog.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Nimate, niste ga dal. 

 

GOSPA MOJCA KUCLER DOLINAR 

Jaz imam … 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Čakte, po vrsti, gospa Kucler Dolinar. Izvolite. 

 

GOSPOD MARJAN SEDMAK 

A sedaj pa ja. Poglejte, saj to je replika, gospodu Brnčiču… 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Ne morete repliko dat. 

 

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

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 
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Ni replike. 

 

GOSPOD MARJAN SEDMAK 

Potem pa, če dovolite eno kratko pojasnilo. Roki upravni … 

 

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

repliki. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Gospod Sedmak. Se opravičujem, tudi vam. Pro, proceduralni predlog more bit tak, kaj predlagate in 

potem v eni minuti, zakaj to predlagate. Gospa Kucler Dolinar, izvolite. 

 

GOSPA MOJCA KUCLER DOLINAR 

Hvala za besedo. Sprejemanje tega … teh sprememb je bilo … 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Povejte prosim proceduralni predlog prvo. 

 

GOSPA MOJCA KUCLER DOLINAR 

Ja! Bom povedala! 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Začetek … začetek, prvo. 

 

GOSPA MOJCA KUCLER DOLINAR 

A lahko prosim se …//…nerazumljivo…//… 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Ne, začnite  predlogom, prosim. 

 

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

razpravi. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Gospa, s predlogom začnite, tako kot piše v poslovniku. Predlog prosim, proceduralni. 

 

GOSPA MOJCA KUCLER DOLINAR 

Ja, predlagam prekinitev, da četrt … da svetnikom mestnega sveta predložite dokaze, tako, kot ste 

obljubili na seji Odbora za urejanje prostora. Rekli ste, pravočasno boste svetniki dobili … 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

In ste. 

 

GOSPA MOJCA KUCLER DOLINAR 

Nismo. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

V petek ste mel razgrnjeno… 

 

GOSPA MOJCA KUCLER DOLINAR 

Nismo dobili, saj je ravno gospod Matić povedal in drugič, sprevrženo je, da četrtni svetniki niso 

dobili kode za dostop do gradiva.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 
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…//…nerazumljivo…//…Zdaj sem pa sigurno jaz to ukazal. Ta proceduralni predlog ima pravico. 

Odrejam odmor do 20 čez 7. 20 čez 19. 10 minut. Gradivo je tu, si ga lahko vsak ogleda. Pri gospodu 

Matiću.  

 

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

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Tudi slučajno ne. 

 

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

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Tudi slučajno ne. 

 

------------------------------------------------------SEJA JE PREKINJENA IN SE NADALJUJE OB 

19:20. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Nadaljujemo s točko. Izvolite, gospod Pavlin ima proceduralni predlog, prosim povejte kaj je 

predlog. 

 

GOSPOD JERNEJ PAVLIN 

Ja, gospod župan, predlagam, da Mestni svet odloči, da glasuje o tem, da so vsa soglasja in gradiva 

potrebna za odločanje o tej o tej točki dnevnega reda, da se, prvič objavijo na spletni strani Mestne 

občine Ljubljana in razdelijo svetnikom in svetnicam na tej seji. Prosim, da glasujem o tem predlogu. 

Za on the record, da vidimo, kako transparentno je vaše delo, zakaj se te stvari, kako bi rekel, zakaj te 

stvari niso dostopne celotni širši javnosti? Zakaj te dokumenti niso dostopni četrtnim svetnikom, 

vsem občankam in občanom, da vidijo, kaj se z najpomembnejšo vrednoto, to je okoljem, dogaja v 

njihovi občini. Prosim, če lahko glasujemo o tem. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Tudi ta predlog bom dal na glasovanje, čeprav gre za čisto norčevanje iz vas svetnikov in svetnic. Če 

kdo ima materiale pri sebi, vsa soglasja ima gospod Pavlin tamle na mizi, vsa soglasja, ki jih lahko 

bere. Še v 9-ih letih še nikoli nismo objavili soglasja državnih organov, ker brez tega ne more it na 

sejo mestnega sveta.  

 

Ugotavljam navzočnost po tem predlogu. Rezultat navzočnosti: 34. 

 

Glasovali bomo O PREDLOGU gospoda Pavlina, da Mestni svet objavi vse te materiale …  

 

--------------------------------------------------------------------------------Zvok mobilnega telefona iz 

dvorane. 

 

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

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

…in predlagam, da ta predlog spoštljivo zavrnemo. 

 

Glasovanje poteka. 

ZA 12. 

22 PROTI. 

Ni sprejeto. 

 

Gremo, razpravo o 7. členu predloga odloka h kateremu sem jaz vložil amandma. Amandma je gor, 

berem ga še enkrat. Pravi tako: v 2. odstavku 7. člena se v preglednici 4 v 2 podtočki Drugi dopustni 
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posegi v prostor točke 38, K2 – DRUGA KMETIJSKA ZEMLJIŠČA, v 2. alineji črtajo besede za 

vnos zemljine in črta se 3. alineja. Dosedanja 4. alineja postane 3. alineja. 

 

Ugotavlja navzočnost po celotni točki.  

 

GOSPOD MIRKO BRNIČ JAGER 

…//…nerazumljivo…//… 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Gospod Brnič Jager, nimate besede. 

 

GOSPOD MIRKO BRNIČ JAGER 

…//…nerazumljivo…//… 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Nimate besede, lepo prosim, vzdržite se, ne. 

 

GOSPOD MIRKO BRNIČ JAGER 

…//…nerazumljivo…//…a lahko razširite …//…nerazumljivo…//… 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Ne, ker je, zadostuje. Tako, kot vedno. 

 

Navzočnost. 37. 

 

Glasujemo O PREDLOGU, O AMANDMAJU župana, ki sem ga prebral. Predlagam, da ga 

potrdite.  

 

Prosim za vaš glas. 

26 ZA. 

4 PROTI. 

Sprejeto. 
 

Gremo na razpravo o 35. členu predloga odloka, h kateremu je gospa Snoj vložila amandma. 

Razprava. Gospa Snoj, izvolite. 

 

GOSPA DR. ZVEZDANA SNOJ 

Spoštovani gospod župan, hvala za besedo! Spoštovane svetnice in svetniki. Rada bi v kratkem 

obrazložila ta amandma. Kot ste že seznanjeni, smo že dvakrat dali vprašanje na isto temo. Zdaj smo 

pa nekako nadaljevali proceduro s tem amandmajem, in sicer gre za vprašanje zagotavljanja parkirišč, 

za najbolj grožene skupine, torej bolnike, urgentne primere, otroke, starostnike, pred zdravstvenimi 

domovi, torej. Parkirišča za paciente, ki jih da, do danes še nimamo zagotovljenih. Namreč, dogaja 

se, da ravno te najbolj ogrožene skupine, danes ko pridejo pred zdravstveni dom, v spremstvu ali brez 

spremstva, v osebnem vozilu, nimajo kam parkirat. Kar se mi zdi nedopustno. Celo bolniki, ki 

prihajajo kot nujni primeri, mi pa vemo, da določeni zdravstveni domovi imajo tudi nujne službe in 

urgentne službe, torej tudi taki bolniki, ki so življenjsko ogroženi, ali z  bolezni … bolezenskimi 

stanji, ki … zaradi posledic bolezni pač imajo omejeno gibljivost in so slabše pokretni, nimajo torej 

prostora, da bi kjerkoli, magari za krajši čas parkirali, vstopili v zdravstveni dom in opravili kakšen… 

 

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

razpravi. 

 

GOSPA DR. ZVEZDANA SNOJ 

… poseg, ane. Torej, je razumljivo, da s ne morejo v urgentnih primerih ukvarjat prvo z iskanjem 

parkirišč, potem pa iti na obravnavo k zdravniku in je nujno zato,  menim… 



 

57 

 

 

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

razpravi. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Hvala lepa gospa Snoj. Gospa Snoj, repliciral bom, z vsem spoštovanjem. Jaz bi tudi to naredil, 

samo, če bi vedel kako. Dva razloga sta, ne. To gre v poslovni …//…nerazumljivo…//…, more it v 

plan in druga stvar. Zdaj si pa predstavljajte enega redarja, ki bo prišel pa bo ocenjeval a je vročina 

40 nujni primer, ali je 38 ali je 42. Če boste znali najti rešitev, samo povejte. Mi imamo za invalide, 

mi mamo … samo povejte rešitev. Le …//…nerazumljivo…//… poslovnik ni za to, ne. Zato sem 

rekel, da bi bilo fajn, da umaknete. Še kdo v razpravi? Ja, odgovor na repliko imate, ja, absolutno 

gospa Snoj, izvolite. 

 

GOSPA DR. ZVEZDANA SNOJ 

Jaz mislim, da tle  ne bi smelo biti nekaj večjih težav, ugotavljati, kaj je nujen primer in kdo lahko 

odloži avto za 15 minut. Danes že vsak nakupovalni center ma standard, da ima predvidena parkirišča 

za matere z otroki in, in ranljive skupine in ne razumem zakaj mi to ne bi mogli uredit. Absolutno 

sprejem vsak dialog in vsako do … dobro voljo za reševanje tega, ane, skupno, za skupno reševanje 

tega problema.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Se strinjam, sam tle ne bo … ne bo v redu plan, ni za plan. 

 

GOSPA DR. ZVEZDANA SNOJ 

Prosim? 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Ni za plan, je za poslovnik, k se dela zdravstveni dom. Ni za plan. 

 

GOSPA DR. ZVEZDANA SNOJ 

Kaj pa predlagate? 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Da se to v poslovniku, pri vsakem poslovnem domu uredi, zdra … poslovnem, zdravstvenem domu. 

Zdaj se to že meni, pozno je. 

 

GOSPA DR. ZVEZDANA SNOJ 

Ampak, mi smo od njih že dobili odgovor, da oni ne morejo na to vplivat, da je to stvar … 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Ja, že. Samo morajo povedat kako. Predstavljate si sedaj, ne, tam, ne, gospoda Gajška, ki bo risal, ne, 

pa bo napisal kratko …//…nerazumljivo…//… za nujen primere.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Saj to se da čisto praktično lahko rešit… 

 

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

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Mislim, da ne. Gospa Kucler Dolinar, izvolite. 

 

GOSPA MOJCA KUCLER DOLINAR 

Hvala za besedo. Jaz podpiram predlagan amandma, hkrati, bi pa še dodatno mogoče na to opozorila. 

men, že večkrat sem to želela, no. okli UKC-ja, ljubljanskega, so parkirne hiše dejansko odiranje 

ljudi, ki preidejo pač zaradi zdravstvenih težav po, tako in drugačno zdravstveno oskrbo. Tako, da, 



 

58 

 

mislim, da je to tudi dodatno vprašanje, ali pa na obisk. Sploh kadar gre za kakšno dolgotrajno 

zdravljenje. Vemo, da določena zdravljenja omogočajo neko parkirno karto, večini pa ne in jaz bi 

prosila, da bi mogoče tudi na to temo enkrat spregovorili znotraj mestnega sveta. Hvala. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Tudi tle bi repliciral. Jaz bi tudi to naredil, samo povejte mi kako. Ker, to, kar smo mi trdili in to 

delamo, je, da s ceno parkirnih hiš v lasti Mestne občine Ljubljana, v bistvu držimo ceno dol. In pri 

nas je 1,2 evra, to veste, ne, na p … zasebno lastnino pa ne moremo vplivat. Če boste najdli način, 

sem zelo takoj za dogovor, tako, kot je bilo prej z gospo Snojevo. Gospod Brnič Jager, razprava. 

 

GOSPA MOJCA KUCLER DOLINAR 

…//…nerazumljivo…//…odgovor… 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Izvolite ga …//…nerazumljivo…//… 

 

GOSPA MOJCA KUCLER DOLINAR 

Ja, lejte, ravno ob tekih dokumentih imamo mi te stvari možnost na tak in drugačen način tudi urejat.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

To bi pa rad videl kako bi urejal, da lahko … zapovedalo koliko je cena.  

 

GOSPA MOJCA KUCLER DOLINAR 

…//…nerazumljivo…//… 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

To bi rad vidil, ne. …//…nerazumljivo…//… je cena …//…nerazumljivo…//… najemnine. V redu, 

pripravite. Gospod Brnič Jager. 

 

GOSPOD MIRKO BRNIČ JAGER 

Hvala za besedo. Tudi sam podpiram ta amandma, ki pravilno stopa v problematiko. Mislim, da ga 

bo, da ga tudi mestni svetniki tako razumejo in da ga bodo podprli, ker so to tako imenovane 

funkcionalne površine, ki služijo, v bistvu, obiskovanju zdravstvenih domov in morali bi biti, kot 

takšne zagotovljene in ločene od čiste in surove profitabilnosti, ki se okrog zdravstvenih domov vse 

bolj in bolj … 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Kar ni res. 

 

GOSPOD MIRKO BRNIČ JAGER 

… razrašča. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Kar ni res. 

 

GOSPOD MIRKO BRNIČ JAGER 

Tako, da, v tem kontekstu bi pričakoval še posebej od vas, gospod župan, posluh, istočasno pa 

svetnikom, da to zadevo podprejo. Hvala lepa.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Gospod Brnič Jager. Spet govorite stvar, ki ni resnična. V niti enem zdravstvenem domu Ljubljana, 

parkirišče ni fro … profitabilno. Imamo celo ločeno, tam, ker je prostor, da pacient pozvoni, mu se 

rampa odpre in se ga not spusti in potem gre ven. In dobi v bistvu od zdravnika, da je šel not. Tam, 

ker je prostor dovoljen. To bo Bežigrad, to imamo v Viču. Tako, da profitabilnosti v Zdravstvenem 
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domu Ljubljana ni. Če pa veste koga, pa povejte. A, zdaj ste pa tiho, ne. Gospod Javornik … kot 

običajno, ne. 

 

GOSPOD MATEJ JAVORNIK 

Najlepša hvala, gospod župan. Podpiram amandma, ki ga je vložila kolegica doktor Snojeva. Morda, 

glede na to, kaj ste vse povedal, dajem predlog za urgentno pot  oziroma, ko smo razpravljali, kje bi 

bila lahko ta parkirna mesta, eno ali pa dve, morda na neki urgentni poti, ki pač pelje do 

zdravstvenega doma. Tuki mislim samo za nujne primere. Mislim, da eno mesto ali pa dva, ne bi bil 

tak problem, s čemer bi lahko redar, ne redar, ampak varnostnik upravljal. Tako, ena izmed idej, no, 

in mogoče to tudi v razpravo s samim svetom domov. Hvala. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Gospod Javornik. Jaz idejo, se že povedal, da mi je všeč. In da je treba z domovi najdt, ampak, še 

enkrat, zdaj se pa dajmo nekaj pogovorit. Zakon o redarstvu prepoveduje kateremukoli ukaz. 2 

redarja na isti ulici, vsak ima pravico, da odloči po svoje. En da opozorila, drugi da kazen. Ko bo 

odpeljal se iz te nujne poti, ki bo zarisana, to ja najmanj problem, šel v zdravstveni dom, bo prišel not 

in mu dal kazen. Kako bo dokazoval pol on, je tam napačno. Lahko gre pa tudi v bife, ta čas. Problem 

je, ki bi ga jaz rad rešil, ne, zdravstveni domovi, to ni za v, v plan. Ni problem. Zdravstveni domovi 

so, ustanovitelj je mestna občina, pridite s predlogi, se bomo usedli z njimi pa reševali. Kar ... to ni za 

v plan, to hočem povedat. Gospod Pavlin, izvolite. 

 

GOSPOD JERNEJ PAVLIN  

Ja, hvala za besedo. Tudi osebno bom podprl amandma gospe doktor Zve, Zvezdane Snoj. Mislim, da 

se je odprla, bom rekel, ena pomembna tematika, ki je za razliko od vašega mnenja, gospod župan, 

eminentna stvar za občinski … odlok o Občinskem  prostorskem načrtu, namreč urbanizem, nač… 

 

---------------------------------------------------------KONEC POSNETKA ŠTEVILKA 20151123_183118 

 

GOSPOD JERNEJ PAVLIN  

…rtovanje in pametna prometna politika, se pravi določanje prostora, kjer bodo za, zagotovljena 

parkirišča za obiskovalce storitev zdravstvenih oskr, zdravstvene oskrbe. To je eminentna, bistvena, 

al pa ena izmed bolj pomembnih funkcij znotraj prostorskega načrtovanja. To, da  … to, če vi trdite, 

da to ni stvar prostorskega načrtovanja, to ne, absolutno ne drži. To je absolutno napačen pogled. 

Tako, da na tem mestu in ob tem aktu o, o prostorskem načrtovanju se je potrebno pogovarjat, tudi o 

takih stvareh, kajti vemo, ne, urbanistična politika v preteklosti, desetletja in več nazaj, je bila 

popolnoma zgrešena. Nihče ni pričakoval, da bo, da bodo ljudje imeli avtomobile, al kaj. Ne vem, ne 

razumem. Tako, da, prosim, ta amandma se mi zdi … podpore vreden, in predvsem se mi zdi 

pomembno,da, pač, ohranjamo tle tudi nek nivo argumentacije. Ta stvar sodi, to je materija za 

prostorsko načrtovanje in absolutno se o tem lahko in moramo, smo se dolžni o tem pogovarjat. Pa še 

to, za konec, še 30 sekund je, gospod župan, a hiša, parkirna hiša zraven UKC-ja se je postavila sama, 

al kako? Kdo, kod pa je dal soglasje, da se gradi tam? Ste rekli, da nimate nobenega vpliva. Kdo pa je 

določil pogoje, da se je tam postavila parkirna hiša? 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Vprašajte une, ki so dali soglasje.  

 

GOSPOD JERNEJ PAVLIN  

Ja, no, jaz to vas sprašujem. 

 

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

razpravi. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Ja, prašte une, saj pravim, jaz pa vam odgovarjam, ne. še kdo, prosim? Gospa Škrinjar, izvolite. 
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GOSPA MOJCA ŠKRINJAR 

Hvala. No, jaz mislim, da tukaj nimate prav, ko trdite, da je to samo poslovnik. Jaz mislim, da mora jt 

to v prostorski načrt. Poslovnik pa določi, kako se to naredi. In, jaz sem prepričana, da je način, kako 

se to naredi, čudi me pa, da vi že a priori, pač, zatrjujete, da to ni možno. Če sem kakšno stvar, bi 

rekla, z odobravanjem gledala pri vas, sem gledala to, da znate rečt, da ne poznate besede tega se pa 

ne da, oziroma tega stavka. To mi je všeč. Potem, rada bi rekla, da zadnjič na seji Odbora za 

zdravstvo ni bilo gospe Zvezdane, doktor Zvezdane Snojeve, sicer bi, sem prepričana, zelo resno 

razpravljal o tem tudi Odbor za zdravje in socialno varstvo. Jaz podpiram ta amandma.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Gospa Mitrovič. 

 

GOSPA EMILIJA MITROVIĆ 

Hvala za besedo. Jaz bi tudi v bistvu podprla ta amandma gospe Snojeve, zaradi amandmaja samega, 

čeprav razumem pomisleke gospoda župana, ker gre za zapleteno situacijo, no. Jaz sem takšno 

pobudo tudi sama dala na eni od sej pristojnega odbora, ampak, bi  na tej točki tudi pozvala, iskreno, 

državo, da tudi stopi v dialog z mestno občino in dogovornimi ustanovami in, da poskuša v 

prihodnosti rešit ta problem, ker, kar se tiče UKC-ja, torej kliničnega centra urgence in tako naprej, 

tisti okoliš je res, kar se tiče normativov parkirnih, je zelo slabo urejen, no, in apeliram na državo, no, 

da se bo vključila v ta dialog. Hvala. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Gospod Matić. 

 

GOSPOD DR. DRAGAN MATIĆ 

Vsekakor podpiram ta amandma. Se mi zdi zelo nenavadna obrazložitev, da v 21. stoletju ne moremo 

najdt neko rešitev, ki bi bila življenjska za te nujne primere, da bi lahko parkirali. Torej, izgovarjanje 

na redarje, da pač oni ne morejo kontrolirat, če je pel kdo v bife ali je šel v zdravstveni dom ne zdrži. 

Mi vemo, da imajo zdravstveni domovi vratarja, vratarice. Vsak urgenten primer se lahko pri njih 

prijavi. Lahko se zavaruje parkirišče z rampami, ki se dvignejo v teh primerih. Tako, da, vi te primeri 

se lahko ustrezno dokumentirajo in tudi ob zlorabi ustrezno sankcionirajo. Tako, da sama izvedba te 

ideje po moje ne bi smela biti problematična. Ideja je dobra, ideja je na mestu in vsakor, vsekakor v 

korist občanom mesta Ljubljane. Ker sem pa že glih pri besedi, bi pa poudaril še eno stvar, in sicer ta 

amandma tega ne vsebuje. Potrebno bi bilo pomislit včasih tudi na zdravstveno osebje, ki tam dežura 

in vem iz prve roke, da zdravniki plačujejo kazni zaradi tega, ker ne morejo pravočasno metat 

kovance v avtomate. Nimajo pa nobenega parkirišča. Govorim za Metelkovo, konkretno, zdravstveni 

dom. Vem, gospod župan, to pa iz prve roke, ker moja žena tam dežura in je že parkrat plačala kazen, 

zato ker ni uspela pridit, da bi pometala kovance notr ta pravi čas, ker je morala zdravit bolne otroke 

in mislim, da to vsekakor ni primer dobre prakse. Tudi za zdravstveno osebje je treba poskrbet na ta 

način, če dela v dobrobit občanov in občank. Hvala. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Zdaj pa, gospod Matić, glede vaše soproge in zdravstvenega osebja. Mi imamo, naše zdravstvene 

domove, tam, kjer je možnost to probamo urejat. Na Metelkovi imajo zraven garažno hišo, ne, ki je 

samo 15 metrov stran in se lahko koristi, ne in je cenej, kot če plačaš kazen, ne. Pa če enkrat. Ampak 

o tem sedaj, pravi, če boste povedal, kako naj na prostorih kot je Metelkova, Vič naredimo še 

parkirna mesta, bom ful vesel. Enako za to. Še kdo v razpravi? 

 

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

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Ne morte. Na komu bi dali repliko? Meni? (smeh) Ne gre, ne gre več. 

 

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

Ne, ne morte, ne. 

 

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

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Ne, ne, ne gre. Jaz zaključujem razpravo. 

 

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

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Ne morte men. Ne morte men. Ne morte men. Jaz zaključujem razpravo in bi vam rad eno stvar 

povedal.  

 

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

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Meni je ta predlog ful pri srcu, ampak ne znam ga realizirat. Zato res težko predlagam, da ga 

zavrnemo. Jaz sem hotel predlagat, da ga umaknete, ampak predlagam, da ga zavrnemo.  

 

Glasujemo O PREDLOGU doktor Snojeve, ki pravi to kar piše gor, ne.  

 

Prosim za vaš glas. Ste vsi? 

17 ZA. 

23 PROTI. 

Ni sprejeto. z žalostjo ugotavljam res, ampak bom probal naredit, vam pa obljubim, da začnemo 

govorit, kako to rešit. To vam pa jaz zagotavljam. 

 

GOSPA MOJCA ŠKRINJAR 

…//…nerazumljivo…//… za besedo, res. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Sej, kar. Če ne bom kaj naredil, kar pridite, ne. Kar rečem, ne. Vam obljubljam to, ne ,ne ne, vam 

obljubljam, da bom začel dogovor z Dolškom in ostalimi, da vidimo kako je … govorim samo za 

zdravstveni dom Ljubljana. 

 

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

 

GOSPOD MIRKO BRNIČ JAGER 

Zakaj …//…nerazumljivo…//…niste podprli tega amandmaja? 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Zato, zato, da imate kaj vprašat.  Gremo na točko …. 

 

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

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Gremo na točko 3. Razprava k prilogi 1. Lepo prosim za posluh, da ne boste sedaj … kle imamo 5 

amandmajev. A jih lahko zavrtiš, vseh 5? Da se vidi, kaj je, ne. Kle so vložili amandmaje gospod 

Moškrič, gospod Javornik, gospod Žagar. Samostojno še gospod Žagar ter jest. 2 se nanašata na 

urbanistične pogoje in situ, ta verjetno ni spo, sporno ne. Višina objektov. Potem se pa 3 nanašajo na 

cesto v Sadinjo vas. To je 3. Opozarjam zato, da ne bi kdo rekel, da smo šli prehitro, ne. Odpiram 

razpravo. Gospod Moškrič, izvolite.   

 

GOSPOD JANEZ MOŠKRIČ        
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Hvala lepa za besedo. Srčno upam, da so vsi svetniki prebrali obrazložitev tega našega amandmaja. 

Kar namreč iz tega je razvidno kaj je bistvo tega amandmaja. Da smo kot svetniki četrtne skupnosti 

in sam kot svetnik že k osnutku odloka podali določene pobude in predloge glede umestitve nove 

ceste v Sedi, Sadinjo vas. Razvidno je, razvidno je, da smo na svetu podprli tako, tako rešitev, bi 

podprli tako rešitev, ki bi predvsem razbremenila obstoječo cesto in ne bi bila zgrajena za potrebe 

kamnoloma ampak za širšo okolico kraja. Glede na dejstvo, da smo tudi na javno obravnavi, po 

prejemu tega odloka, osnutka odloka, 18. maja. Vsi krajani, skupaj s civilno iniciativo in svetniki 

poudarili popolnoma isto in dobili zagotovila, da bo lahko, da bojo lahko krajani, skupaj s četrtno 

skupnostjo sodelovali pri končni, končni rešitvi te morebitne nove ceste, se je zgodilo le to, da me je 

gospod župan povabil 29. maja, na, na se pravi, nasproti te črpal, sedeža četrtne skupnosti, kjer sem 

lahko videl, da je bilo, da so bili res predstavniki ministrstva, in kjer je bilo, kjer je bila ena od prvih 

pripomb četrtne skupnosti že vidna, da se je potrdila, se pravi, da se, da ni potrebno v začetku že, pri 

Litijski delat nove ceste, saj je tam kar nekaj cest, cesta, Dobrunjska cesta, Cesta druge grupe 

odredov in cesta na Urh. To .. 

 

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

razpravi. 

 

GOSPOD JANEZ MOŠKRIČ 

To, to smo videli, tako, da zdaj gre za to, da od 29. maja ni prišlo do nobenih usklajevanj s krajani in 

s četrtno skupnostjo in zato smo predlagali ta amandma, ker ne vidimo potrebe, da v času, ko ne 

vemo, kaj bo s … 

 

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

razpravi. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

hvala lepa, gospod Moškrič. Gospod Moškrič, zdaj ko imaš gor krajane, ti bom odgovoril na 2 stvari, 

ki ne držita. 29. maja nisi ti videl kaj predlagajo, ampak si soglašal s predlogom, tam, ker nas je bilo 

tam 15. Tam je pa …//…nerazumljivo…//… enih 7 ljudi. Soglašu s tem. To smo mi hotli, zakaj to 

…//…nerazumljivo…//…vedel. To je bil tvoj stavek. Jaz sem povedal, tam, v zaključku, ne, tudi 

mene … žalosti, jezi, kaj čem rečt, da so tm umaknil tist naprej od kamnoloma… 

 

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

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

…govorim samo za kle. Sem rekel, je druga stvar, ne. Tisti trenutek, k ste vi klical, da bi prišli, sem 

se jaz odzval in sem vas povabil na sestanek. Zakaj vi, ti, kot predsednik četrtne skupnosti, nisi našel 

časa, da se javiš od 29. maja, pa hotu sestanek s krajani, je to druga stvar. Ampak, ko so ti pisal k 

men, sem jaz sprejel vas vse. A je res al ni res? 

 

GOSPOD JANEZ MOŠKRIČ 

Šest let veste, da je ta cesta problem, v Sostrem… 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Ne… 

 

GOSPOD JANEZ MOŠKRIČ 
Šest let in vi morate poklicat, mestna uprava mora poklicat četrtno skupnost in bomo pripravili nove 

pobude. To smo tudi povedal krajanom, ker, spoštovani svetniki, se opravičujem, ker sem povzdignil 

glas, ampak resnično, to ni nov problem. 6 let si prizadevamo, da bi sodelovali pri končni rešitvi, no. 

In za vse… 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Pusti. 
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GOSPOD JANEZ MOŠKRIČ 

…//…nerazumljivo…//… sodelovali, vi v pisarnah …//…nerazumljivo…//…ta cesta risala, pa nismo 

smeli biti zraven. Zato vas prosimo, da ta cesta ni usklajena s krajani, zato so danes krajani tukaj, zato 

imamo izredne seje. Jaz imam druzga bolj pametnega dela, kot 6 let eno in isto stvar prosit. Dajmo 

skupaj, skupaj načrtovat za Sostro. Hvala lepa. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------aplavz v 

dvorani.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Še mal.  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------aplavz v 

dvorani.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Kar dajte, no.  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------aplavz v 

dvorani.  

 

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

repliki. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Vi kar ploskajte, pa na tisto vprašanje, k sem jaz povedal, ni odgovoril. Ko boste enkrat prišli, vi tam 

gor, k sedite in on, da ste hotli sestanek, pa da nisem sprejel, pol pa lahko govorite. Ko boste prišli, 

sem vas sprejel. Lahko pa tudi tako delamo. Gospod Pavlin, izvolite, beseda je vaša. 

 

GOSPOD JERNEJ PAVLIN  

Ja,j hvala lepa. Jaz bom ta amandma seveda podprl. Prebral sem si pismo oziroma pobudo, prošnjo za 

potrditev amandmaja, ki so jo pripravili v civilni iniciativi za zaprtje kamnoloma Sostro. Poudaril bi 

samo nekaj stavkov iz njihovega pisma. Dejansko gre za prošnjo, da se potrdi amandma, ki govori o 

nestrinjanju z novo cesto za kamione do Kamnoloma Sostro. Zapisali so, navajam: sedaj smo krajani 

civilna iniciativa za zaprtje Kamnoloma Sostro in Četrtna skupnost Sostro imeli popolnoma 

onemogočeno možnosti sodelovanja z MOL pri procesu reševanja te problematike, kljub javnim 

obljubam gospoda Gajška na predstavitvi OPN pred meseci. Torej, četrtna skupnost, ne, izpostavlja 

problem nesodelovanja, prej smo mirno, mirno ste izglasovali, da so pač, dokumentacija in tako 

naprej, dasi ravno je to, da so vse te informacije javnega značaja, da se ne smejo objavit na spletni 

strani, skratka ta arogantna politika mesto, to sem jaz, se nadaljuje tudi na tem primeru. Zapisali so, 

da je po njihovem mnenju, da se je k zaprtju kamnoloma mogoče z obnovo obstoječih cest, da je 

mogoče z obnovo obstoječih cest zagotoviti primerno varnost kraju in krajanom Sostra, ne pa z novo 

tovorno cesto iz predloga OPN. Da je nujno, pri tako pomembnih odločitvah, kot je ta vključiti 

krajane v odločanje, po, še enkrat poudarjam, spoštovati njihovo voljo. Zelo pomembno je, da je 

predlog nove ceste, katerega arogantno ponuja MOL v OPN, ne podpira niti civilna iniciativa za 

zaprtje kamnoloma Sostro, niti večina krajanov… 

 

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

razpravi. 

 

GOSPOD JERNEJ PAVLIN  

…pa tudi enoglasno so ga zavrnili vsi svetniki Četrtne skupnosti Sostro. Torej, vox populi je 

spregovoril, čas je, da mestni svet začne spoštovat voljo ljudi.   
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GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Gospod Javornik. 

 

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

razpravi. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------aplavz v 

dvorani.  

 

GOSPOD MATEJ JAVORNIK 

Najlepša hvala, gospod župan! Najprej samo to, vezano na, na delovanje gospoda Moškriča in pa, kot 

pravite, kaj je on podpiral, ne. Jaz se zahvaljujem gospodu Moškriču za 12 letno uspešno delo v 

Četrtni skupnosti Sostro. Tisto, ko je, ko ste gledali katero verzijo ceste je šla, se pravi je bila čisto 

druga verzija, kot jih gledamo danes in tudi tisto cesto nismo podprli, se pravi, na, na četrtni 

skupnosti. Zdaj pa, drage svetnice in svetniki, o čem govorimo, ne? Kam, KPL podjetje, ki upravlja 

kamnolom je bilo prodano pred 3 tedni, se pravi, da je popolnoma zasebno podjetje. Se pravi lastnik 

je 36 odstotkov in to pomeni, da bomo z javnim denarjem gradili cesto podjetju, ki v, zasebnemu 

podjetju, ki upravlja kamnolom, katerega cena je bil 6 milijonov, MOL je ponujal 4 milijone, z 

javnim denarjem. Tukaj jaz ne vidim, se pravi, nobene, nobene racionalne logike oziroma tisto, k smo 

danes govorili, o pratici, participativnem proračunu. V soboto, v Zadružnem domu, je bilo zbranih 

preko 300 lastnikov hiš. Se pravi, če pomnožimo, lahko rečemo, da nas je bilo okoli tisoč in mislim, 

da se je takrat slišal javni glas, glas Sostrčanov, ki že 40 let trpijo nevarnost kamionov, ško, poškodb 

na, na, na infrastrukturi. Želimo si, da se končno pristopi k reševanju osnovnih teh… 

 

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

razpravi. 

 

GOSPOD MATEJ JAVORNIK 

… infrastrukturnih. Hvala. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Gospod Žagar. 

 

GOSPOD JANEZ ŽAGAR 

Hvala lepa. Kot ste opazili, sem jaz osebno oddal enak vsebinski amandma, pač, ker sem … mogoče 

je malo prišlo do kratkega stika informacij, za vsak slučaj, da ne bi se zgubil. Poglejte, jaz, zakaj to 

zadevo jaz podpiram? Pa ne živim tam, čisto zraven. Tko, da mene osebno ne tangira tako močno, kot 

krajane, ki tam živijo. Če četrtna skupnost neke zadeve ne sprejme, pa zakaj se to vsiljuje na vsak 

način? Pač, se da pa za nekoliko kasnejši čas. Jaz mislim, da v teh letih tukaj, nismo bile izčrpane vse 

možnosti bolj varnega prometa pa bolj usklajenega bivanja ceste v okolju. Kok let poznamo že to 

cesto, da je preozka, da nima ustreznih pločnikov, da niso omejitve prometa urejene. Vse to bi se že 

lahko naredilo, tudi, če se razmišlja o obvozni cesti. Ampak obvozna cesta, kot je gospod Moškri, 

Moškrič, k ga jaz podpiram, k vem, da se je prizadeval za to zadevo. Obvozna cesta se načrtuje, 

ampak naj se načrtuje za kompletno rešitev prometa, ne pa samo v enem delčku, da rešimo, pač, da 

bojo kamioni lažje, hitreje vozili, sve … vs ostali promet, ki bo slučajno prišel iz Šmarja ob zapori 

avtoceste al karkoli, pa ki redno hodi iz hribov dol, bo pa še vedno, v bistvu, obremenjeval prebivalce 

na teh ožinah. Jaz milim, da to je tudi problem statuta, jaz sem nekajkrat rekel, ne, da ima četrtna 

skupnost premalo pristojnosti. V tekih primerih, ko je tako 100 procentno soglasno na četrtni 

skupnosti, pa mora imet mestne občina imet posluh in temu, pač temu prisluhnit. Hvala lepa. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Gospa Kucler Dolinar. 

 

GOSPA MOJCA KUCLER DOLINAR 
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Hvala za besedo. Jaz bi samo eno vprašanje imela. Se pravi, Mestna občina Ljubljana bo. Če bo 

podelila podaljšanje koncesije, pač, zasebnemu podjetju? 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Sej mi ne delimo, ne …//…nerazumljivo…//… 

 

GOSPOD JANEZ MOŠKRIČ 

Mi, mi samo …//…nerazumljivo…//… 

 

GOSPA MOJCA KUCLER DOLINAR 

Kdo, me zanima…al bo to država al bo MOL? 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Država.  

 

GOSPA MOJCA KUCLER DOLINAR 

Država bo, prav.  

 

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

 

GOSPA MOJCA KUCLER DOLINAR 

Ja, ne vem, zato ker mislim, da je to mestna koncesija, ampak v redu. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Tudi jaz ne vem, ampak do, do … 

 

GOSPA MOJCA KUCLER DOLINAR 

Ne veste? 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Ne. Ampak jaz pravim, da v kolikor jaz razumem, da daje država … ampak, ne vem, evo… 

 

GOSPA MOJCA KUCLER DOLINAR 

Ne veste. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Ne vem. 

 

GOSPA MOJCA KUCLER DOLINAR 

Mhm. Torej za kamnolom verjetno podeljuje koncesijo … 

 

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

 

GOSPA MOJCA KUCLER DOLINAR 

Država. Zasebnemu podjetju, kateremu bomo najprej pač, šli nasproti, da samo trasi ceste, potem pa 

še, kot ste predvideli, plačamo z 10 milijoni evrov izgradnjo ceste. 8 milijonov. Do se … do tukaj vse 

drži. Zdaj pa, bi jaz nekaj vas vprašala, gospod župan. Zadnjič sem bila tudi sama na Odboru za 

urbanizem. Nisem članica, ampak je bilo precej zanimivo in imam konkretno vprašanje za vas. Vi ste 

rekli, jaz ne poznam direktorja KPL-a. Morda ga res ne poznate. Druga stvar, mi je pa bila bolj 

sporna… 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Lastnika, novega, sem rekel. 

 

GOSPA MOJCA KUCLER DOLINAR 
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No, potem pa lastnika, novega, prav… 

 

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

razpravi. 

 

GOSPA MOJCA KUCLER DOLINAR 

Ampak.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Hvala lepa. 

 

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

razpravi. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Zdaj pa takle, ne, gospa Kucler Dolinar. Še enkrat. Ne vem ,če v tej sobi sedi nekdo iz mandatov pred 

mano, ko je mestna občina se odločila prodat del KPL-a. Ker smo bili mi družbeniki. V mandatu, 

mislim, da je to naredila gospa Simšič, če se ne motim, ne. Ampak, na to nikoli ne odgovarjam. 

Drugič, jaz sem obljubil in to bom še držal, da, ko bo ta lastnik, prej al slej bo prišel, mi smo ocenili, 

da je to 4 milijone, ponudili smo 4 milijone, 2 sta šla v licitacijo do 8 milijonov, Pongrad, pa ta iz 

Banjaluke, da bom poklical krajane in bomo predlagali, da to kupimo. Kaj bo rekel, ne vem. Prej ali 

slej ga bom videl. In tretjič, profesor Koželj je enkrat narisal idejo, da bi menjali z državo in bi tam 

naredili zapore, kar ptrej, potrjujejo tudi četrtne skupnosti oziroma želi. Grejo na Ministrstvo za 

pravosodje, danes so poslali dopis in jaz bom to idejo podprl. Ampak, to se morta pol zmenit država, 

s svojim zemljiščem ob Litijski in pa KPL, ne, s svojim zemljiščem, u tam. Tako, da, da ne mešajmo 

2 stvari. In kdor me razlaga, jaz sem to že enkrat umikal, na predlog gospoda ovna, pa gospoda 

Moškriča, pred, leta 2010, je ministrstvo zahtevalo umik, ne, zaradi kmetijskih zemljišč in 5 let od 

osnovne šole, čez Sadinjo vas, je vsaka prevoz tovornjaka nevaren. Vedeti tudi morate, da prevoz do 

kamnoloma obstaja, kaj je zdaj? Saj teče. Ni, da bi oni sedaj vozili s helikopterji, ne. In je …. 

 

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

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

… tudi jaz vem, ne, tak , da ni problem. In še eno bom rekel, ne … 

 

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

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Na tistih ogledih, ki smo bili, je bil tudi gospod Moškrič. Jat drugače ne znam povedat. Na ogledih z 

ministrstvi, k smo bili, predstavnik je bil gospod Moškrič. Izvolite, odgovor na repliko. 

 

GOSPA MOJCA KUCLER DOLINAR 

Lete, če se vse tok enostavno da dogovorit, ane, kakor je bilo sedajle slišat, mislim… 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

…//…nerazumljivo…//…se da. 

 

GOSPA MOJCA KUCLER DOLINAR 

… se pa tudi to postavlja pod vprašanj, predvsem, da očitno, da se tista cesta bo tudi v doglednem 

času, ne, ne vem kakšnem času lahko povezala z ciljno točko, s končno točko. Danes pa to razlagate, 

da ministrstva ne pustijo. Jaz sem prepričana, da želja na strani župana, vas, ni tako močna, da bi se te 

zadeve pač danes in tukaj tudi uredile. Drugič, pa predlagam, da se čim prej uredi v okviru 

pravilnikov, kdaj imajo te tovornjaki možnost dostopa. Torej, in da se naj čas, ki je najbolj 

frekventen, se pravi zjutraj in pa ko se otroci vračajo iz šole, omeji, da takrat pač ne vože, vozijo. To 

pa naj najdejo pravno podlago naše službe, hvala. 
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GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Spomnite se samo, zdaj pa res, samo v pojasnilo, da smo to probal narediti v Vodmatu, pa ni ratalo. 

 

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

 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Ja, ustavno. 

 

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

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Gospod Brnič Jager. Ne gre, ne morš… 

 

GOSPOD MIRKO BRNIČ JAGER 

Hvala za besedo. Gospod župan, jaz mislim, da glede na uvod, ki ste ga prej povedali, se pravi 

simpatije, kako boste posredovali, bi rekel, do, dokažite sedaj in podprite ta amandma. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Ne bom ga. 

 

GOSPOD MIRKO BRNIČ JAGER 

Saj to pot, to je pot tja. Vem, da ne boste, ampak, to bi šl, to je v sosledju z vašim nastopom. To se 

pravi tukaj si lahko samo še nekaj mislimo, kakšna je iskrenost vašega izjavljanja. Enako je bilo pri 

gospe Snoj. Drugič, kadar ima občina takšno izjemno podporo občanov, ki želijo oblikovati svoj kraj. 

Ko so tako rekoč nastopijo kot eden. Isto velja za to območje, isto velja za Nadgorico in vi temu ne 

prisluhnete. In za to energijo ne delate. Potem si lahko mislimo, da gre tu za veliko pomanjkanje, ne 

le političnega posluha, gre za pomanjkanje kreativnega in poslovnega posluha. In gospod župan, to 

vam ne mora biti na čast. Namesto, da bi z temi ljudmi, za to energijo, s tem vetrom dobili res tisto 

moč v jadrih, ki bi v bistvu premaknila meje in pri … pripeljala do vrhunske kvalitete, kar bi 

zagotovo bi bilo, vi pravzaprav izpadete nemočen, poveste ne znamo risat, smo nekreativni, smo brez 

poslovnih idej… 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

…//…nerazumljivo…//…nisem jaz rekel. 

 

GOSPOD MIRKO BRNIČ JAGER 

… ne moremo dat pobud, ne moremo podpret, politično smo pa tako ali tako nekje drugje z možgani. 

Nismo tam, uni nekaj govorijo, delamo pa vse drugo. Tako, da gospod župan, jaz bi vas lepo prosil, 

dajte prisluhnit in začnite z ljudmi delat. Saj zato ste izvoljen, saj so vas oni izvolili. 

 

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

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Kok, …//…nerazumljivo…//…k me pa sedaj podpira gospod Brnič Jager… 

 

GOSPOD MIRKO BRNIČ JAGER 

Torej, stopite, stop, zravnajte se…  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

…to je pa zelo …//…nerazumljivo…//… 

 

GOSPOD MIRKO BRNIČ JAGER 
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… in podprite amandma in naj grejo stvari naprej, tako ,kot morajo it in bo se tisti lastnik še kako 

zamisli, če, če bo šel proti ljudem. Pa tudi proti vaši ideji, ki ste jo prej povedali. Tako, da dragi 

spoštovani svetniki, predlaga, podprite ta amandma. Zato, ker je kvaliteta, ki prinaša veliko dobrega 

ljudem in videli ste, volja je tako rekoč enotno izražena. Hvala lepa. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------aplavz v 

dvorani.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

To je pa že klasično sprenevedanje. Zdaj bom pa 2 stvari odgovoril. Sploh ni kle potrebna razprava, 

kajti če sosednji lastniki ne bojo prodali zemljišča, se more kamnolom zapret. Tako, tudi to vemo, ne. 

tako, da pravim, še enkrat, en, vi pa z vašim, ne, pozivom, ne, o tem kako me podpirate, raj nehite. 

Gospa Škrinjar. 

 

GOSPA MOJCA ŠKRINJAR 

Ja, hvala. Najprej naj povem, da sem velika zagovornica narave, imam rada naravo. Ampak recimo, 

če bi pa hoteli, glede Nature 2000 v tistem območju nekaj spremenit, bi pa verjetno bila silna, silna 

težava, da bi nekaj zgradili tam.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Res je.  

 

GOSPA MOJCA ŠKRINJAR 

Lejte, ampak, a so ena človeška skupnost, a je manj, kot en naravno rezervat, če hočem temu rečt. Ni. 

Zato vas prosim, da prisluhnete tem ljudem, ne. To je na konec koncev demokracija. Oni so vas 

volili. Zagotovo vas je veliko ljudi tam volili, ane. Sej so, rezultati so tudi taki. In vizija, vizija je pač 

… 

 

GOSPOD JANEZ MOŠKRIČ 

Proceduralno bom imel…  

 

GOSPA MOJCA ŠKRINJAR 

Vizija mora biti, ane. Vi ste rekel, 2 zemljišči, sta tam. Zakaj jih pa ne kupi občina? Pa potem ne 

more kamnolom delovat, ker bo to občinska zemlja. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Zakaj, zakaj pa prodajajo? Lastniki.  

 

GOSPA MOJCA ŠKRINJAR 

V glavnem, rešit se da in ne mi govorit, da se ne da rešit, ker sem že prej rekla, da, če kaj občudujem 

pri vas, je to, da ni, ne poznate stavka ne da se.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

…//…nerazumljivo…//…me je pa sedaj. 

 

GOSPA MOJCA ŠKRINJAR 

Uporabite svoje poslovne ideje, uporabite svoje, svojo domišljijo, inteligenco, pa rešite, pa rešite ta 

problem, v zadovoljstvo teh krajanov. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Zdaj sem pa v nevarni situaciji. Če me SDS občuduje je pa nekaj nevarnega. 

…//…nerazumljivo…//… 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------aplavz v 

dvorani.  



 

69 

 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Sprašujem, ker bi rad slišal, še 2 imam prijavljena. A počakate še 2, pa pol proceduralno? Ok. 

Proceduralno hoče. Gospod Striković. 

 

DENIS STRIKOVIĆ 

Spoštovani! Jaz mislim, da to ni vprašanje, ob katerem bi se mogli it neke politične igrice. Res pa 

podpiram Četrtno skupnost Sostro in cenim prizadevanja mestnega svetnika Moškriča in predsednika 

četrtne skupnosti, ker mislim, da ima res iskrene namer, namere in da res skrbi za svojo četrtno 

skupnost. Mi je pa tukaj, men je žal, da so tudi te besede, da se to ni skomu, skomuniciralo boljše z 

mestno upravo. Tukaj Četrtna skupnost Sostro mestni upravi, v mestno upravo strelja, streljice, da je 

ignorantska, da ni uspela doseč optimalne rešitve. Res bi bilo super, če bi se z mestno upravo dalo to 

zmenit in mogoče preložit kdaj v nadaljnje. Ne vem če je res to tok nujno, da se to sedaj more sprejet. 

Bote drugi odgovorili. Je pa tudi, je pa tuki tudi to ključno vprašanje, na katerega bi res mogel, na 

katerega bi res mogli dobiti nek tehten odgovor. Zakaj se mestna uprava loteva nečesa, česar v četrtni 

skupnosti ne podpirajo. Na ta, odgovor na tako vprašanje res more bit tehten. Sicer to, to vprašanje 

sem citiral članek Vanje Aliča… 

 

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

razpravi. 

 

GOSPOD DENIS STRIKOVĆ 

In upam, da bo tudi za korist Četrtne skupnost Sostro. Jaz sem tudi opazil iz govora župana, da tudi 

njemu je v interesu, da se, da se to reši, tako, da …hvala. 

 

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

razpravi. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Gospod Crnek. 

 

GOSPOD DEJAN CRNEK  

Hvala lepa, župan. En kratek prispevek. Namreč, jaz sem v soboto bil na tem sestanku in je bilo 

precej očitkov, tudi s te stališče o nekomunikaciji. Jaz moram povedat, da sva s kolegom Moškričem 

bila skupaj 3 mandate. On zdaj pač nadaljuje, da smo se pri tem delu dobro spoznal, da smo en sistem 

vpeljali. In ta sistem, sem jez želel ponovno nadgradit in predsedniki četrtnih skupnosti imamo vsak 

mesec skupni sestanek, kjer lahko vsak pove, kaj je pač v tistem delu trenutna problematika, kaj 

lahko pomagamo rešit. Vsake 2, 3, meseca, odvisno pač od možnosti, se nam pridruži tudi župan, ki 

odgov, ki pač posluša ista vprašanja. Jaz kot četrt, predsednik četrtne skupnosti, verjetno, če ne bi 

dobil odgovora v mesecu maju, bi verjetno tudi sam probal poklicat, ane in to sem tudi povedal 

gospodu Moškriču. Sam sem pa tudi dejal, da sem sedaj na tem mestu vedno, kadar koli, 24 ur na 

dan, 7 dni v tednu in tako naprej, dosegljiv za vse, ki želijo, ki imajo kakšno težavo. Kar se tiče če, te 

ceste, ta c, v tej cesti, tudi kot predsedniki smo poslušali na skupnih sestankih variante, kako je 

potekalo. Zdaj je prišla ena varianta ven. Slišali smo gospoda Gajška, zakaj je tako. Moje vprašanje 

je, tudi če so samo za vozila, za tovornjake, nekak rešujemo Sadinjo vas, kjer bo pač življenje ljudi, 

ki stanujejo v Sadinji vasi lažje, saj tam ne bo več tovornjakov in otroci bodo lažje hodili po tej cesti. 

Drugo, smo vedeli, da ta cesta, taka kot je, do … 

 

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

razpravi. 

 

 

GOSPOD DEJAN CRNEK  

…do zdaj, do kamnoloma je zato taka, ker je tako bilo potrjeno na višjih instancah, ministrstvu, da je 

lahko ta projekt šel skozi. In tretje, kamnolom ima do leta 2021 uporabno dovoljenje. Hvala. 
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-------------------------------------------------------------zvok, ki napove konec časa, namenjenega 

razpravi. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Ne, lejte, gospod Moškrič, jaz mislim, da tudi vam, saj ni problem, lahko tudi sedaj, lahko tudi takoj 

dam proceduralno, ampak… Prijavljeni za repliko, prijavljena gospa Žličar, gospa Kuntarič Hribar, 

pa gospod Kranjc.  

 

GOSPOD JANEZ MOŠKRIČ 

Pa jaz tudi …//…nerazumljivo…//… 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Kle, sedaj? 

 

GOSPOD JANEZ MOŠKRIČ 

Zdaj, najprej …//…nerazumljivo…//…repliko, potem pa še proceduralno. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Izvolite, replika, gospod Brnič Jager. 

 

GOSPOD MIRKO BRNIČ JAGER 

Hvala za besedo, gospod Crnek, glejte, sam spomni, spomnimo se, kaj ste rekli. Rekli ste, cesto bomo 

naredili zaradi tovornjaka, ne. Zaradi kamnoloma, ne. Ja, ja, ja, glejte, ampak tako bo, tako bo. Od 

tam, od križišča greste samo še do kamnoloma.  

 

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

 

GOSPOD MIRKO BRNIČ JAGER 

Od tam gre smo še do kamnoloma. A gre še kam drugam? Ne gre. To se pravi, to bo cesta samo za 

par šoferjev. Saj bodo veliko vozili, ampak, a veste kako je to drago? Kako je to drago. Cesto delat 

samo za to, da pridejo do kamnoloma, ki ga nihče ne želi? Ja pa, rečte, kdo pa se bo še vozil v 

kamnolom? Torej, eksplecite ste rekli, če, če pravite, da dobesedno niste rekli, ste rekli. Tako, da, saj 

pravim, hkrati pa to pove, da podpirate dejansko voljo ljudi. Ker se zavedate tega, da … odločno ste 

namreč odkimal, ne, da to pa res ni prava rešitev, ne. Če je samo za nekaj kamionov, ne. in je res 

tako, ne. Hvala. 

   

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Gospod Moškrič, replika. 

 

GOSPOD JANEZ MOŠKRIČ 

Ja, jaz moram povedat, to kar mogoče, je, bi kakšen ne bi povedal, ampak ja, priznam, priznam, veste 

kaj priznam, priznam to, da sem pa v tem primeru, naše ceste v kamnolom, v, al pa v Sadinjo vas, 

kakro že rečete, v letu 2015 upal na dialog. Zato sem čakal, zato sem čakal, kot predsednik četrtne 

skupnosti in se u, udelživil, udeleževal vsega, kar je bilo strokovno, se pravi, utemeljeno. Pripombe 

smo dajali na osnutek, udeležili smo se s krajani javne razprave, na javno razpravi je bilo obljubljeno, 

pred 200, 300 ljudmi na Gospodarskem razstavišču, usklajevanje s četrtno skupnostjo in krajani. 

Potem, še enkrat poudarjam, ne verjamem, en verjamem, da …da, da lahko jaz, kot predsednik 

četrtne skupnosti v parih minutah sredi travnikov, uskladim 3 kil, skoraj 3 kilometre ceste z županom. 

Ja, takoj, ko sem videl, se pravi, sodelavk, delavka iz mestne uprave je imela, je imela v rokah en, en 

dokument. Mislim, se pravi to cesto, kjer je bilo že popravljen, popravljen tist prvi del. Sem rekel, 

seveda, saj to je to, ampak to je pomenilo, to je pomenilo zgodba v, ob, se pravi od začetka pa do 

sedeža četrtne skupnosti. Ko smo dolino Konjšcico zavarovali pred novo cesto. Tako, da, resnično, 

resnično, me tukaj celotna mestna uprava, in tudi župan, ko pra, ko pravi, v raznih, se pravi, 
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pogovorih, četrt … da Moškrič pravi, nekaj asfalta, pa bo, pa boste zadovoljen. Ja, želim, kraju 

najboljše in želu sem si in verjel sem v tem primeru v dialog. 

 

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

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Jaz imam tudi repliko na gospoda Crneka, pol bo pa proceduralni predlog, ne. tak, da… 

 

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

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Ne, jaz sem predlagal, gospodu Moškriču, da pusti še 3, ne, da pol da proceduralni predlog. Da 

slišimo še, ker bojo svoje mnenje povedal. Mislim,da je bolš. Ampak, ta replika, ne. Veste, v tej 

razpravi gre …//…nerazumljivo…//… to ne. zakaj ne ugodite všečno potezo krajanom? Najbolj 

enostavno je sprejet amandma, pa rečeš, jes. Pozicija, ki jo imam, je taka, da moram zagovarjat tisto, 

kar je potrebno strokovno. Kdo bo tle odgovarjal, tu v tej sobi, pa gor na balkonu, če se zgodi kakšna 

nesreča med Osnovno šolo Sostro, pa skozi Sadinjo vas? Ko sem jaz šel na ta pregled te lokacije, 

je… sta dva tovornjaka v mimohodu trčila eden v drugega. Pred vozilom, kjer nas je voznik peljal. In 

ta cesta je nevarna in mi je žal, da še prej nismo sprejel. Druga stvar, govorim o usklajevanju. Jaz 

govorim za sebe, v svojem imenu. Gospod Moškrič je v tej mestni občini dobrodošel. Usklajujemo 

…//…nerazumljivo…//…Sostro, ena vežica, tok velika, tok uno. Če bi kdorkoli, pa nej en dvigne 

roko, me poklical pa reku, mi pa hočemo imeti še en sestank, bi se sestal. Ampak, usklajevanje zame 

pomeni, tag ga jest vidim, ko pridem, me kliče 5 tisoč krajanov, pa kličem predsednika četrten 

skupnosti. Izvoli, pridi na teren, poglejmo. In tko k je reku, je res rekel. No, to je tisto. Res pa je tudi 

to, da še jaz nisem vedel, da so tisti zadnji konec, tako imenovano …//…nerazumljivo…//…brisal. 

To sem zadnjič videl, ko so pokazali. Ampak, zdaj pa naj še nekdo pove, kako naj mi tem našim 

ministrstvom dopovejmo, da morajo v 30-ih dneh dat odločbo, dopovemo, da je bolj pomembna, ne, 

še 300 metrov ceste, ne da gremo mimo naselja, kot tista njiva, ki, ki je, ki je bomo, ker je kmetijstvo 

zavrnilo vlogo. Ker je kmetijstvo zavrnilo vlogo. In ne govorim o tem al ugodit al ne ugodit 

krajanom, govorim o tem, kaj je varno za krajane … 

 

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

repliki. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

… od osnovne šole Sostro, čez Sadinjo vas. In če kdo reče, da je ta cesta varna, ne, potem pač ne 

verjamem, da govorimo o dobro občanov. A pustimo še ostale, pa pol proceduralno. Aha zdaj, ok. Na 

vrsti je gospa Žličar. 

 

GOSPA ANA ŽLIČAR 

Hvala lepa. Moram rečt, da, da je, da čutim en tak strahotno čustven naboj v tej razpravi. Jaz se bom, 

jaz bom glasoval za ta amandma in ta moja odločitev je pa popolnoma racionalna. Sostro je del 

Ljubljane, tam živijo ljudje, ki jim je veliko do tega, da bi živeli udobno, varno, pač, v skladu s 

prostorom, na katerem živijo. Rada bi, če obstaja način, da vendarle ne bi do ureditve problema čakal 

še nadaljnjih 6 let. Hvala. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Gospa Kuntarič Hribar. 

 

GOSPA IRENA KUNTARIČ HRIBAR 

Glede na to, da sem članica odbora, sem tudi takrat na sestanku zalo aktivno sodelovala. Vem, kaj 

pomeni, če se četrtna skupnost bori za svoje, v narekovaju rečen, pravice. Tako, da razumem gospoda 

Moškriča. Mora pa tud on mene razumet. Sicer sem bila deležna neke opazke, ampak jo v tem delu 

ne bom ponavljala. Če ta odlok izvzamemo, ta predlog, ne, Sostra, izvzamemo iz odloka, kaj so 

naredili? 
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... /// ... iz dvorane – nerazumljivo ... /// 

 

GOSPA IRENA KUNTARIČ HRIBAR 

Ali smo zaprli kamnolom? Nismo ga.  

 

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

 

GOSPA IRENA KUNTARIČ HRIBAR 

Samo malo. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Čakte Moškrič, no. 

 

GOSPA IRENA KUNTARIČ HRIBAR 

Ali smo… 

 

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

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Čakte, no. 

 

GOSPA IRENA KUNTARIČ HRIBAR 

Ja … a lahko, prosim? Sem čakala zelo dolgo. Ali smo uredili cesto, staro cesto? Nismo. Je. Nismo 

naredili nič. Če ta, če to zgodbo izvzamemo iz odloka. Jaz se v, v celoti strinjam s tem, kar je gospod 

Moškrič govoril. Tudi jaz bi zaprla kamnolom. Tko, k bi ga zaprla v Podutiku, pa ga nemorem. Ne 

morem ga. In jaz, v tem delu, ne prevzamem odgovornosti za nobeno nesrečo, ki se bi tam zgodila. 

Nobeno. Lahko pa se. Tko, k jo ne morem zagov, noben, ne bo prevzela nobene odgovornosti za 

ploščadi, ki so v Dravljah, tako k ne bom prevzela odgovornosti za, na, za Podutiško cesto, ki jo je 

treba uredit in verjamem, … 

 

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

repliki. 

 

GOSPA IRENA KUNTARIČ HRIBAR 

…da je treba uredit tudi staro cesto. Verjamem.  

 

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

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Gospod Pavlin.  

 

GOSPOD JERNEJ PAVLIN  

Hvala. Preveč enostavno. Morem replicirat. Lejte, postavili ste umetno dilemo. To je umetna dilema. 

Ta dilema je privlečena za lase. Se pravi, vi ste se v dilemi ali pustiti status quo in omogočit, da se v 

nadaljevanju, v prihodnosti vzpostavi rešitev, se bo, ste se vi odločili za rešitev, ki je v nasprotju z 

lokalnim prebivalstvom in ki je sporna. Se pravi, postavili ste si umetno dilemo in izbrali slabo 

rešitev. To je zelo slab in neprimeren način odločanja. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Sam moment, prosim, Irena. Odgovor pol. Gospod Moškrič, replika. 

 

GOSPOD JANEZ MOŠKRIČ 

Najprej vsemu svetu še enkrat in županu opravičilo, k sem vskočil v besedo. Nisem imel časa v 

predstavitvi, da bi predstavil dogajanje na odboru. Ker me je resnično razočaralo, kljub temu, da se 
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zahvaljujem predsedniku Odbora za urbanizem, da sem dobil besedo, ker smo tudi ke s krajani prišli. 

Sem si predstavljal, da se bojo člani odbora pa vprašali, ja kaj si pa vi želite. Ne, na … bil sem celo 

napaden od kolegice, ki se dobro poznava. Ja to je rešitev, treba je neki narest. Ko, tovornjaki so 

nevarni. Lejte, te ljudje, ne jaz, jaz sem tudi ob Litijski, se pravi živim kje 40 centimetrov stran od 

ceste, pa tudi te ljudje. Mi 50 let, 50 let že živimo s tem kamnolomom, tako, da raje počakamo še 5 

let, kot pa da bi dobili nekaj, kar ni rešitev za celoten kraj. Sostro ima hude probleme z, z tem jedrom. 

Z identiteto, svojo, kar se tiče krajevno. Nimamo niti, bom rekel, ostalih zadev v povezavi z 

urbanizmom, dobrih in zato si želimo neki dobrga. In smo sodelovali že leta 2010. In to, kdo katerega 

ni poklical, to ne dopuščam teh, se pravi teh trditev. Zato, resnično, bi si želel, da bi na odboru zanč 

debatiral, kaj pa … želite krajani, pa bi tudi krajani imeli besedo, pa je župan, pač, bom rekel, 

poskrbel, da niso imeli besede, da se ni odbor preveč dolgo zadržal v noč, ker nas je bilo res veliko 

tam. Tako, da, tam so bile priložnosti, da bi mogoče to uskladili in bi razumeli zakaj, zakaj smo si, 

zakaj smo prišli do take rešitve, da smo zdaj spet tisti, ki smo vse proti. Ampak, nismo vse proti. Mi 

si želimo en kup dobrih stvari, kot je povedal…         

 

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

repliki. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Odgovor na repliko, gospa Kuntarič Hribar. Obema. 

 

GOSPA IRENA KUNTARIČ HRIBAR 

Ne, jaz bi rada smo to povedala, ane. Da tle nobenega dvoma ne vzpostavlja, al pa neki, ne vem 

kakšne rešitve. Samo, če zadeva vn osta, vzamemo, bo tko kot je in se bo zadeva pogovarjala še 

naslednjih 5 let. V končni fazi do leta 2021. Ne, in … pa še nekaj, kolega Moškrič, ne, nč nism 

napadala na odboru. Samo dala sem vprašanje, na katerega nisem dobila odgovor.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Zadnji prijavljen. Gospod Kranjc. Za druge, če ne veste, je odbor razpravljal in je bilo glasovanje 5 : 

1. tudi tisti vrhunski krajinski arhitekti so to podprli, češ in to je rekla gospa Hribar Kuntarič, bolje je 

kakršnakoli obvoznica, k jaz živim v Cesti v Podutik, pa nisem mogla dobit. Sem samo ponovil ta 

stavek. Gospod Kranjc, izvolite. 

 

GOSPOD ANTON KRANJC 

Hvala lepa. Jaz se, na obeh odborih, kjer sem bil prisoten, Odbor za gospodarske javne službe in na 

Odbor za varstvo okolja, podprl pro, spremembe prostorskega načrta, vendar s tem konkretnim 

primerom nisem bil dovolj seznanjen. Jaz bi izpostavil samo dve stvari, ki sta tukaj že bili 

izpostavljeni, pa bi jih ponovno. Prva je to, kar je že eden od prejšnjih govorcev omenil, da bomo z 

javnim denarjem gradili cesto, s katero bomo reševali problem privatnega podjetja. Vem, dilem je 

ustvarjena umetno. Da rešujemo s tem varnost otrok in krajanov, ob obstoječi cesti. Vendar je to 

umetna dilema. To varnost bi moral reševat lastnik kamnoloma. In tudi, kar se tiče obratovanja 

kamnoloma, mislim, da se lahko sprejme odlok, kjer se to cesto, ne vem, če je sploh potreben odlok, 

kjer se omeji … nosilnost kamionov, pa rečmo, pejmo na 3 tone in pol in ne bo mogu kamnolom, 

kamnolom več obratovat. Če gre za varnost. Je pa gospod Moškrič tudi povedal, da živijo že 40 let ob 

tej cesti in s tem kamnolomom. Se pravi, boljše je počakat še … 

 

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

 

GOSPOD ANTON KRANJC 

..kakšno leto, vendar moram kle spet poudarit. To je spet umetna dilema. Zakaj pa ne bi pohiteli? Saj 

se da pohitet s popolnim soglasjem krajanom, krajanov, se obstoječo cesto rekonstruira. Mislim pa, 

da je pač cilj to, da se zapre kamnolom. Hvala. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Gospod Kranjc, kle vam bom pa jaz repliciral.  
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------------------------------------------------------------------------------------------------------aplavz v 

dvorani.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Osnovni cilj krajanov, ko so bili pri meni je, da se zapre kamnolom. In jaz sem to pred njimi dal, 

soglašal. Nimam nobenega problema s tem. tako, da to, kle gor sedijo, še enkrat. Zdaj pa dejva go … 

vi ste izpostavil umetno dilemo. Ko govorite, ta cesta se dela za potrebe privatnega lastnika. Ne, ta 

cesta se dela za varnost Sostrega on Sadinje vasi. In še enkrat bom rekel. Men je žal, da smo leta 

2010 to spustili in v tem času 2010 do danes smo naredili 4 variante. Tudi to, da se razširi čez Sadinjo 

vas. 14 hiš bi moralo past, da to naredimo, da naredimo tko k je. Pripravili variante in, in tudi četrtna 

skupnost je prišla pred 4 leti s svojim predlogom projekta, ki ga je naredil 1 študent, nočem žalit, ne 

vem kdo, tko je bilo predstavljeno in sedaj, ko smo se dobili 29. maja, ne, je gospod Moškrič to 

ponovil, pa sej to je zelo podobno tistmu projektu, ki je bil že narisan z naše strani. Res je. Tudi to 

poudarjam, da smo bili samo na začetku Sostrske ceste, da nismo bili na koncu. Tudi to je res. 

Ampak o tej osnovi …//…nerazumljivo…//… in tudi res je to, ker smo šli gledat, koga motijo, te 

prve hiše. Preden je kdo reku, sem naročil, ne, pripravljavcem gradiva, da je treba tam narediti škarpo 

in protihrupno ograjo. In tudi ti je res. In ne gre za zasebnega lastnika. Vprašal vas bom drugače, ne, 

une, k so odločal, zakaj smo prodali podjetje? Mi smo ga probal kupit, ampak za 8 milijonov tudi 

slučajno ne. Vprašanje kako …//…nerazumljivo…//…ampak vsak ima svojo pravico, ne. Tako, da, 

zdaj se mi zdi, ne, nabiramo všečnost. Ampak … 

 

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

repliki. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

… jaz sem tle že tretji mandat in verjamem in stroki in tudi sam sem bil na tem področju, ne enkrat. 

In podpiram ta projekt. Tak, ko je v celoti. Zdej razprava… 

 

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

repliki. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Aha. Še, še  … se Crnek repliko, pol pa Kranjc odgovor, ja.  

 

GOSPOD DEJAN CRNEK  

Ja, hvala. Jaz bi smo še repliciral v tem delu, ko je rekel, da se, gospod Kranjc, da se lahko tudi še 

naslednje leto pogovarjamo o tem. Namreč, težava je tehnična, ane. Mi se bi seveda lahko pogovarjal, 

če bi se prej to dobil. Namreč, če to izvzamemo iz samega plana danes vn, je potrebno za to pridobit 

spet vseh 21 soglasij… 

 

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

 

GOSPOD DEJAN CRNEK  

…kar je, kar je pač spet podaljša sprejetje OPN-ja, na ne vem katero obdobje, ne. Pri tem pa, da ob 

tem čakajo tudi drugi projekti, ki so za Ljubljano pomembni. Zato je pač potrebno, seveda, da danes 

to sprejmemo. So pa druge poti, ki so kasneje možno, da se ta zadeva uredi. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Gospod Kranjc, odgovor men, ne.  

 

GOSPOD ANTON KRANJC 

Ja. Jaz sem hotel samo to rečt, sicer bi rad tudi tamle odgovarjal na to ta drugo repliko, ampak ne 

bom. Hotel sem samo to rečt, da jaz ne dvomim, da je ta cesta po strokovni plati v redu narejena. Se 
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pravi, krajinski arhitekti al pa projektanti ceste, jaz verjamem, da so jo prav naredili. Te je v bistvu 

bolj politično vprašanje, da jo gradimo z javnim denarjem za privatnega lastnika. Sam, hvala lepa. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Niste poslušal. Razprava je zaključena. Gospod Moškrič, sedaj imate 2 varianti, zdaj gremo na 

glasovanje, al imate proceduralno. 

 

GOSPOD JANEZ MOŠKRIČ 

Proceduralno. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Izvolite. Kaj je predlog, samo predlog najprej. 

 

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

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Mikrofon, prosim, zarad … 

 

GOSPOD JANEZ MOŠKRIČ 

Moje proceduralni predlog je to, da Statutarno pravna komisija oziroma lahko tudi sam predsednik, 

še potrdi to, kar je povedal svet … oziroma podžupan, da v kolikor svetniki sprejmete, podprete ta 

amandma, potem cel dokument pade. Jaz misli .. smatram, da je to … da to ni res. Namreč vidili ste 

svetniki, danes, če gremo zdajle pogledat gradivo, gradivo v zvezi z poslov … se pravi z parkom 

varne vožnje, bo na koncu sprejeto nekaj drugega, kar imamo mi tukaj v dokumentu. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Ni res. 

 

GOSPOD JANEZ MOŠKRIČ 

Ja, izvezel ste … nekaj, en delček ste… 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Ni res! 

 

GOSPOD JANEZ MOŠKRIČ 

..ste vn izv… 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Ne, za to je sprejem. Ni res! To je, zato je čakal …//…nerazumljivo…//… ni res! 

 

GOSPOD JANEZ MOŠKRIČ 

Potem pa zahtevam še hkrati to , da pojasni, se pravi služba, pojasni, vsem svetnikom, če  … 

 

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

predlogu. 

 

GOSPOD JANEZ MOŠKRIČ 

V zvezi z… 

 

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

predlogu. 

 

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

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 
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Čas je po … jaz misli, gospod Brezovar, da to ni vaše, to  … Statutarno pravna komisija… 

 

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

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Ja…po, po 

 

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

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Ne, počakte, zadaj prosim, no. 

 

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

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Kaj? 

 

GOSPOD MIRKO BRNIČ JAGER 

…//…nerazumljivo…//… ste naredili …//…nerazumljivo…//… mestna občina 

…//…nerazumljivo…//… 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

A res? Dejte, Brnič Jager. Sej ste menda arhitekt po poklicu, ne.  

 

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

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Kaj? Če pade to, da se dela, da plan velja? 

 

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

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Ma, dej, dejte no. 

 

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

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Ma dejte no. 

 

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

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Ja spet, vs postopek skoz dat. Spet morajo vsa soglasja bit dana, ne. 

 

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

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Ja zato, ker je plan drugačen, ko ga, ko ga soglasje maš, ne. 

 

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

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Jaz misli, da ne morete vi odločat.  

 

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

To ne morte vi odločat, ne. Ne vem, kaj bo statutarno pravna komisija. Vi odločate o tem, da je vse 

narejeno v skladu s poslovnikom in statutom. In to je edino, kar lahko odločate. Ne morete določt … 

daj mi še povejte, če sem zdrav, no. Kot Statutarno pravna komisija, ne. Ker tudi to pol lahko 

odločate, no.  

 

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

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

To ne more jt na odločitev Statutarno pravne komisije. Gospa Kucler, vi imate … čakte, sam 

moment, prosim. 

 

GOSPA MOJCA KUCLER DOLINAR 

Jaz se bi strinjala, da bo težko… 

 

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

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Čakte… 

 

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

repliki. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Gospa Kucler, samo prosim vas, kaj imate. Proceduralni predlog? 

 

GOSPA MOJCA KUCLER DOLINAR 

Ja, ja, ja… 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Misl … 

 

GOSPA MOJCA KUCLER DOLINAR 

Da razumem … skrb Statutarno pravne, da najbrž tega ne bojo znal zdele povedat. Imamo pa kle 

gospoda Gajška s sodelavci, pa bi jaz prosila, da proceduralni predlog je, da službe povejo odgovor 

na tole izpostavljeno vprašanje. 

 

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

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Še kdo? V razpravi. Razprava je zaključena. Gremo pol na glasovanje. 

 

GOSPOD JANEZ MOŠKRIČ 

Obrazložitev glasu. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

…//…nerazumljivo…//…Čakte, no. Pr, pr amandmajih ni, lepo prosim, pa pišuka, no, saj. A naredim 

pavzo, da se mal zberete? Vsi skup. Gospod Gajšek. Miran? Kar naprej, ti imaš zadnjih 5 minut, ko je 

točka zaključena, ne. In še enkrat poveš, to, kar je …//…nerazumljivo…//…Mi plana ne moremo 

spreminjat. Izvoli, pa pojasni, ker to sprašujejo, ne.  

 

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

 

GOSPA MOJCA KUCLER DOLINAR 
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…//…nerazumljivo…//… Statutarno pravna komisija skoz spustila amandmaje 

…//…nerazumljivo…//…   

 

GOSPOD MAG. MIRAN GAJŠEK 

Jaz, jaz bom povedal moje mne, moje mnenje, ne. To, kar je, kar sva se s podžupanom Crnekom 

posvetoval prej. Zdaj, stvar je takšna. Če bi … mi ne moremo vplivat, kot služba, ne, na odločitev, ki 

bo, odločitev Mestnega sveta, ampak, če bi mi spreminjali v predlogu zadevo tako, da bi vzeli eno 

zadevo vn, recimo ta predlog, potem bi seveda morali pridobit vsa, vsa mnenja, ne. Tako, kot smo 

lahko od takrat, ko smo zaprosili za mnenja, ne, 8. oktobra pa do sedaj, določene zadeve spremenili. 

in če bi bilo to nezakonito, kot ste nekateri mestni svetniki dejali, potem ne bi dobili pozitivnega 

mnenja oziroma odločbe ministrice za okolje in prostor, ne. Se pravi … 

 

GOSPOD MIRKO BRNIČ JAGER 

Kaj spet laže ta …//…nerazumljivo…//…Miran, daj bot na nivoju svojga …//…nerazumljivo…//… 

 

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

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Miran.  

 

GOSPOD MAG. MIRAN GAJŠEK 

Ja jaz, jaz bom nehal gov… 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Miran, Miran… 

 

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

razpravi. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Oprosti, kar končaj. 

 

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

razpravi. 

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

razpravi. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Sam, sam moment. 

 

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

 

GOSPOD MIRKO BRNIČ JAGER 

…//…nerazumljivo…//…saj nimate pozitivnega mnenja… 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Gospod Moškrič… 

 

GOSPOD MIRKO BRNIČ JAGER 

Saj nismo nepismeni. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Gospod Brnič Jager. Dejte no, mir. Še enkrat bom rekel. O zakonitosti imate organe, ki ugotavlja, 

ampak sedaj, da vam še enkrat za ostale, k ste se že odločil, da boste podprl ta predlog. Kako to 

zgleda. Mi smo … mi, službe so narisale plan, ki je obravnaval 3 tisoč pobud, kar je ocenjeno, ni 
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ocenjeno. Potem so začeli zbirat soglasja. Na koncu, pr teh soglasjih, so manjkali trije. Jaz sem bil, 

Aleš, prosim te, jaz sem bil pri dveh na pogovorih. A vam povem, kako to zgleda za Nadgorico, da ne 

bom spuščal se v Sadinjo vas? Tole je pa mal velik. Vi ste zdej kle vzel kmetijsko zemljišče 10 

hektarjev, ne. Tole pa ne gre, veste, to pa ne gre, ne. Na noben način. In pol smo se slišal z okoljem, 

ne. Vrgl boste vn tisto kmetijsko zemljišče, ne, v Bizoviku, ne, 2,7 hektarjev, to mora jt vn, kot 

nadomestilo, ne, ker ta ne smemo dopustit gradnje, ker ne gre za zaokrožitev, ne. In klele boste 

zmanjšali od 28, 9 hektarjev na 21, 8 hektarjev. Gozd je lahko, tole pa ne more jt. Kategorija 49, uno 

…//…nerazumljivo…//…pa 90. In na podlagi tega, ko smo, ko so nas poslali iz pisarne vn, ker so 

imeli 7 pripomb, ker sem bil zraven, zato govorim, je moral gospod Gajšek napisat na podlagi 

sestanka z vami, predlagamo te in te spremembe. In smo predlagali te in te spremembe, smo dobili 

končno ta mnenja, drgač jih ne dobimo. In kdor govori drugače, ne ve, kaj govori. To je pojasnilo o 

tistih petih minutah, ki sva jih imela z Gajškom. In še enkrat pravim, ne, ne gre za to, politično voljo, 

se jaz bil tud rad všeč v Sostrem, zakaj pa ne, pha, najmanj problem, ampak, od raz, od leta 2008, k 

smo zase, začel. Takat ni bil očitek, zapiramo kamnolom, takat je bil očitek, ni prava trasa. Dejmo 

novo traso, zakaj našo ne vzamete. In smo potem, sta dosegla 2, enega ni dans tukaj, je bil predsednik 

nadzornega odbora, gospod Oven, na ministrstvih, tako k so tudi tokrat hodili, ne, da so tist izločili 

vn. Niso pustili kmetijci, ker je šla trasa po sredini polja ob potoku. In je padla pač ven, in smo imeli 

plan. Lahko bi krmarili pri tistem,pa plan ne bi imeli. Enako kot je sedaj. In potem smo začeli iskati 

nove variante. Pravim, 4 variante so narisali. Ta varianta je sedaj prišla kot taka, ne, in enostavno če 

čmo imeti plan, je danes treba na žalost to zavrnt. In jaz bom predlagal, da se ta amandma zavrne. 

Gremo na glasovanje.  

 

In sicer, najprej glasujemo, prosim O AMANDMAJU župana, ki predlagam, če jaz predlagam, 

predlagam, da ga sprejmete, to je ta, ko govori samo zato arheologijo, da je, če ta pokaže, da se 

pokaže in situ, ne. Vidite ne, ki se glasi, v primeru izrednih odkritij je treba arheološke ostaline 

prezentirati in situ. 
 

Prosim za vaš glas. 

 

GOSPA MOJCA KUCLER DOLINAR 

A lahko vprašanje? 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Ne morte. Je konc. 

 

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

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Ne morte, je konc točke. 

 

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

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

To, to …//…nerazumljivo…//… 

 

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

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Glasujem o tem, prosim za vaš glas. Lahk … glasujete, kar želite. 

 

GOSPOD MIRKO BRNIČ JAGER 

…//…nerazumljivo…//…konvencija …//…nerazumljivo…//… 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Dajte nehat, no … o vi, vaši pa tak ne. 
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... /// ... iz dvorane – nerazumljivo ... /// 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Glasovanje poteka. 

Rezultat glasovanja. 

31 ZA. 

1 PROTI. 

Sprejeto. 

 

Glasujemo O DRUGEM AMANDNAJU župana, ki ga imate gor, prosim. Podrobni prostorski 

izvedbeni pogoji za posamezne enote urejanja prostora, se enota prostora RD – 544 spremeni 

tako, da se glasi, ki piše, kaj imate gor. To je tud bilo zahtevano, tak ne. 

 

Prosim za vaš glas. 

29 ZA. 

0 PROTI. 

 

Zdaj prehajamo NA AMANDMA gospoda Moškriča, gospoda Javornika, gospoda Žagarja, ki 

predlagam, da jih ne sprejmemo. Pa piše tak. V gradivu Predloga Odloka, o spremembah in 

dopolnitvah odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana, izvedbeni del 

se ukine območje urejanja: Cesta v Sadinjo vas SO 2899, PC – površine pomembnejših cest, ki 

se vodi pod interno pobudo Mestne občine Ljubljana 2292. 

 

Prosim za vaš glas.  

16 ZA. 

25 PROTI. 

Ni sprejeto. 
 

In zdaj gremo na ta AMANDMA gospoda Žagarja, tudi predlagam, da ga ne prejmemo, ki pravi k 

predlogu gradiva, glasovanje poteka, k predlogu gradiva Odloka o spremembah in dopolnitvah  

Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana, izvedbeni del, se ukine 

območje urejanja Cesta v Sadinjo vas SO 2899 PC – površine pomembnejših cest. Predlaga, da 

ga ne sprejmemo. 

 

Rezultat glasovanje je: 

17 ZA. 

25 PROTI. 

Ni sprejeto. 

 

In prosim? 

 

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

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

In gremo še na PETI AMANDMA, ki sem ga jaz dal. Prosim, da ga potrdite. Podrobni 

prostorski izvedbeni pogoji za posamezno eno, enoto urejanj prostora se enota urejanja 

prostora TR-519 spremeni tako, da se glasi: faktor izrabe, faktor zazidljivosti in imate 

napisano. v grafičen delu odloka se na karti Prikaz območij enot urejanja prostora, 

podrobnejše namenske rabe in prostorskih izvedbenih pogojev v enoti urejanja TR-519 

spremeni namenska raba iz IG – gospodarske cone v namensko rabo CDd – območja 

centralnih dejavnosti. S to spremembo se smiselno uskladijo  druge karte grafičnega dela OPN 

MOL ID. 

 

Prosim za vaš glas. 
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31 ZA. 

1 PROTI. 

Sprejet. 

 

In prehajamo na razpravo k prilogi 2. kjer je gospod Brnič Jager, Svetniški klub N.Si in župan vložil 

amandmaje. Pa bi rad, prosim, da taprvo pogledate za kaj gre, ne. Da ne bomo pol ugotavljali, da ne 

vemo. 

 

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

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Sej je gor napisan. 

 

GOSPOD MATJAŽ BREGAR 

Saj imajo v gradivu. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Aha, pardon, se opravičujem. Imate v gradivu. Izvolite prebrat. Gre za center varne vožnje, v 

Nadgorici, gre za to, da nekdo piše, da v  Nadgorici s centrom varne vožnje bo moten razgled na 

Kamniške Alpe, jaz bi dodal iz žabje perspektive, drugače ne more, ne. Črtamo priključek Brezovica, 

to, kar je hotla država. Sej, to, to je usklajeno s tem, kar moramo ven dat, da 

…//…nerazumljivo…//…plan. Za to smo dobili soglas, soglasje države velja s temi pogoji, ki so tu 

napisani, no. Gre samo za … ok. Razprava. Ni razprave. Zaključujem.  

 

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

 

GOSPOD JERNEJ PAVLIN  

O čem je razprava? 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

O prilogi 2, kjer so, gospod Brnič Jager, Svetniški klub N.Si in jaz vložili amandmaje. O tem je 

razrava, k sem vam bral, pa ne poslušate sproti. Nadgorica, kot taka, Brezovica, k se ukinja področje, 

ki ga je država zahtevala, Škofovi zavodi…ja. 

 

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

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Gospod Brnič Jager izvolite. 2 minuti imate.  

 

GOSPOD MIRKO BRNIČ JAGER 

Hvala, gospod župan. Predlog OPPN 424 je v nasprotju… 

 

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

20151123_193118 

 

GOSPOD MIRKO BRNIČ JAGER 

…v popolnem nasprotju s strateškim načrtom Mestne občine Ljubljana, in sicer, strateški načrt je 

temelj občinskemu prostorskemu načrtu OPPN-jem in ne, OPPN-ju ne morejo biti v nasprotju z 

strateškim načrtom. Strateški načrt predvideva pozidavo opcij ob cesti in ob železnici, v mestnem 

pasu, to je pa pozidava, ki gre popolnoma drugam, na popolnoma drugo območje in to območje je 

zaščiteno, prej sem povedal, kako je zaščiteno. Zdaj vas pa sprašujem, zakaj je treba pozidavat neko 

območje, ki je z zakonom zaščiteno, kjer so zaščiteni habitati, kjer je zaščiteno rastlinje, živalski svet, 

z odlokom. 2 odloka sem citiral. Številne, številne uradne liste, v katerih je to objavljeno. To se pravi, 

gremo in proti zakonu, in vprašujejo nas, zakaj je treba vse pozidat? Zakaj je treba vse pozidat? Zakaj 

je treba pozidavat občutljivo naravo? Prosim, povejte, zakaj je treba vse pozidat? 
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 GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Sej bom odgovoril, k boste imeli… 

 

GOSPOD MIRKO BRNIČ JAGER 

Boste vi povedali, zakaj je treba vse pozidat? 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Ko boste nehalo, bom odgovoril. 

 

GOSPOD MIRKO BRNIČ JAGER 

Torej, pol vas pa res prosim za odgovor. Zakaj je treba vse pozidat? In to na ob, območjih, ki so 

nezakonito prisvojena, na območjih, ki so občutljiva, z zakonom varovana, z odlokom varovana. 

Zakaj je treba vse pozidat?  

  

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

razpravi. 

 

GOSPOD MIRKO BRNIČ JAGER 

Torej, če dovolite, bi ponovil vprašanje. Zakaj je treba vse pozidat? 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------smeh v 

dvorani. 

 

GOSPOD MIRKO BRNIČ JAGER 

No, pa bom š enkrat rekel, zakaj je treba vse pozidat? No zdaj pa skupaj dajmo, zakaj … 

 

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

razpravi. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------smeh v 

dvorani. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Čas je potekel, ne. čas je potekel za cirkus. Jaz bom odgovoril, ne. Gospod Brnič Jager, kot arhitekt te 

fakultete uporabil, da je nezakonito, da se uničuje narava in jaz ne vem, a na te nesmisle, se še splača 

odgovarjat al so res nesmisli, al pa govori zloba iz njega. Poglejte, še enkrat bom rekel, prvič, a si vi 

predstavljate, ne, v naši državi, en, da bi lahko za neko področje dobili 21 soglasij, ki bi šli na roko ne 

vem komu, center varne vožnje, 21 soglasij republiških organov.  

 

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

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Brnič Jager, jaz sem bil tiho. Dejte .. 

 

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

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Dej, jaz sem bil tih. No, zdaj pa dajte mir no, tak, ne bodite pavliha tle no. gospa Kucler Dolinar 

izvolite. 

 

GOSPA MOJCA KUCLER DOLINAR 

Hvala za besedo. Tudi naš svetniški klub je podprl krajane in predlagal amandma, da se ta del črta. 

Namreč, ne glede na zmanjšanje cone, še vedno vztrajamo pri tem amandmaju. Še bolj, torej, ker 

pravijo krajani, da bi se ta, tudi če je potreben center varne vožnje, lahko zgradil že na obstoječih 
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conah, ki so tam v bližini, predvsem v Brnčičevi. Veste in kolega Brnič Jager je zastavil pra, pravo 

vprašanje. Zakaj je treba vse pozidat. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Odgovorite mu. 

 

GOSPA MOJCA KUCLER DOLINAR 

Ne, kolega Brnič Jager, ni potrebno vse zazidat. V Ljubljani zazidamo smo tam, kjer hočemo. Kjer je 

volja župana. Ko je pred časom, eden od kmetov tm želel nekaj prostora, spremenit za svoje osebne 

potrebe, mu je Mestna občina Ljubljana, lepo odgovorila, da na ta visoko kvalitetna kmetijska 

zemljišča pa ne sme …//…nerazumljivo…//…posegat. To je sprenevedanje in to je res zelo grdo. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

No, gospa Kucler Dolinar, k ste uporabili besedo sprenevedanje. Vi se sprenevedate, ker mu je to 

odgovorilo na našo pobudo Ministrstvo za kmetijstvo, ker ne pusti tisto njivo ob hiši. Jaz lahko celo 

priimek povem, pa sem probal, pa smo klicali, celo drugače sem povedal. Dragi moj gospod, stopte vi 

k ministru, jaz grem z vami in zagovarjam vašo odločitev. Ampak je bistvena razlika, ker kle gremo v 

gozd, gozdiček, ki je degradiran in del travnika, ne gre za kmetijsko zemljišče. Del travnika, ne gre 

najboljše kvalitete. In če boste gledal, ne, tok o vašem sprenevedanju, ne, gre za tisto razliko, ki ima 

indeks 45, ali pa 90, na tistem kmetijskem zemljišču. In nekaj pustijo, nekaj ne pustijo. In vam kar … 

ker ste za krajane, ne, vam dam kar pooblastilo, ne, pisno, ne, pa vi pejte, pa se zmente, k gospodu 

Židanu. Da lahk tist tud pozida, kar je nekaj malega hotu. Pa jaz tudi to podpiram, za cesto hruševsko, 

ne, sva se z Miranom Gajškom hudičevo matrala še v petek, da so pustili tiste zaokrožitve, od ceste 

do hiše, od ceste do hiše. Gospod Pavlin, razprava. 

 

GOSPOD JERNEJ PAVLIN 

Hvala. Kolikor besedi, toliko zavajanj. Najprej. Nadgorica, jaz pa bom povedal nekaj priimkov Ahlin, 

Antonij, Avsec, Bajuk, Gregorin in tako naprej, ker imam premalo časa. So vsi v pripombah znotraj 

četrtne skupnosti želeli, dali pobudo za spremembo namenske rabe zemljišča iz gozdnih zemljišč v 

zazidljivo zemljišče. Iz kmetijskega zemljišča v zazidljivo zemljišče za stanovanjsko rabo in tako 

naprej. Povso …gospod župan poslušite, k ste zavajal. Ni odgovorilo ministrstvo, da ne gre. Vaša 

mestna uprava je odgovorila! 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Seveda! 

 

GOSPOD JERNEJ PAVLIN 

Ne, ne, ne, ne! Stališče do pobude MOL-a… 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Ja, seveda! 

 

GOSPOD JERNEJ PAVLIN 

…pobuda ni sprejemljiva. Zdaj pa pozor, pride pa AMZS. Z gradbenimi velikopoteznimi idejami, 

pobuda se nanaša na skoraj 2 strani A4 kata, zemljišč, ne. In kaj je v njihovi pobudi? V njihovi 

pobudi piše, da želijo iz kmetijskih zemljišč spremenit namembnost območja stavbnih zemljišč. Pred 

eno minuto ste zavajal, k ste govoril, ne gre za kmetijska zemljišča. Gospod župan … 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Ne, poslušate, gospod Pavlin.  

 

GOSPOD JERNEJ PAVLIN 

In še nekaj, čakte, jaz imam besedo, če … se ne motim 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 
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Ja, sej …//…nerazumljivo…//… 

 

GOSPOD JERNEJ PAVLIN 

Imam še 40 sekund. In kot drugo, prej smo sprejeli županove amandmaje. Nisem slišal, da sedaj mora 

it po 21 novih soglasij OPN. In AD 2. Vi ste govorili, kaj ste, kako poteka, bom rekel, kako potekajo 

pogajanja. Zelo sem vam hvaležen za to pričevanje, ker, meni se zdi, bom zelo natančno prebral 

magnetogram in is pogledal videoposnetek. Meni se zdi, da ste trgovali z vplivom.  

 

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

razpravi. 

 

GOSPOD JERNEJ PAVLIN 

Meni se zdi, da ste se šli neko trgovino, pri sprejemanju OPN-ja. in to je pa zelo zelo sporno, gospod 

župan. Zdaj pa prosim pojasnite.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Najprej, gospod Pavlin, al vi nočete poslušat, ne, al vas res daje zloba, ampak bom probal bit miren, 

ne. Amandmaji, ki jih predlagam na tej točki plana, usklajujejo s tistim, kar so ministrstva dovolila. 

In to so tudi napisala v teh soglasjih, ki jih imate, po njih  hodite, ne, pa začnite brat, pa boste videli, 

pa boste videli, da se temu usklajuje. To je ena stvar. Druga stvar, ko vi razlagate o kmetijskih 

zemljiščih. Jaz sem zelo jasno povedal, da gre za 2 kategoriji. Ta, ki je pod gozdom, je travnik, una je 

kmetijsko zemljišče 1. kategorije. In ko nam to dajo, ne, potem je nemogoče, in še enkrat bom rekel, 

izvolite se zmenit, mi bomo kot mestna vsakemu, ki bi naredil rad svojo hi, ob svoji hiši še prizidek 

za svoje otroke, podprl. Načeloma bo to …//…nerazumljivo…//…kmetije. Tako, da zaključujem 

razpravo.  

 

Gremo na glasovanje najprej O PRVEM MANDMAJU župana. Ker je župana, predlagam, da ga 

sprejmete, ki piše v Prilogi 2, Usmeritve za izdelavo OPN, se pri OPPN 219, Škofovi zavodi, pri 

rubriki oznaka EUP OPPN, na koncu doda vejica in besedilo ŠE-618 in pri rubriki Usmeritve 

za posamezne EUP v OPPN, na koncu doda besedilo, ki ga imate napisano. Zahteva državnega 

organa, da se to uskladi. 

 

Prosim za vaš glas. 

29 ZA. 

1 PROTI. 

Sprejeto.  

 

Gremo na DRUGI AMANDMA župana, ki prosim, da ga sprejmete. Spet zahteva, ki pravi, 

usmeritev za izdelav posameznih OPN se pri OPN 249 Stanežiče, pri enoti urejanja prostora 

ŠE-788 doda rubrika Okoljevarstveni pogoji z  besedilom: V območju je treba načrtovat 

ustrezne krajinske ureditve in zasaditve zaradi ohranjanja prezračevalnega koridorja. Torej, 

nobenega pogajanja, to je strokovni pogovor, ki bi mo tako in tako naredili, kako smo naredili Barje, 

pa tako smo naredili, ne, Dolgi most, ampak hotl so, da to piše. In smo tam, seveda, da smo dobili 

odločbo. 

 

Prosim za vaš glas. 

30 ZA.  

0 PROTI. 

 

Gremo na TRETJI AMANDMA župana in tudi prosim, da ga potrdite, ki pravi: Usmeritve za 

izdelavo posameznih OPN, pri OPN 321 Tivoli,pri enoti urejanja prostora RŽ skozi 1v rubriki 

Urbanistični pogoji, se prvi, drugi in tretji stavek spremenijo, tako da se glasijo: Za območje 

OPPN je treba izvesti javni natečaj, ki mora upoštevati tudi vplivno območje Hale Tivoli. 

Dopustna je izvedba zelene strehe, lahko tudi kot zelena klančina. Spet zahteva organov, da smo 

lahko prišli z temi soglasji. 
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Prosim za vaš glas. 

 

GOSPOD MIRKO BRNIČ JAGER 

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

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Ma, dej, no. …//…nerazumljivo…//…nore …//…nerazumljivo…//… Un k je čavhnen je čavhnen, 

ne, …//…nerazumljivo…//… ne gre. 

 

29 ZA. 

1 PROTI. 

 

Zdaj gremo pa na ČETRTI AMANDMA Svetniškega kluba N.Si, ki predlagam, da ga 

zavrnemo. Pravi, četrti amandma, v celoti se črta OPN 424, Center varne vožnje. Grafične 

priloge in druge priloge se ustrezno preštevilčijo. Prosim, da ga zavrnemo. Glasu… 

 

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

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

… a, pardon, glasovanje poteka. Ste vsi, prosim? 

 

14 ZA. 

26 PROTI. 

Ni sprejeto. 

 

In glasujemo tudi O MANADMAJU gospoda Brnič Jagra, ki tudi predlagam, da ga zavrnemo. 

Berem, prosim, da ga zavrnemo. Postavka OPPN 424 – ČR 711  se črta iz predloga Odloka o 

spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 

–  izvedbeni del. To je tisti, spet Nadgorica, ki pravi, da moti center varne vožnje, ki je pritlični, 

razgled na Kamniške Alpe. No, nej kdo razume, no … jaz sem dodal, iz žabje perspektive. Prosim, da 

ga zavrnemo. 

 

Ste prosim? 

9 ZA. 

27 PROTI. 

Ni sprejeto.  

 

Zdaj gremo spet na AMANDMAJE ŽUPANA, ki so … ki prosim, da jih sprejmemo. 

AMANDMA, ŠESTI, župana: V prilogi 2, Usmeritve za izdelavo posameznih OPPN, se pri 

OPPN 424, center varne vožnje, pri enoti urejanja prostora ČR – 711, v rubriki, višina 

objektov, besedilo spremni tako, da se glasi: višina objektov se opredeli v OPPN,  in v rubriki 

Urbanistični pogoji, se stavek spremeni tako, da se glasi: iz nabora objektov za namensko rabo 

IG niso dopustni objekti: industrijske stavbe, rezervoarji, silosi in skladišča in objekti za 

ravnanje z odpadki. Niso, to niso dopustni. V območju so dopustni tudi objekti in dejavnosti 

varne vožnje s spremljevalnim programom. Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, 

rekreacijo in prosti čas, ki so potrebni za ureditev dejavnosti centra varne vožnje. V grafičnem 

delu, Prikaz območij enot urejanja prostora, podrobnejše namenske rabe in prostorskih 

izvedbenih pogojev, v delu urejanja prostora enote ČR, na južni strani, spremeni namenska 

raba IG – gospodarske cone, v namensko rabo K1 – najboljša kmetijska zemljišča, v delu enote 

v namensko rabo K2 – druga kmetijska zemljišča in v delu enote za namensko rabo Go – 

območja gozdovi. 

 

Prosim za vaš glas. 

29 ZA. 
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1 PROTI. 

Res hvala za to podporo. Pomembno za sodelavce, ne. 

 

SEDMI AMANDMA župana, ki prosim, da ga tudi sprejmemo, pravi: usmeritev za izdelavo 

OPN, se v celoti črtajo usmeritve za OPN 425, pri priključku Brezovica. Tudi zahteva 

ministrstvo. V grafičnem delu odloka se na karti Prikaz območij enot urejanja prostora, 

podrobnejše namenske rabe in prostorskih izvedbenih pogojev, v delu enote urejanja VI skozi 

54 premeni namenska raba iz CD – območje centralnih dejavnosti brez stanovanj, v namensko 

rabo K1 – najboljša kmetijska zemljišča, in v delu namenske rabe K2 -  druga kmetijska 

zemljišča in vrišejo stavbišča obstoječih objektov.  Ta se črta. 

 

Prosim za vaš glas, za soglasje tega amandmaja. 

32 ZA. 

0 PROTI. 

 

In glasujemo o OSMEM AMANDMAJU župana: Usmeritve za izdelavo posameznih OPN, se 

pri OPPN 431, Novi Bizovik, v celoti črtajo usmeritve za enoto urejanja prostora GO- 316. To 

je tistih 2,7 hektarjev, ki je zaokrožena parcela in je niso sprede, sprejeli na kmetijstvu in na okolju 

kot zaokrožitev.  

 

Prosim za vaš glas. 

32 ZA. 

0 PROTI. 

  

In pol pridemo na   GLASOVANJE O SKLEPU. Glasovanje o sklepu prosim: Mestni svet 

Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del, skupaj s prejetimi 

amandmaji.  

 

Prosim za vaš glas.  

Gospod Brnič Jager, izvolite. 

 

GOSPOD MIRKO BRNIČ JAGER 

Glasoval bom proti. Zaradi tega, ker sem dogovorno navedel kršitve zakonodaje, zato ker sem 

odgovorno navedel, da gre za zlorabo dokumentov, ki jih je ta mestni svet sprejel. Konkretno, 

strateškega dela občinskega prostorskega načrta. Gre za zavestno zavajanje. Slišali smo, da bodo 

pritožbe na to temo. Slišali smo, da, nekateri bodo vztrajali in bodo šli do konca. Verjetno 

upravičeno. To vodenje seje je neodgovorno. Na eni strani govorite, da se pobude ljudi ne morejo 

sprejet, občanov, na drugi strani pa sami pišete, spremenili bomo karte, spremenili bomo to, 

spremenili bomo uno. In to istočasno se sklicujeta na neko uglaševanje, ki je bilo po preteku roka in 

tako dalje on tako dalje. Skratka, občinski prostorski načrt, ki ga predlagate, je v številnih, v številnih 

pobudah neprimeren. Tako v teh, kjer smo jih obravnavali, kakor … 

 

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

glasu. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Hvala lepa, gospod Brnič. Čas je potekel. Še kdo? Ni. Gospod Pavlin, izvolite. Gledam na uro. Tm. 

Ker je … teče glasovanje. Gledam na uro. Tako, da vas bom opozoril.  

 

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

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Ja, kaj pa naj jaz naredim? Gospod Brnič se mora izklopit prej, ne. 
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... /// ... iz dvorane – nerazumljivo ... /// 

 

GOSPOD JERNEJ PAVLIN 

Hvala za besedo. Tudi jaz ne bom podprl spremembe OPN-ja, iz večih razlogov. O Nadgorici smo 

govorili. Kriterij, po katerih se je določalo, so bili arbitrarni in dvolični. Za, za mega varnostni center 

oziroma center varne vožnje se da spreminjat namembnost, za ljudi, ki bi si želeli zidat, pač ne. Šlo je 

mimo, ker ni bilo amandmajev. Spreminja se režim hrupa za Plečnikov štadion, tako da skozi 

stranska vrata bost lahko šli po novem po gradbeno dovoljenje na Arso. Bila je pripomba, tudi ni bilo 

amandmaja na ne transparentno obravnavo glede parka med Trubarjevo in Resljevo, s strani civilne 

iniciative.  

 

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

glasu. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Hvala lepa. Gospa Škrinjar, izvolite, še vi obrazložite glas. 

 

GOSPA MOJCA ŠKRINJAR 

Hvala lepa. V tem načrtu je zagotovo nekaj dobrih reči. Fajn je, da je dobila prostor Montessori šola. 

Fajn je, da je dobil Center za raziskave za Zdravstveni dom Ljubljana, Metelkova. In zagotovo še 

dosti drugih lju, stvari. Moti pa me, da smo pregazili oziroma, da se bo pregazilo, mene tukaj zraven 

ne bo, voljo občanov v Sadinji vasi. Torej, Sostro. In zato ne morem dati zraven, pač, svojega glasu. 

Hvala. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Še kdo? Ni več. Zdaj pa prosim, še enkrat, glasovanje poteka O SKLEPU: Mestni svet Mestne 

občine Ljubljana sprejme Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem 

prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del, skupaj s sprejetimi amandmaji. 

 

Lepo prosim za vaš glas. Ste vsi? 

27 ZA. 

10 PROTI. 

Hvala lepa. Miran, tebi in kolegicam in kolegom čestitam. Ni bilo enostavno, niti ne vejo, ne, kako 

to teče, ne. Tako, da zdaj pa pripravi čistopis za objavo v Uradnem listu.  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------aplavz v 

dvorani.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Gremo na osmo točko dnevnega reda. 

 

AD 8. PREDLOG LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA ZA 

LETO 2016 

Gradivo ste prejeli. Po sklicu ste prejeli še poročilo pristojnega Odbora za šport, amandmaje župana. 

Prosim gospoda Kolenca za kratko obrazložitev. Predvsem obrazloži ta umik, k sva … že prej 

govoril, midva. 

 

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

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

A nisi dal to na mizo? Si dal na mizo, to sedmo alinejo? … lepo prosim, še malo potrpljenja. 

 

GOSPOD MARKO KOLENC 

Spoštovani mestni svetniki, mestne svetnice, spoštovani župan! Javni interes na področju športa, 

lokalne skupnosti uresničujejo tako, da zagotavljajo sredstva v proračunu lokalne skupnosti in z 
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zagotavljanjem športne infrastrukture. Z letnim programom športa lokalne skupnosti določijo okvir in 

obseg uresničevanja javnega interesa na področju športa. Uresničevanje javnega interesa na področju 

športa je v mestni občini več kot še enkrat večje kot v ostalih občinah, merjeno v evrih iz proračuna 

na prebivalca. Vidite od zadaj tudi sliko, ki kaže primerjavo med mestnimi občinami in Ljubljana z 

700 evri v obdobju 2008 do 2013 prednjači pred povprečjem mestnih občin na prebivalca iz 

proračuna i tudi pred ostalimi mestnimi občinami. Poleg tega lahko iz podatkov Ajpesa vidimo, da 

delež prihodkov športnih društev iz proračuna MOL v celotnih prihodkih od leta 2008 do 2014, se je 

v povprečju povečal v letu 2008 v … iz 13 odstotkov na 25 odstotkov. Če bi zraven dodali še 

sredstva, ki jih mestna občina zagotavlja v obliki brezplačne uporabe športnih objektov, bi ta delež 

javnih sredstev v proračunih športnih društev, ki izvaja, letni program športa znašal prek 30 

procentov. V drugih občinah je seveda trend obraten. Če samo za primerjavo vzamemo Mestno 

občino Maribor, je na primer v letu 2008 ta delež predstavljal 20 odstotkov, v letu dva tri, 2014 pa le 

14 odstotkov. Poleg zagotavljanja sredstev je mestna občina za delovanje športnih društev, je mestna 

občina izpostavila tudi športno infrastrukturo, ki je Sloveniji omogočila izvedbo Eurobasketa, 

Evropskega mladinskega nogometnega prvenstva, Svetovnega prvenstva v judu in druge velike 

mednarodne športne dogodke ter zagotavlja tudi pogoje za delovanje sedmih klubov, ki nastopajo v 

najvišjih evropskih in pa svetovnih klubskih tekmovanjih. Poleg tega je ob reki Savi in v naseljih, 

bilo zgrajenih ogromno, in obnovljenih ogromno površin, ki omogočajo športno rekreativno 

dejavnost. Na področju množičnega športa in športe infrastrukture so strateški cilji in strategije športa 

2008 uresničeni. Na področju tekmovalnega vrhunskega športa pa je še veliko rezerv in možnosti za 

izboljšanje. Na področju tekmovalnega športa nas predvsem skrbi dejstvo, da se v klubih dogaja 

prezgodna … prezgodnja selekcija, predvsem v obdobju med 15-im in 19- im leto, letom. To vidite 

tudi na tej sliki. Namreč, število registriranih športnikov se med letom 15 in 19 praktično zmanjša na 

eno tretjino vseh tistih iz leta, oziroma pri 15-ih letih. Manjše število seveda mladih, ki tekmujejo pa 

se posledično pozna tudi v uspešnosti. Leta 2008 je delež perspektivnih mladih športnikov, po 

kategorizaciji Olimpijskega komiteja znašal 22 odstotkov, v letu 2014 pa je padel pod 19 odstotkov. 

Govorim o športnikih, ki tekmujejo v tekmovanjih in prihajajo iz športnih društev s sedežem v MOL. 

Seveda, če so na eni strani v tekmovalnem vrhunskem športu opazni negativni trendi, se na področju 

športa za vse, lahko pohvalimo, da so športno aktivni prebivalci MOL nad povprečjem EU in tudi v 

Sloveniji. Po podatkih Mediane,s e je v leti 2013 v Mesni občini Ljubljana 67,6 odstotka prebivalcev 

vsaj enkrat tedensko ukvarjalo s športno rekreacijo in 52,4 odstotka dva in večkrat tedensko. Če se 

vrnem na to preglednico, ki je pred vami, lahko enega od razlogov za, za, pač, tak upad iščemo tudi v 

slabem sodelovanju med športnimi društvi, ki se s tekmovalnim športom ukvarjajo. V letnim 

programu športa, za 2016, imamo 9 nosilnih programov. Za vse starostne kategorije, od tistih 

najmlajših, pa do starejših. Za najmlajše spodbujamo oziroma sofinanciramo programe vrtcih. To so 

programi Zlati sonček in pa Gibalne urice v osnovnih šolah po pouku za 800 skupin sofinanciramo 

brezplačne programe vadbe po pouku, ravno tako za populacijo v srednjih šolah. Poleg tega, za to 

populacijo sofinanciramo tudi šolska športna tekmovanja, tako za osnovnošolce, srednješolce in 

študente. Ključni program na področju tekmovalnega športa predstavlja program stotih trenerjev v 

63-ih športnih iz 19 prednostnih športnih panog. In ravno ti trenerji v bistvu delajo z mladimi v več 

kot 200 skupinami in ravno ti v bistvu delajo na področju, ki je ključno, v bistvu, za razvoj 

tekmovalnega športa, to je delo z mladimi. In ravno te nesodelovanje oziroma slabo sodelovanje med 

klubi je kot sem že prej omenil, glavni problem uspešnosti na področju tekmovanj, tekmovalnega 

športa v Ljubljani. Poleg, seveda, tega, zagotavljamo pogoje za delovanje sedmih klubov, ki 

nastopajo v evropskih in svetovnih pokalih, na področju športne rekreacije pa poleg treh 

najmnožičnejših prireditev, rekreativnih, tudi več kot 40 rekreativnih prireditev, manjših rekreativnih 

prireditev. Na področju infrastrukture bo v letu 2016 začel projekt gradnje atletskega centra v 

Ljubljani. Zgradili bomo, in nadaljevali bomo vzpostavitev kolesarskih poti ob reki Savi. Tuki 

mislimo povezat predvsem, na eni strani občino Medvode in na drugi Dol. In vzpostavit več kot 20 

kilometrov kolesarske poti ob reki Savi in pa prostore za športno rekreacijo ob njej. Samo za športna 

društva je po predlogu letnega programa športa z a leto 2016 in za njihove programe namenjeno 7 

milijonov evrov in 240 tisoč ur brezplačne uporabe športnih objektov v vrednosti 5 milijonov evrov. 

Skupaj bodo tako športna društva prejela 12 milijonov evrov v prihodnjem letu. Celotna vrednost 

letnega programa športa za 2016 pa znaša nekaj več kot 15 milijonov evrov. Med izvedbene cilje za 

izboljšanje vrhunskih športnih dosežkov smo v predlogu LPŠ-ja zapisali cilj, da želimo vzpostavitev 
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programa, vzpostavitev programa vodilnih mestnih panožnih športnih klubov z namenom izboljšanja 

strokovnega dela v posameznih športnih panogah in povečanje števila registriranih športnikov 

predvsem v kadetskih in mladinskih kategorijah. Se pravi, tam kjer je največji upad. Namen tega 

programa vodilnih mestnih panožnih športnih klubov je bil vzpostaviti sodelovanje. Poudarjam 

sodelovanje med deležniki v posamezni športni panogi. Generalno ustvarjati pogoje za izboljšanje 

vrhunskih športnih dosežkov, se pravi povečati število reprezentantov, število državnih prvakov iz 

področja Mestne občine Ljubljana ter povečati strokovnost posameznih športnih panog. Za uvedbo 

programa vodilnih mestnih panožnih športnih klubov smo želeli nadaljevati program vodilnih 

mestnih ekip, ki je bil prvič uveden v letošnjem letu in dati športnim društvom zno, znotraj 

posamezen športne panoge dodatno spodbudo za vzpostavitev, da vzpostavijo strokovnega 

koordinatorja, ki bo s sodelovanjem obrnil razvoj športne panoge obrnil navzgor. V kolikor bi se 

večina športnih društev znotraj te panoge odločila za sodelovanje, bi sos, sofinanciranje športne 

panoge potekalo, potekalo enako kot sedaj. Dobili pa bi še dodatna sredstva za stroške dela 

strokovnega koordinatorja. Glede na nestrinjanje športnih društev, ki je nastalo zaradi nerazumevanja 

po uvedbi programa vodilnih mestnih panožnih športnih klubov, smo se odločili, da porogam 

umaknemo  iz letnega programa športa za leto 2016. Zato županu predlagam, da k predlogu letnega 

programa športa 2016 poda amandma in s tem umakne, sicer zelo pozitivni in razvojno naravnan 

program vodilnih mestnih panožnih športnih klubov. Hvala lepa.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Hvala lepa. Prosim gospo Bon za stališče odbora.   

 

GOSPA DR. MARTA BON 

Odbor za šport podpira predlog letnega programa športa.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Hvala lepa. Gospod Brezovar? Ni. Razprava, prosim. Gospa Sojar, izvolite. 

 

GOSPA MOJCA SOJAR 

Zakaj se vam zdi pa to tako smešno? 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Začel sem gledat, da ne bom Sojer ali Sojar, s opravičujem, zaradi priimka, ne, sam e ali a. 

 

GOSPA MOJCA SOJAR 

Aha, ne sej… 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Gospa Sojar, izvolite. 

 

GOSPA MOJCA SOJAR 

Me veseli, da sem koga nasmehnila. 

 

GOSPOD MIRKO BRNIČ JAGER 

Torej, bom zelo skrajšal. Boste predlagal, boste predlagal amandma in bomo umaknili to točko.  

 

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

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Gospod Brnič Jager, umaknite mikrofon pa bodite tiho.  

 

GOSPOD MIRKO BRNIČ JAGER 

Prosim? 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 
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Ugasnite mikrofon, pa bodite tiho, prosim. Hvala lepa. Gospa Sojar, izvolite.  

 

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

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Pajac, ne …//…nerazumljivo…//… mene. Izvolite, prosim. Se opravičujem. 

 

GOSPA MOJCA SOJAR 

Hvala lepa. Dobro. Zdaj, jaz razumem, meni je šel tukaj, ko sem to pregledovala, proglem … 

Program letnega športa v Mestni oblini Ljubljana najprej, najbolj me je zmotil te panožni vodilni 

mestni panožni klubi. Jaz sicer nisem nek profesionalen športnik, ampak to ne pomeni, da se ne da 

človek komu podučit, ki se pa že dolgo časa aktivno, to se pravi trenersko ukvarja s športom in vsak, 

ki sem ga vprašala, kaj se misli o te vodilnem mestnem panožnem športu, vsak trener, tudi kakšen 

funkcionar športni, nekak ni bil s tem zadovoljen. Ker so mi odgovarjal, da tudi iz majhnih klubov, ki 

so bili do sedaj financirani, kolikor so bili pač financirani, prihajajo vrhunski športniki in si še vedno 

prihajal. In so razumeli ta vodilni mestni panožni klub tako, da bi samo v primeru, če bi se mali klubi 

priklopili temu večjemu klubu, bili deležni financiranja.  

 

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

 

GOSPA MOJCA SOJAR 

Poleg tega. Poleg tega, ta piramida, o kateri se tudi govori v tem programu, tudi pravijo, športniki 

pravijo, trenerji ne morejo, ne more vedno bit. Vedno kakšen, kakšen letnik, kakšen del te piramide 

manjka. Kar ne pomeni, da otroci pa zrastejo in som potem postanejo vrhunski športniki. To se pravi, 

da vse te pogoje, ki jih ta letni načrt nekak predvideva, ne morejo bit vedno sprejemljivi. Poleg tega, 

je bilo tudi napisano, kar je z županovim amandmajem, kot jest razumem zdaj umaknjeno? Ja. to 

pomeni, da nima smisla, da o tem govorim. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Tako je.  

 

GOSPA MOJCA SOJAR 

Ja, res je.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Res je. 

 

GOSPA MOJCA SOJAR 

Res je. Ampak, recimo k temu se je tudi navajala, tist, kar smo že prej gledal. Zelena streha na … pod 

prostorom Hale Tivoli, kjer je seda Lumpi park. Mogoče mal za sprostitev. Tukaj ima pa, recimo, 

hokejisti pa imajo svoje mnenje. Če pogledamo hokejista, hokejiste v Ljubljani, pravijo, da imajo itak 

premalo površin. Mamo Halo Tivoli, mamo Zalog. Kjer se, v Hali Tivoli, vemo, da se še kaj drugega 

odvija, ane? In te hokejisti pravijo, tukaj kjer je sedaj to skrpucalo od Lumpi parka, da ne rečem 

umazanija in take stvari. Naj bo spet lepo led, ker tam, ko so hokejisti treniral, so zgoraj stale punce 

in so nas gledala in mi smo še bolj treniral. Tako, da … kakšna streha in kaj bos sedaj tuki, bi mene 

zelo zanimal … pod tem objektom. Potem, Hala Tivoli, k je bilo prej rečeno. Hala Tivoli je bila leta 

2013 komaj dograjena oziroma popravljena z dodatnimi sredstvi MOL-a za Euro Basket, ker je 

zmanjkalo evropskih sredstev,je bilo teh evropskih sredstev premalo. Ne? V redu, potem imam 

napačne podatke. Ampak tako nekak sem pa prebrala. Skratka, želeča sem povedat to, da to, se hvalit, 

tudi morda s tem, kako MOL podpira šport, poleg tega pa ljudje samoiniciativno tečejo po cestah, ki 

so pač tam, al pa tečejo še kje drugje, je pa… ne moremo jemat v to koliko MOL za to daje. Pa še 

tudi v nekaterih telovadnicah so, se ravnatelji pritožujejo, ker MOL v okviru letnega programa športa 

te telovadnice s, s pogodbo zakupi. Ravnatelji bi želeli pa mor, morda samo prodajat, pa jih ne 

morejo. Ane? Tudi nekatera društva zaračunavajo svojim učencem tistih šol vadbo. To je treba 

preverit. Ne vem, če je vse tako preverjeno, drugače ne bi tudi nekatera, nekateri časopisi o tem 
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pisali, k niso, niso tisti, ki bi jih jaz brala. Hotla sem povedat to, da hvala bogu, da ostajajo še vedno 

možnosti teh malih športnih klubov, ker tudi iz teh klubov, vemo, da iz kakšnega skakalnega kluba, 

to smo lahko vsi brali, ane, prihajajo vrhunski športnik, ki zmagujejo tudi na olimpijskih igrah. 

Hvala. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Gospa Sojar, vam bom prijazno repliciral. Na nekaj točkah. Res je, da je v času do 5. ure mora bit 

telovadnicah v šolah zastonj za mladinske klube. Če komu ni prav, od ravnateljev, ti objekti so last 

Mestne občine Ljubljana, in so dani in upravljanje šolam. Imam kar predlog. Škoda, ker so šli … a, 

ne, tam je predsednik Četrtne skupnosti Črnuče, ne. kar zmenite se, pa naj šola financira zraven 

telovadnice Maks Pečar. Pol pa naj dela kar če z njo. To, da jih pa mesto financira, pa zgradi, potem 

pa za mladinske klube, poudarjam za mladinske klube, to  k so otroci te šole, po tem k tekmujejo, da 

bi zaračunali, niti slučajno. Niti slučajno. Ni ti slučajno. Tist ravnatelj, ki to počne, pač ne more 

pričakovati, da bo dobil plačilo za nad standard v tej šoli od mestne občine. Oziroma bomo prevzeli v 

upravljanje telovadnice v roke mestne občine. Kar je … je naša. …//…nerazumljivo…//… samo 

predano. Potem ste pa razlagali, da tečejo po ulicah, da ne vpliva. Brez zamere, kle pa ne veste, kaj 

govorite. Jaz vam predlagam kadarkoli, en dan stopite samo ob poti ob Savi. Tej 8 kilometrov, k bo 

še 16. pa usedite se tam na eno klopco, pa počakite eno uro, pa boste videli, koliko je tekačev. Prej, 

tam je bilo neprehodno. Ker je bilo vse zaraščeno. Zdaj je 80 hektarjev novih parkov. In tretje, uno 

prvol k ste govorili, ne. mnogi so rekli, jaz sem zato umaknu, ker mali klube niso razumeli ideje. 

Dobili bi denar, denar je bil namenjen koordinatorju, zdaj se bom zmislil, kaj hočete, fuzbal? Da bi 

nekdo te male koordiniral, da bi se zmenili, kaj pomeni. Imamo 16 klubov, eni delajo zelo dobro, 

drugi manj. 

 

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

repliki. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Ali bi v teh klubih lahko poenotili način treninga. Drgač nič nikomur ne jemljemo. To bil bil samo 

dodatni denar. Tako, da to pa umikamo, od pogovora z njimi, kar bo kasneje prišlo. Še kdo prosim? 

Gospa Škrinjar, gospod Javornik. Gospa Škrinjar, najprej.  

 

GOSPA MOJCA ŠKRINJAR 

Hvala lepa. No, veseli me, da ste tisto nesmiselno določilo… 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Jah… 

 

GOSPA MOJCA ŠKRINJAR 

… o vodilnih klubih umaknili. Pa najbrž, predstavljam si, da je bila, da je bil namen tega vendarle 

zagotovili neko kakovost tudi v manjših klubih, z nadzorom večjih. Najbrž to ni način, morda boste 

našli kakšen drug način za … kontrolo kakovosti v manjših klubih. Je pa res, da je samo, da so samo 

razlike tiste, ki povzročajo nekoliko tekmovalnosti in konkurence med klubi in med ljudmi in 

konkurenca pa seveda ustvarja napredek. Tako, da ta konkurenca mora ostat. Majhni morajo ostat in 

ta amandma, me vesli, kot prvo. Kot drugo, bi rada povedala, da se mi nadvse smili Hala Tivoli. Ker 

ni doživela tistega, kar bi si zaslužila in bi morala doživet temeljito prenovo in najmanj kar lahko 

rečem, tudi to, da se zelo strinjam s tem predlogom, s tistim neumnim parkom tam spodaj dol, pod 

Halo Tivoli, tam je treba narest zopet led in pa drsališče. Za vadbo in za rekreacijo. In še to, če boste, 

naj vam, upam, ne pride na misel, da boste telovadnice vzeli šolam … 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Seveda. 

 

GOSPA MOJCA ŠKRINJAR 
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 … in iz … ravnateljev iz upravljanja, ker potem boste imeli točno take ra … take telovadnice, kot je 

danes Hala Tivola, Tivoli. Umazane, zanemarjene, zasmetene in to je to.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Saj ne veste, kaj govorite, no. 

 

GOSPA MOJCA ŠKRINJAR 

Vem.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

…//…nerazumljivo…//…res. 

 

GOSPA MOJCA ŠKRINJAR 

Bila sem tam. A vam, a vam slike pokažem? 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Dejte mi slike pokazat. 

 

GOSPA MOJCA ŠKRINJAR 

Od Hale Tivoli. Ja, bova šla pogledat… 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Ja, bova šla pogledat… 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Tam, tam, skrbite, k ste pomočnik direktorja. Dejte no nehat govorit o tem, ker ne veste no. 

 

GOSPA MOJCA ŠKRINJAR 

Dejte, vi pa nehajte bit nesramni.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Nehite … 

 

GOSPA MOJCA ŠKRINJAR 

Šla sem, na, na sprehod v Ljubljani, ki je moja Ljubljana, dlje do vaše. In zato, in zato si imam 

pravico sodit, a je Ljubljana lepa, al ni. In Hala Tivol … 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

In kje ste videla umazano? 

 

GOSPA MOJCA ŠKRINJAR 

In Hala Tivoli je umazan, zasmetena. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

A res, kje? 

 

GOSPA MOJCA ŠKRINJAR 

Slike imam, klele, bova pogledala, po koncu seje. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Dejva, kar zdalje pokažite. No, pa dajte gor. 

 

GOSPA MOJCA ŠKRINJAR 

Ne morem dat gor, ker ne morem poslat na, na, na, računalnik. 
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GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Aja, ne morete ne, dobro.  

 

GOSPA MOJCA ŠKRINJAR 

Bova pa pogledal. Lahko vam na tviter dam, pa vam ne bo všeč. In za to ne jemljite, ker imate v 

ravnateljih največje zaveznike in skrbijo za šole, bolj kakor bo vsaka mestna uprava od daleč skrbela. 

Hvala. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Zdaj pa tak, ne. Gospa Škrinjar je spet napletla nekaj točk, ki nimajo zveze z življenjem. Vprašal 

bom, ve teh devetih letih, zakaj mislite, da ravnatelji podpirajo tako mestno upravo in župana? 

 

GOSPA MOJCA ŠKRINJAR 

Zato, ker se vas bojijo, zato.  

 

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

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

A zato se …//…nerazumljivo…//…za ravnateljice, ne ? Jaz bi mogoče vas podprl, ker se me ne 

bojite, ne. To bi bilo zanimivo, ne. Ampak, vidite, to je ta zloba, ne, ki prihaja, ne. Enkrat pridite na 

srečanje z ravnatelji, pa boste slišali, ne. Mal drugače ploskajo, k tem gor, k so samo tisti proti. 

Drugič, Hala Tivoli, ne. Mi imamo v prenovi, zdaj, pa kdor govori o športnih objektih, ne. Ta športa 

ne pozna. Atletski stadion ŽAK, je prvi, ki je najbolj potreben. Plečnikov stadion in pa Ilirija. Halo 

Tivoli smo takrat dali v prenovo, ker smo imeli napovedana evropska sredstva. Izbrali smo izvajalca 

v tej sobi, ker so bili tudi nekateri od vas prisotni, in izvajalec je po 40 dneh odstopil, ker se je 

ustrašil. In Hala Tivoli služi svojemu namenu in upravlja celotno funkcijo. In jaz predlagam, evo, 

gospa Škrinjar, ko končamo to sejo, bo okol polnoči, vas jaz peljem v Halo Tivoli, bomo prižgali luči 

in bomo pogledal, kje je umazano. Jaz pa trdim, da je izjemno dobro počiščeno.  

 

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

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Govorimo o Hali Tivoli. Bova šla gledat. 

 

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

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Ja bova šla …//…nerazumljivo…//… 

 

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

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Ne, bova šla pogledat. Zdele. Evo, nimam telefona, bom šel brez , pa bova šla takoj pogledat Halo 

Tivoli. Ker je 24 ur dosegljiva, bova šla gledat. Prižgala luči pa gledala. Bova šla gledat v prakso. 

Izvolite, naprej, gospod Javornik.  

 

GOSPA MOJCA ŠKRINJAR 

…//…nerazumljivo…//…čisto. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Kaj mi kažete, prosim? 

 

GOSPA MOJCA ŠKRINJAR 

Okna. Vse. 
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GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Vzemte krpo, no. 

 

GOSPA MOJCA ŠKRINJAR 

Vse, vse je umazano. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Okna pa obrišite. Zdej govorite pa o oknih, ne. 

 

GOSPA MOJCA ŠKRINJAR 

Vi pejte pa …//…nerazumljivo…//… 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Dejte, kr, krpo vzemite, ne. Pa mal pobrišite, ne. Tudi to je …//…nerazumljivo…//…Okna so 

umazana. Brez zamere.  

 

GOSPA MOJCA ŠKRINJAR 

Ne samo okna. …//…nerazumljivo…//…okna …//…nerazumljivo…//…  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Ja, kazala si mi okna, zdaj. Pejte pogledat, rosim vas, ta okna, ne. Okvire in tako naprej.  

 

GOSPA MOJCA ŠKRINJAR 

 …//…nerazumljivo…//… 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Dajte okrog telefon. Kar dajte okrog pokazat, no. 

 

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

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Gospod Javornik, izvolite. 

 

GOSPOD MATEJ JAVORNIK 

Najlepša hvala, gospod župan. Želim biti objektiven in, če je nekaj dobro, želim to pohvalit. Če je 

neko, nekaj slabo, hočem to grajat. Tako, da Ljubljana namenja, kakor smo prej videli več kot 40 

odstotkov po glavi  prebivalca več od povprečja. Zdaj, če bom bolj ekonom … v številke to obrnil. 

Če je povprečna v Ljubljani, ni povprečna dohodnina oziroma povprečna plača višja za 40 dostotkov, 

od povprečja slovenskega, ne.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Dohodnina sploh ne. 

 

GOSPOD MATEJ JAVORNIK 

Kar pomeni, da nad … nad povprečno vlagamo v šport. In mislim, da je to ena izmed stvari, no, ki pa 

dejansko, moramo priznat, da se v šport ogromno vlaga. Jaz se moram oglasit že zato, ker sem se pri 

prejšnjem vprašanju takrat zmotil, in v bistvu sem vas hotel vprašat, zakaj ste sploh vložili amandma, 

ker jaz ga ne bom podprl, ne, zato, ker se mi zdi ta ideja dobra. Moramo ločit med rekreativnim 

športom in pa med športom rekreativnim zakaj ga, kako vzgajat, bom rekel pa profesionalne kadre, 

od katerih se potem denar vrača oziroma, drugače povedano, če ne bomo imeli dobrih športnikov, 

bodo tudi naše dvorane prazne. Če ne bomo v osnovi imeli dobre baze, tudi ne bomo proračuna, se 

pravi, polnili. Tako, da jaz dejansko vašega amandmaja ne bom podprl. Hvala. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 
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Jaz bom repliciral, pa bom samo eno stvar prosil. Zato sem ga vložil, da bi se še enkrat usedli z vsemi 

klubi, z bazo in bi še enkrat odprl to razpravo, ker po moje ga ni razumel. In to je ključen razlog. Niso 

ga dojel ne, in je nekdo dojel, prodal zgodbo. Zdaj boš pa dobil ti šefa, ki te bo učil, kako vsi brcamo 

z desno nogo. Al pa z levo al pa kakor koli. Niso dojel poante in zato sem dal amandma, ne, ker 

nočem. V teh klubih imamo mnogo zanesenjakov. Po eden, dva, trije, govorim o teh malih klubih in 

ja prav, da še enkrat gremo skup, pa se pogovorimo. Samo zato. Gospa Sojar, vi replika, tudi? 

 

GOSPA MOJCA SOJAR 

Ja. čisto kratka replika. Jaz pa bom amandma podprla. Ker tukaj pa se je pokazalo, da župan tudi zna 

prisluhnit kakšni strokovni javnosti, al pa javnosti na sploh, k nekaj predlaga. Al pa zavrne. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Gospod Pavlin. 

 

GOSPOD JERNEJ PAVLIN 

Ja, hvala za besedo. Jaz sem zadovoljen, da je tale predlog o katerem govorim, ki je bil najbolj na 

udaru, se pravi vzpostavitev programa vodilnih mestnih panožnih športnih klubov z namenom 

izboljšanja strokovnega dela in tako naprej, v posameznih panogah. Da ste to umaknili z 

amandmajem. Amandma je sicer, kako bi rekel, pač, težko berljiv, ker je potrebno sestavit celo sliko. 

Težko berljiv slogovno in pač površen, no, tak kot običajno so izdelki te mestne uprave. Zdaj, jaz bi 

želel predvsem izpostavit sledeče. Danes, gospod Kolenc je govoril, župan je večkrat povedal, ne. 

Citiram: Niso dojeli poante, športniki. Zdaj, jaz mislim, da ravno nasprotno, da dolgo časa vi župan, 

niste dojeli, da imate pač športno, strokovno in laično javnost proti takemu predlogu in, seveda, 

podpiram, da ste, da ste jim šli nasproti, da ste umaknili, ta del. Obžalujem, da tega niste sposobni 

naredit tudi na kakšnem drugem področju, o katerem smo danes ogovorili, ampak, vendarle, to je, je 

hvale vredno. Kar se tiče programa športa. Zelo pozitivni so projekti, ki se peljejo na področju 

predšolske vzgoje. Šolske, za šolsko mladino. Vsi, vsi projekti, ki so našteti v programu in ki, pač, 

imajo zanesljivo pozitivne učinke na naše najmlajše. Žal nismo slišali, ne. žal je dejstvo tudi to, da 

poleg tega, da Ljubljana v nekem … nominalno namenja največ evrov na prebivalca per capita. Mi 

smo slišali, da je z rebalansom danes, ste zmanjšali športni proračun za slab milijon evrov. Predvsem 

na račun predvidenih investivcij in izvajalcev letnega programa. Zdaj, na Odboru za šport je bilo 

predstavljeno, da se z 47 tisoč evrov zmanjšuje, se zmanjšuje sredstva na področju športov otrok. 

Učimo se plavati in tako naprej. Program se sicer izvaja, vendar, rečeno je bilo, da ne bodo plačani 

vsi prevozi. To je velika škoda in vsaj na takih programih in projektih bi morali pazit, da ne prihaja 

do tovrstnih anomalij. Skratka, da je zagotovljeno vsem otrokom, jim je zagotovljena možnost 

športnega udejstvovanja in tudi prevoza. Verjetno s v tem strinjamo vsi. Želel bo pa izpostavit, ob 

koncu, ne bom dolg, na en, pač problem. Jaz sem v juliju, če se ne motim, postavil eno svetniško 

vprašanje in dobil odgovor. In nad tem odgovorom sem rahlo zaskrbljen. Namreč, želel sem imeti 

podatke o poslo, poslovanju Centra Stožice za čas od odprtja, se pravi od avgusta leta 2010 do konca 

leta 2014. Zdaj, slika, ne, finančna slika ni dobra. Prvem, v prvem letu delovanja je center zabeležil 

slab milijon prihodkov, pa 600 tisoč evrov stroškov, piše. Sem hotel imeti odhodke, recimo, da so to 

odhodki. Se pravi zabeležil nekih 370 tisoč evrov pozitivnega rezultata. Ta rezultat se je pa iz leta v 

leto, namreč, Centra Stožic, slabša. V letu 2011 je bil rezultat 279 tisoč, v letu 2012, 28 tisoč, v letu 

2013 43 tisoč in v lanskem letu 107 tisoč. Mi bi si, seveda, želeli, da bi ta rezultat bil bistveno boljši, 

da bi objekt deloval. Predvsem, da bi se ga dokončalo v vseh pogledih. Tako infrastrukturnih, kot, 

končno tudi v vsebinskih. Tako, da tukaj izražam skrb in upam, da se ne bo nikoli več ponovilo, da se 

es tekmo reprezentance pokvarijo žarometi, al počijo žarometi, al karkoli se je pač zgodilo in je bila 

tekma zaradi tega… 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

O, madona. 

 

GOSPOD JERNEJ PAVLIN 

,,, ustavljena.  
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GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Celo fuzbal gleda, a ne? 

 

GOSPOD JERNEJ PAVLIN 

Ja, to je vaša, ne, če, če ste, če se hvalite, kako so ljudje športno aktivni, potem prevzemite tudi 

odgovornost za tiste stvari, kjer pač imate dejansko res nek vpliv. Torej, v naslednjem bodobju bi 

pričakoval nek pogled tudi na uspešno poslovanje, na dober finančni načrt Centra Stožice in to, 

recimo, v tem programu športa med drugim pogrešam. Hvala lepa. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Replika, gospod Čerin. 

 

GOSPOD ALEŠ ČERIN 

Razpravljavca bi prosil, da ne, njemu značilno populistično in paš, pavšalno oceno o gradivih mestne 

uprave elaborira. Hvala lepa. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Gospod Žagar, zadnji prijavljeni. 

 

GOSPOD JANEZ ŽAGAR 

Lepa. jaz ne dvomim, da je ta program letnega programa športa v Mestni oblini Ljubljana za leto 

2016 kvaliteten, še s tem dopolnilom, da so tudi, ne pride do kakšnih sporov in ljubosumja med klubi. 

Me pa nekoliko, moram rečt, da jaz tudi nisem ne vem kakšen strokovnjak za to področje. Mislim, 

vem pa, da je gibanje za mladino in tudi za odrasle zelo zdravo. Pogrešam v tej strategiji to, da bi ta 

strategija bila naravnana tako, da približa športne igrišča, se pravi tudi te možnosti za gojenje športa, 

predvsem rekreativno, vsem otrokom v Mestni občini Ljubljana. Namreč, nimajo vsi zaselki športnih 

igrišč in tudi bi pričakoval, da bi ta strategija predlagala pri izdelavi OPN-ja, kje je potrebno še 

umestit določena športna igrišča, da bi bila cela občina čim bolj enakomerno pokrita. Veste, te 

podružnične šole, podružnični šolski okoliši nimajo prostora za igro, za mladino. Ko, recimo, tam, od 

prvega, drugega, tretjega razreda, ko fantje al pa kdorkoli že rabijo, al pa dekleta, že rabijo tudi 

kakšno normalo igrišče. Al za košarko, ali za mali nogomet. To se pač konča tam, pri sedmih letih, 

boljših igrišč več ni, ne. In potem smo starši nekak, če hočemo, da se otroki udejstvujejo, prisiljeni 

vozit, pač, na področje centralne šole, al pa kam drugam, tudi takrat, ko bi bil vesel, da otrok gre sam 

na igrišče in najde družbo in da ta mladina se zbira v domačem okolju. Ne pa, da jih, pač, vsak starš 

ga vozi pač na neko drugo lokacijo in se lahko tudi mladina težje druži med sabo v zdravem okolju. 

In bi predlagal, da ta strategija vključi to, da se pre, prouči, kje v Mestni občini Ljubljana še nekako v 

primerni razdalji ni igrišč, kjer pač živijo otroci in prebivalci in se to tudi v bodoče spremembe OPN-

ja vključi. Da se tudi sčasoma lahko ta zemljišča rezervirajo, al odkupi in uporabi. Hvala lepa. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Zaključujem razpravo in odpiram razpravo o amandmaju, če je …kdo ma še kaj za dodat, ker ste že 

vse povedal. Ni razprave.   

 

Ugotavljam navzočnost po celotni točki. 35. 

 

Glasujemo O AMANDMAJU župana, ki je gor, je dolg. Gre za to, kar smo prej, kar ste prej 

govorili, ne. Se v predlogu Letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana za leto 2016 

črta podpoglavje 2.2 Programi vodilnih mestnih panožnih športnih klubov. Ostala podpoglavja 

se ustrezno preštevilčijo.  

 

Prosim za vaš glas. 

36 ZA. 

0 PROTI. 
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In prosim vas za glasovanje O PREDLOGU SKLEPA: Mestni svet Mestne občine Ljubljana 

sprejeme predlog Letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana za leto 2016, skupaj s 

sprejetim amandmajem. 

 

Prosim za vaš glas. 

38 ZA. 

0 PROTI. 

Marko, čestitam. Marko čestitam. 

 

GOSPOD MARKO KOLENC 

Hvala. 

 

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

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Pa teb, gospod Tomc, tudi, ne. Tako, da …//…nerazumljivo…//…usklajujeta naprej. Gremo na 9. 

točko. 

 

AD 9.  PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU JAVNEMU ZAVODU LEKARNE LJUBLJANA 

K NAKUPU NEPREMIČNIN NA NASLOVU KRADECKEGA CETA 20 V LJBULJANI   

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

poročilo pristojnega odbora. Prosim gospo Klančar za res kratko uvodno obrazložitev, Tilka. 

 

GOSPA TILKA KLANČAR 

Hvala lepa, gospod župan. Spoštovani svetniki, spoštovane svetnice! Pred kratkim je Lekarna 

Ljubljana ustanovila Zavod Ljubhospic in tako pretrgala brezperspektivno prakso izvajanja te 

dejavnosti pod okriljem nevladne organizacije, ki je zasedala prav za ta namen zgrajen objekt, čeprav 

več mesecev ni imela sredstev za delovanje in je bila hiša prazna. Svet Lekarne Ljubljana se je 

strinjal, da zavod nepremičnino odkupi in za kar pa potrebuje še soglasje ustanovitelja. Hvala lepa. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Prosim gospo Kavtičnik Ocvirk za stališče odbora. 

 

GOSPA MOJCA KAVTIČNIK OCVIRK 

Odbor za finance podpira predlog sklepa o soglasju ter ga predlaga Mestnemu svetu v prejem. Hvala. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Hvala lepa. gospod Brezovar, izvolite.  

 

GOSPOD DR. NEJC BREZOVAR 

Hvala lepa. Načeloma nismo imeli nobenih pomislekov na Statutarno pravni, ampak kljub temu, jaz 

sem na Statutarno pravni postavil neka vprašanja, pa me sam zanima, glede tistih darilnih pogodb pa 

to, če se je dejansko stanje kaj preverilo? Mislim, da ko ste bili vi na seji … če se ne motm. Zanimal 

me je namreč, kako je MOL pridobila te nepremičnine. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Absolutno. Gosp … gospa Jožka Hegler, ki je bila takrat direktorica sklada stanovanjskega bo 

povedala, ne. Kar izvoli Jožka. Govorimo, ker imamo čas za to. 

 

GOSPA JOŽKA HEGLER 

Gre za to, da je smo en objekt je bil pridobljen z darilno pogodbo in pogoj darilne pogodbe je bil, da 

je namenjeno humanitarni dejavnosti. Drug objekt in še zemljišče zraven, so bila posebej odkupljena 

in na takoj združenih parcelah je bila potem zgrajena hiša, ki je bila zgrajena namensko, za pilotno 

izvajanje paliativne dejavnosti.  
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GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Kar, kar … 

 

GOSPOD DR. NEJC BREZOVAR 

Hvala, mene samo namreč zanima. Jaz razumem, ne, ampak, pač, če se … torej, nekdo je ta del 

podaril občini. Z nekim specifičnim namenom. In občina bo sedaj to odtujila. Sicer zavodu, katerega 

ustanovitelj je, ane? Mislim, odtujila,  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Mhm. 

 

GOSPOD DR. NEJC BREZOVAR 

… pač, prodala v tem primeru, ane? In to, kaj mene zanima je, a je to skladno z namenom, zaradi 

katerega je bila ta nepremičnina dana? 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Da, ker bo ostala v isti uporabi. Po isti vsebini… 

 

GOSPOD DR. NEJC BREZOVAR 

Ja, ampak… 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Lejte, gospod Brezovar. Poanta je taka, ne. Mi bi ta center lahko obdržali in zaračunali najemnino. 

Kar bi v bistvu dobili. Ker zdaj smo računali najemnino, ne, za ta namen, ne. in zdaj pač, enostavno 

najemnine ni, ker …//…nerazumljivo…//…za dolgoročno, ne, pol bolj, da ga ima kar Ljubhospic v 

lasti. Tako, da … sej, drugega ne znam pove … saj, go … razpravo odpiram, prosim, da ne bomo 

….u hu hu hu hu, gospa Žličar ...(smeh)…. 

 

GOSPA ANA ŽLIČAR 

Vidim, da …//…nerazumljivo…//… 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Ker ste že tamle, ker, ker je rekel pa gospa… 

 

GOSPA ANA ŽLIČAR 

Obljubim, da… 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Ja, ja … ja pa … 

 

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

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Sej boste imeli razpravo, noben problem. 

 

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

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Sej, lejte, sej bo tam sedela, ne sme it. Mora počakat do konca. 

 

GOSPA ANA ŽLIČAR 

Torej, soglasje za nakup objekta pomeni, da jo mesto Ljubljana prodaja in tu se mi poraja več 

sprašanj in pomislekov. Mesto je hišo dobilo, ne vem ali oporoki ali kot darilo občanke za izvajanje 

paliativne oskrbe terminalnih bolnikov in pomoč svojcem. Zame je spoštovanje oporoke ali drugače 

izražene volje darovalca sveto. To pomeni, da hiše ni mogoče kar tako prodati, ne glede na to, da je 
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mesto dokupilo še dodatni objekt in nekaj zemlje. Moti me, da nismo seznanjeni s pomembnimi 

podatki, ki se nanašajo na voljo darovalke in vložke mesta. Lekarna naj bi v Ljubhopsicu izvajala 

dejavnost, kot jo je pred njo društvo Hospic, kar lahko razumemo, kot da bo izpolnjena volj 

darovalke. Kaj pa če se lekarna odloči prenehat s to dejavnostjo in bo objekt prodala. Ne ravno jutri, 

ko bo še svež spomin na to, o čemer govorim. S časom spomin zbledi, dokumentov ne hranimo ravno 

vzorno, drugi župan, drugi svetniki in drugačne odločitve. Drugi pomislek se nanaša na prodajo 

nepremičnine, ki bi morala biti načrtovana, kar pomeni, da bi morala biti vključena v proračun 2015 

in seveda posledično tudi v rebalans. Zakon o javnih financah v drugem odstavku 13. člena med 

drugim določa, da župan predloži občinskemu svetu tudi predlog občinskega proračuna z 

obrazložitvam in program prodaje občinskega finančnega in stvarnega premoženja za prihodnje leto, 

ki je potrebna zaradi zagotavljanja prejemkov proračuna z obrazložitvami. Ne bom več naprej z 

ostalimi členi zakonov, bi pa želela pojasnit oziroma poudarit, to, o čemer sem govorila že pri 

prejemu rebalansa. Udi na tem primeru utemeljujem potrebo po jasni in konkretni navedbi slehernega 

objekta ali prostora, ki ga želimo prodati za realizacijo potrebnih kapitalskih prihodkov v proračunu 

občine. zdaj pa prosim za pojasnila.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Bom kar jaz.  

 

GOSPA ANA ŽLIČAR 

Seveda, kdo pa drug. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Ja, sej  … naj hitrej bo, ne. Prvo vprašanje, če se novo vodstvo čez 10, 20, 50 let ali pa 5 mesecev 

odloči za prodajo objekta,more dobit soglasje sveta in pa Mestnega sveta. In če se svet Lekarne 

Ljubljana to odloči, kot se je sedaj odločil soglasno, ne, brez glasu proti, ne. Vsi so bili za, če se 

Mestni svet za to odloči, je to njihova volja in to lahko naredimo. Kar se pa drugega vprašanja tiče, 

mi smo to dans sprejeli, v rebalansu, ne, da ta objekt lahko prodamo. To je tudi notri v rebalansu, 

dans. 

 

GOSPA ANA ŽLIČAR 

Lep prosim, lepo prosim, če mi pojasnite, kjer je to zapisano? Da je to vključeno. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Jožka, a je Urša še tm? A je kdo tm na financah?  

 

GOSPA JOŽKA HEGLER 

Ne, ni je žal več tukaj, ampak … 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Bom vam poslal. Ker vi mene zdaj sprašujete, jaz sem pa brez …. 

 

GOSPA ANA ŽLIČAR 

Prav, prav, prav … 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

… rebalansa. Boste dobila kar uradno. 

 

GOSPA ANA ŽLIČAR 

Jaz govorim o stvareh, ki sem jih lahko prebrala, da sem lahko roko dvignila. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Se strinjam. 

 

GOSPA ANA ŽLIČAR 
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Tegale notri ni. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Za naprej boste imeli tako, kot smo rekli. Dvakrat letno boste imeli nad 100 tisoč evrov.  

 

GOSPA ANA ŽLIČAR 

Naj … prvič bomo dobilo ob proračunu, drugič ob rebalansu, 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Dvakrat letno. 

 

GOSPA ANA ŽLIČAR 

…pa še zaklju… 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Ja, ja. Al pa trikrat. Sej mene, ne vem. 30. 6. , 30. 12 bomo dali nalog, pa boste imel. V redu, ne, 

nimam, lejte, mi je žal, ne. Gospa Snoj, izvolite, vi ste. 

 

GOSPA DR. ZVEZDANA SNOJ 

Ja hvala za besedo. Vse to je ena od teh tem, ki zelo nas vse najbrž razburjajo, ane? Že zadnjič je bilo 

veliko govora o tem. zdaj bi mogoče v izogib vsem nesporazumom prosila vseen, če bi zelo natančno 

kronološko razložil vsem, morda, ki to zgodbo ne poznajo, kako je pravzaprav MOL prišla do te, tega 

zemljišča, ki ga ni kupila, ampak je bil podarjen in kdo ga je podaril in pod kakimi pogoji. Ker, 

namreč n podarjeno zemljišče za humanitarno dejavnost, ampak izključno za izvajanje paliativne … 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Ne, ne,… 

 

GOSPA DR. ZVEZDANA SNOJ 

…paliativne pomoči in bi prosila, če bi kdo tle, da nam ni treba pojasnjevat, tukaj. Da bi nekdo 

uradno to pojasnil. Kako je MOL prišla dote hiše in pod kakimi pogoji? 

 

GOSPOD ALEŠ ČERIN 

Glih kar je direktorica povedala 

 

GOSPA JOŽKA HEGLER 

Hiša … 

 

GOSPA DR. ZVEZDANA SNOJ 

Namreč, gre kle za, pač, bom jaz povedala, gre za eno od naših onkoloških bolnic, ki se je tudi 

zdravila na onkološkem inštitutu, zgodbo poznamo vsi, pa dovolte, da jo jaz pol povem, ane, ki je to 

zemljišče podarila MOL-u izključno pod pogojem, da pos 

 

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

20151123_203118 

 

GOSPA DR. ZVEZDANA SNOJ 

skrbi za paliativne bolnike, za katere ni do sedaj bilo nikjer nobene ustanove, specialno ustanovljene 

za ta namen in seveda MOL je po njeni smrti to tudi dobil kot zapuščino in zdaj se, skratka, 

upravičeno sprašujemo, s kako pravico MOL sedaj prodaja podarjeno hišo, ki je na tem, na teh 

temeljih neke stare, starega objekta zrasla, ki je bil namenjena paliativni oskrbi, prodaja Lekarnam 

Ljubljana, ki kot nek zavod, ki nenazadnje posluje tudi v skladu z nekimi ekonomskimi merili in 

stališči, bo seveda lahko razpola … na razpolago imel … prosto razpolago to hišo in bo tam pač s to 

hišo, seveda, po lasni presoji tudi jo uporabljal in nimamo več nobenga, pravzaprav, nobenga vzvoda, 
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da bi kak … na kakršen koli način potem imeli vpliv, vplivali na to. Jaz bo prosila za en, tle, 

komentar ali odgovor, nam vsem. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Sej bom, sam … bomo. Jaz predlagam tle eno tako rešitev, da ne zdaj govorimo … jaz nisem bil 

zraven pred tolkimi leti. Ne vem, kaj se je dogajal, ne … ne, Jožka, sam moment prosim. Ti so 

povedala, gospa Snoj temu ne verjame. Nalog imaš, da prineseš, pošlješ to pogodbo po … dar, 

darilno pogodbo, kar gospe Snoj, da boste videli, ne, ker je najbolj, da se ne pogovarjamo kaj, ampak, 

kar darilno pogodbo boste dobila.  

 

GOSPA MOJCA ŠKRINJAR   
Mogoče vsem. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Ja, zaradi mene lahko vsem pošljemo, noben problem, kdor hoče. Jaz pravi, jaz je ne rabim, ker 

verjame, ker ne vem kaj. Ker, še enkrat, gre za del zemljišča ta eno majhno hišo, ki je tam bila. Jaz 

Hradeckega dobr poznam, smo morali odkupiti še hišo, podrt in zgradit. Jaz sem pa šel, kot župan 

sem šel na otvoritev te hiše. Tako, da je bilo vse pred mano narejeno. Tako, da sem imel čast trak 

prerezat, ne. In boste dobili, kdor želi, lepo prosim, kar javite pogodbo, pr gospe Hegler boste dobili 

kopijo pogodbe. Gospod Sedmak, replika, izvolite.  

 

GOSPOD MARJAN SEDMAK 

Ja, hvala lepa. Razprava, jaz bom seveda ta predlog slepa seveda podprl… 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

A je razprava al replika? 

 

GOSPOD MARJAN SEDMAK 

Ni replika, razpravljal bi rad.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Ne, ne, počas. Gospod Brezovar, počas prosim… 

 

GOSPOD MARJAN SEDMAK 

A je prej bil … aha. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Ja,ja mamo še dva, tri…izvolite. 

 

GOSPOD DR. NEJC BREZOVAR 

Ja, hvala lepa. Sej sem videl, da so vsi razpravljavci bili na približno isto temo. Jaz sem z gospo 

Hegler sicer že govoril, pa moram rečt, da se mi je njena rešitev, sicer ne vem, a jo je podala, ker sem 

mogel v mes ven, zdi prejemljiva. Ampak, mene zgolj skrbi ta pravni vidik, ane, torej, namena. 

Namreč, to ni isto, to je tako, kot če bi jaz podaril nekaj državi, al pa če podarim … in potem država 

da to, ne vem, univerzi, na primer,no, ker smo ravno univerzitetno mesto … Ni, ni isto. Moj namen je 

bil, da dam državi, z določenim namenom. Ane, sej pravim, ampak, … 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Isto je, ker je … 

 

GOSPOD DR. NEJC BREZOVAR 

Ni isto. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Gospod, gospod Munda je podaril objekt državi za Mundove štipendije, pa jih ni. 
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GOSPOD DR. NEJC BREZOVAR 

Ja … 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Ni isto, tako, da… 

 

GOSPOD DR. NEJC BREZOVAR 

Ja, sej ni isto. Točn tko ni isto, ja. Hvala. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Gospa Škrinjar. 

 

GOSPA MOJCA ŠKRINJAR 

Hvala. Glejte, jaz mislim, da gre tukaj za darilo. Da ne more … to darilo na more preiti nekam, 

kamor ni bilo namenjeno. Poleg tega pa tudi vi pravte, sej bo mestni svet dal soglasje, ko se bo to, če 

bo hotla to Lekarna Ljubljana to prodat. Vprašanje, če bo mestni svet dal soglasje, vprašanje, če ne 

bomo priča še kakšnemu dvigu pooblastila župana, ki bo imel več kot 200 tisoč, al še kaj več kot tok 

in bo lahko sam razpolagal s tem, ali razpolagala županja s tem premoženjem in bo mestni svet samo 

… nemočno gledal, kako gre to, kar je bilo namenjeno Ljubljani, nekam popolnoma drugam. In jaz 

nasprotujem temu, podpiram razpravo gospe Žličarjeve, gospe Snojeve, da seveda ta zadeva ne gre iz 

rok Ljubljane, hvala.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Jaz bi prosil, no, v repliki, vsaj preverite, ga ni objekta, ki ne bi šel na razpravo v mestni svet v 

sprejem. in jaz ne razumem te veš bojazni. Dajte pogledat prosim, ne. Tako, da je … Po tej vaši 

logiki, bi mi to lah dans sploh ne razpravljal, ne. Bi jaz pač podpisal, pa bi šlo, ne. 

 

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

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Dejte no mir. Gospa … gospod Žagar. 

 

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

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Ja, izvolite. 

 

GOSPOD JANEZ ŽAGAR 

Hvala lepa, sej je velik vprašanj je že gospa Žličar… 

 

GOSPA DR. ZVEZDANA SNOJ 

A… 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Moment, sam moment… 

 

GOSPA DR. ZVEZDANA SNOJ 

Replika samo… 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Gospa Snoj, replika. 

 

GOSPA DR. ZVEZDANA SNOJ 
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Zame je tle logika, da to sploh res ne bi smelo it v razpravo, ker se o tem ne more razpravljat, če je to 

podarjeno. In mi to naprej ne moremo prodajat. To zame je neka logika, ne pa da, da ….to … o tem 

pač ne bi smelo sploh se razpravljat, ker to je podarjeno za namen Hospica, za name … oziroma 

namen paliativne oskrbe in tle bi se moralo ustavt. Ko mi gremo v razprave, razprodajo in naprej 

neko … izgubimo neko evidenco, kam je ta lastnina, nepremičnina šla. Pol je konc.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Ne gremo v razprodajo. Ta nepremičnina je stala zaprta, ker Hospic ni opravljal svoje dejavnosti. 

Tisto, kar je bilo namenjeno, lig obratno. Gospod Čerin, imate repliko na gospo Škrinjar. 

 

GOSPOD ALEŠ ČERIN 

Tudi, če je bojazen, lede pravnega vprašanja, kar je bilo danes že govora, ne vem sicer v procentih, 

sam predstavljam si, da je delež, ki ga je darovalka dala in delež, ki ga je mesto potem oziroma JZS 

vložilo, da je enormen. Skratka, da je, po mojem, delež javnih sredstev mnogo, mnogo, al pa 

mnogokrat večji, kot tisto darilo. To hočem povedat. In drugo, saj smo na tem mestnem svetu tudi 

soglašali s tem, da Lekarne ustanovijo ta hospic in se s tem ukvarjajo. Hvala lepa. 

 

GOSPA MOJCA ŠKRINJAR 

Odgovor na repliko.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Seveda,  izvolite. Komu? Čerinu. Minuta. 

 

GOSPA MOJCA ŠKRINJAR 

A gospod  Čerin, a to je podobno eni zgodbi smešni izpred let, ko so mi rekli, da smo mi nekaj tam 

popravljali v garaži in se je prah ulegel na avto, sosedov. In sem rekla, jaz bom pobrisala tist prah, k 

je naš, unga, k je odspod, pa vi pobrišite, ne. Ne morte tega ločit, a veste. Ne morte tega ločt. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Raj pobrišite prah v Tivoliju.  

 

GOSPA MOJCA ŠKRINJAR 
Tega, tega ločt daril ne morte. In je tudi ne moralno. Vsi smo podprli Lekarno Ljubljana, pa zakaj je 

treba zdaj to hišo dat tja? Pa sej ima notr svojo, svoja dejavnost. Sej, sej smo dosegli cilj. Zakaj je 

treba to prodajat? Pa kaj, zdaj Mestna občina rab ta denar, da bo dobila denar od Lekarne Ljubljana. 

To je, to je pranje denarja. Oprostite. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

O madona! Dajte prijavit, gospa Škrinjar. Prjavte. Ta prvi bo pa odgovarjal svet Lekarne Ljubljana, ki 

je bil soglasen. A ne, gospod Brnič Jager? Gospod Žagar, razprava. 

 

GOSPOD JANEZ ŽAGAR 

Ja, hvala lepa. Gospa Žličar je popolnoma pravilno vprašanja zastavila. Jaz sem imel podobna, tako 

da je čist, se niti ne bom ponavljal. Ne tako kvalitetno, sploh kot ona, ampak, jaz sem zadevo vidu 

tko, ne. V bistvu mi, po, pač po zakonu more ustanovitelj dat zavodu soglasje za nakup kakršne koli 

nepremičnine, ne. To je dejstvo. Ampak mi sedaj dajemo soglasje tako kot, da ta nepremičnina ni od 

mestne občine. Mi pa danes, je že razprava pa tekla, kot da mi dovoljujemo prodajo. Mi zdle samo 

dajemo soglasje zavodu, ki mora nas vprašat, če lahko nekaj kupi. Ne govorimo pa o tem al mestna 

občina se je že odločila, da to proda.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

To smo že sprejel. 

 

GOSPOD JANEZ ŽAGAR 
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Jaz sem prejle, ker sem se pač pri proračunu mal zafrknu, nism, sem izgubil pravico govorjenja, ne, 

ker sem se oglasil prenahitr, sem šel pregledat pač plan prodaje nepremičnin Mestne občine Ljubljana 

in nisem hiše na Hradeckega 20 ne v proračunu 2015, ker mi pač smo to na izredno sej … tako hitr 

dobil, kot dodatno točko, kot, da se zelo mudi, ne v 2016. Se pravi, da se v bistvu ta točka sploh tega 

soglasja niti ne mudi, ker to bo mogoče šele 2017 ali pa z rebalansom za 2016 prešlo v plan prodaje. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

To je v rebalansu 2015, gospod Žagar. 

 

GOSPOD JANEZ ŽAGAR 

Jaz sem iskal, pa nisem našel, al sem pa spregledal. No, ok, če je pa tako, da je v bistvu že sprejeto, 

da se to lahko proda, se pa jaz osebno tudi ne strinjam, da se to… 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

…//…nerazumljivo…//… dejte. 

 

GOSPOD JANEZ ŽAGAR 

.. da se to zavodu proda. Zaradi česa? Glejte, govora je bilo o teh dednih razmerjih in o dednih 

pravicah, ki naj bi se držale naprej, ampak jaz se v to nisem poglabljal, ampak, poglejte. To je hiša 

specifičnim namenom. Mestna občina Ljubljana, kot občina je nek garant, da se bo to tukaj 

upravljalo. Če mi prodamo to Lekarnam Ljubljana, ki je ta hip naš zavod, bo to v redu teklo. Samo, 

kdo pa pravi, da se ne bo v naslednjih desetih letih zakonodaja menjala, bo šla lekarniška dejavnost v 

gospodar … čisto gospodarsko družbo, delniško družbo, to premoženje bo notri evidentirano, 

nobenega soglasja ne bojo rabili za prodajo tega premoženja ali za oddelitev ali kakorkoli že in šli 

lahko kerokoli drugo dejavnost. Poglejte v, za, zavod, za Zdravstveni dom Ljubljana, ne, se 

nepremičnine, nimajo svojih nepremičnin, sej jih občina gradi in dogra … in jim, in jim izroči. In 

mislim, da je pri lekarnah ta hip tudi nekaj podobnega. Če pa ni, pa še toliko bolj. Se pravi, to 

premoženje mora ostat od Mestne občine Ljubljana, ker kdo pa pravi, da bo lekarna še čez 5 let 

Ljubhospic sploh upravljala in, da jih bo to še sploh zanimalo in interesiralo. Jaz mislim, da naj to 

ostane, pozabljam jaz zdej na to, da ima mestna občina potrebo po denarju. Nej to ostane v lasti 

mestne občine, kot občine, Ljubhospic naj pa najprej dokaže, kako dobro bo deloval, potem se bo pa, 

pa če bojo imeli denar, bojo lohk še eno hišo kupil, pa to še toliko bolj izvajali. Hvala lepa.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Izvolite gospa Žličar.  

 

GOSPA ANA ŽLIČAR 

Če dovolite, tlele mi je gospa Jožka Hegler dala kopijo tele zadeve in vam bom prebrala, kaj piše v 

zadnji alineji. Gospa Marija Mehle soglaša s tem, da se celotno nepremičnino z vsemi objekti in 

parcelami, ki so predmet izročilne pogodbe uporabi, v oklepaju, po temeljiti preureditvi v 

humanitarne namene, dvopičje, za potrebe hiše Hospica oziroma konkretno za program nege in 

oskrbe bolnikov, za katere bo skrbelo slovenško, slovensko društvo Hospic pod vodko, pod vodstvom 

doktor Metke Klevišar. Torej ni samo humanitarne, namen je izrecno napisan.  

 

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

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Gospa Škrinjar, repliko ima gospodu Žagarju.  

 

GOSPOD JANEZ ŽAGAR 

Žagar. Jaz vas podpiram pri vašemu razmišljanju, zakaj? Vi pravite, da tega ne moremo dat stran. In 

dejansko, po nek, po eni strani mesto si hoče prisvojit telovadnice od šol, pa jih potem, ne vem kako 

združevat, po drugi strani pa od sebe stran daje objekt, ki mu je bil podarjen. To, tukaj ni nobene 

konsistentnosti. 
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GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Gospod Žagar, še jaz bom dal, repliciral, ne. Ker se sedaj zavajamo. Mesto je lastnik vseh telovadnic 

in vseh šol. Lastnik in skrbi za vzdrževanje in prenove in mesto je bilo tudi lastnik, konkretno, tudi 

upravne stavbe, ki je zdaj Lekarna Ljubljana, mesto je bilo lastnik lekarn, ki so Ljubljana in daj vi 

meni povejte razliko pri tem, da Lekarna izjemno dobro posluje, si lepo omislila, dala predlog in je 

prav, da je postala lastnik svoji prostorov. V primeru, da pride do kakršne koli krize, da sržava odredi 

za vse lekarne, ne samo za ljubljansko, bom rekel nižjo maržo na zdravilih al kakorkoli, al pa, da bo, 

ne bo tak uspešna, bo mesto imelo še vedno dober rezultat, ker bo imelo v svoji lasti in je vprašanje 

pol stroškov amortizacije. In vi govorite o nečem, kar je, še enkrat pravim, v Lekarni Ljubljana, 

povejte potem moremo mi danes tist svet, ki smo ga izvolili, spremenit. Ker se bojimo, da bo ta svet 

dopustil sedaj njim naslednji mesec, ne me narobe zastopit, čez 5 let, da oni to prodajo za 

avtomobilski salon, al ne vem kaj. Pa dejmo še enkrat prosim. Lekarna Ljubljana, k smo mi 

Ljubhospic ustanavljal, je dobila namen, da gremo v to zato, ker je bil Hopsic zaprt. Un  Hospic je bil 

pa zaprt, ker so se med sabo skregal, ker so bili netransparentni. In še danes, k rečejo, da oni delujejo 

normalno naprej, tisto, k hodijo na dom, noben nč ne oporeka. Jaz …//…nerazumljivo…//… nosijo 

del, smo se lepo zmenili in smo stvar zaključili. On dajmo mi priliko, da ta Hospic začne kot 

Ljubhospic delovat nazaj. Nič drugega, gospod Sedmak. 

 

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

repliki. 

 

GOSPOD MARJAN SEDMAK 

Lepa hvala. Končno. Veste, poslopje na Hradeckega seveda je lahko v pravnem prometu in se lahko 

proda. Res pa je, da je obremenjeno z nečem, kar je pravzaprav neke vrste služnost. Namenjeno je 

humanitarni dejavnosti oziroma celo dejavnosti Hospica. Kar pomeni vsak naslednji lastnik, ga tudi 

prevzame s takšno obremenitvijo. In seveda, če bi kdo prevzel brez te obremenitve, je seveda možna 

kakršna koli pravna pot, vključno s tožbo. Drugač pa, kolikor jaz vem, znamo pa tako zmedo narest 

okol preprostih stvari, da je stvar že zabavna. Hvala. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Replika, gospod Brezovar. 

 

GOSPOD DR. NEJC BREZOVAR 

Hvala lepa. V bistvu, na to, se strinjam, delno s tem, kar je gospod Sedmak rekel, ampak je men stvar 

trenutno rahlo bom, bom rekel temu jasna, ko je bila prebrana tista pogodba. Namreč, namen, ki 

izvira iz te darilne pogodbe, se sploh ne more več uresničevat. Ker dejansko, kakor sem jaz sedaj 

razumel, Hospic tega ne more več izpolnjevat. Namreč, tukaj je šlo za določeno osebo, ne. Tako, da v 

bistvu ta namen se ne more izpolnjevat, razen, če kdo drug to prevzame. Če sem jaz sedaj prav 

razumel, kakor je bilo prebrano, ne.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Gospod Javornik. Ne, sej vas, sej vas vse gledam, brez skrbi. 

 

GOSPOD MATEJ JAVORNIK 

Najlepša hvala, gospod župan. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Jožka, govori gospod Javornik, da ga ne boste motila. 

 

GOSPOD MATEJ JAVORNIK 

Meni se dozdeva, no, da nam enostavno želite danes povedat, da Ljubhospic ne more poslovat, delat, 

če ne dobi lekarna omenjene hiše. Vsi ste se samo na pravni vidik, 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

To ni res. 
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GOSPOD MATEJ JAVORNIK 

na pravni vidik opredeljevali. Lejte, Ljubhospic je na začetku svojega delovanja. Trenutno nima niti 

so, soglasja oziroma koncesije Ministrstva za zdravje, ki ga ne rabi, pravte. Se pravi, da bo 

potrebovala lekarna veliko obratnega kapitala, denarja, da bo lahko zagnala ta projekt. Men je zadeva 

popolnoma enaka, kot če govorimo o podjetju, mogoče mal več o tem bolj vem kot pa o samem temu 

objektu, zdravstvenem. Vendar, dimenzije so popolnoma enake. Zakaj bi danes dovolili oziroma le, 

zakaj bi lekarne kupile nepremičnino, osnovno sredstvo, če potrebujejo obratna sredstva. Gre za 2,4 

milijone. Pravte, da ni, da ne potrebujemo koncesije. Zadeva ne obreme, ne obratuje trenutno. Vložili 

smo več kot polovico v obnovo teh sred, v obnovo te hiše in meni se čisto po ekonomski logiki in pa 

finančni, zdi normalno, da dokler hos, LJhopsic, ne začne z optimalnem obratovanjem, plačuje 

najemnino. Drugo, na Odboru za finance, je bila kar široka razprava. Rezultat je 3 ne, samo je 3 proti 

2, ne. Tako, da ni bilo, bom rekel, povsem čista zmaga. Zdej, zakaj, zakaj sem proti temu, da gre, da 

gre za, pri Lekarni Ljubljana za odliv denarja v dva cela, v višini 2,4 milijonov? Lekarne lahko 

razširijo svoje poslovanje. Se pravi lahko odpremo nove poslovalnice, po, povečamo prihodke. Lahko 

zniža nabavno vrednost zdravil. V primeru nižje nabavne vrednosti zdravi, dobi tudi šir, široka 

lokalna skupnost, participira pri tem. Lahko zniža plačilne roke, lahko uporabi casaskonto, to se 

pravi, marsikaj lahko, da se poveča samo … izboljša poslovanje in še oplemeniti, bom rekel, ta 

sredstva. Tko, da še enkrat bi rekel, zame gre, pa ne me narobe razumet, zato, da se, pač, proračun 

poveča za teh 2,1 milijona in še enkrat apeliram. Raj bi videl, da o tem razmišljamo potem, ko bo 

LJHopsic deloval. Hvala.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Izvolte gospa Škrinjar. 

 

GOSPA MOJCA ŠKRINJAR 

Hvala. Lejte kolega, men se zdi vš, vs, vš diskurz popolnoma super, le z eno stvarjo se ne bi mogla 

strinjat. To pa je, ko pravite, da naj plačuje ta, da naj plačuje Lekarna Ljubljana najemnino mestu 

Ljubljana. Zakaj pa? Katera šola? A gospa, vaš vrtec plačuje najemnino, Mestni občini Ljubljana? 

Vaš vrtec je ustanovila Mestna občina Ljubljana. In ga vzdržuje. A plačujete najemnino Mestni 

občini Ljubljana? Najbrž ne. In to je neumnost. Lekarna Ljubljana ne izvaja svojo dejavnost, za kar je 

bilo namenjeno, namenjeno ta,  ta stavba. Naj jo izvaja v zadovoljstvo vseh svojcev, vseh tistih, ki 

bodo tam notr, in naj jo izvaja kvalitetno. In naj vzdržuje stavbo, tekoče vzdrževanje naj zagotavlja s 

svojim sredstvi, tako kot je obljubila. Kar se pa tiče investicije, je pa dolžna Ljubljana, skrbet za to 

stavbo, tako kot skrbi za vse šole in vrtce. In to je največji nonsense, da bo pa sedaj Ljubljana 

odkupovala to. Al pa če greste vi odkupit vrtec od mesta Ljubljane. Zakaj pa bi?  Zakaj pa bi? Če je 

ustanovitelj. Nisem še videla večjega nesmisla. Ne z nakupom, ne z najemnino. Hvala. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

…//…nerazumljivo…//… gospod Javornik, ne, ne, se opravičujem, sem še jaz, boste imel več časa za 

repliko pol, ne, dogovorov na repliko, obema. Jaz v tem zlobnem nastopu, ne,  

 

GOSPA MOJCA ŠKRINJAR 

…//…nerazumljivo…//…  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Na vaš račun, bom probal podat odgovor na to ključno vprašanje. Zakaj ne kupijo vrtec? Vsak mesec, 

vsak mesec mestna občina da 3 milijone pa pol za plačo v vrtce. Letno damo, zdej pa prosm vas, 

bodte tiho, no! 

 

GOSPA MOJCA ŠKRINJAR 

…//…nerazumljivo…//…  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 
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Bodte tiho, prosim, no! Sej sem, sej sem vas poslušal,k ste govorila. A zdej boste vi kle vodila pa 

komentirala? Bodite tiho, poslušite, boste poslušite, boste mogoče kaj naučila se o ekonomiji. 

Mogoče enkrat kaj o ekonomiji se naučila, no.  

 

GOSPA MOJCA ŠKRINJAR 

Mogoče pa kej poštenja ste se vi od mene naučil. 

 

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

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Če me pa to član SDS-a pouči, po se pa res na dobri poti. Bom vam odgovoril, tist k boste o 

ekonomiji  zastopal. Lekarna Ljubljana ni profitni zavod in vi in tisti, ki o tem razpravljate očitno 

niste poslušal takt njihov namen, to je bilo v tisti gonji, k so Lekarno preganja, k je točno to delal, kar 

ste vi rekla. Mamo lekarno v Postojni. Eno leto ne uspemo pridt do ministrice. Tudi jaz ne. Eno leto. 

Imamo lekarno v Litiji, v Ljubljani imamo precej pokrito. Sedaj imamo predlog za Stražo pri Novem 

mestu, ne vemo, če se upamo sploh dat soglasje, ker ne vemo kaj bo. To je prva stvar. Druga stvar. 

Nam je enostavno sprejet sklep, da Lekarni vzamemo dobiček, k ga ma velik. Potem boste razpravljal 

spet, zakaj dobiček. Zakaj ga ne vlaga v zdravstvene domove, …//…nerazumljivo…//… naredila v z 

Zdravstveni dom Bežigrad, k vlaga tm, ker …//…nerazumljivo…//… svoje prostore. Tretja stvar, k 

ste reku. Nove poslovalnice. Naj, največji problem, ku po razlagate kar je podjetje šlo prav, pa ne ve 

tem primeru. Naj zniža cene zdravil. Pa ne cene zdravil ima praktično  izgubo. Cena zdravil je 

odrejena s strani države za celo državo. Odrejena. Marža je pa tako nizka, da se ne pokrivajo. So pa 

tok uspešni na ostalem poslovanju, ker so pač veliki. In sedaj… 

 

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

repliki. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

…gospod Javornik, vi kot tisti, ki ste podjetnik. Poglejte po Sloveniji, ne, v tej Sloveniji je samo 

Lekarna Ljubljana problem, ker je pozitivna. Ker ima premalo ljudi, ker bi lahko povečali, bi bili 

negativni, ne, ampak pač, racionalno poslujejo. Vsi k so zgube,  

 

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

repliki. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

so pa pravi, ne. Pa dejte no mir, no. To je vaša razlaga. Pol pa ne, primerjava z vrtcem, ne. Večje 

neumnosti pa nisem slišal, no. Sej bi lahko prodali tudi kanalizacijo pa vodovod. Sej 

…//…nerazumljivo…//… ne vem tudi zakaj ne, po tej logiki, ne. Gospod Brnič, e, zdaj pa gospod 

Brnič Jager, ker bo razložil, kako je glasoval na svetu, pa zak, pa kaj je naredil. 

 

GOSPOD MIRKO BRNIČ JAGER 

No, hvala za besedo. Se čutim dolžnega, da to res pojasnim. Na svetu smo podprli interes Lekarn, da 

prevzamejo ta objekt v svojo lastnino. In sicer v samem glasovanju smo bili enotni, mogoče pa v 

kakšnem detajlu ne bom pač pa pojasnil. Najprej bi povedal, da smo člani sveta bili vsi prepričani, da 

Hospic, Hospic prihaja v dobre roke. Mogoče najboljše, ki zagotavljajo, da bo ta objekt funkcioniral. 

Volja, ki je pokazala v Lekarnah, da se lotijo tega zelo delikatnega posla je izjemna. Torej, živeti od 

zdravil danes niti ni tako težko, ane? Vemo, da so na vrhu poslovne verige in vemo tudi, da strokovni 

kader Lekarnam Ljubljana zagotavlja takšno stopnjo, takšno stopnjo strokovnosti, s katero bo 

bistveno močnejše ponudnike zdravila na svojem trgu lahko v bistvu nekako uspešno, torej jim bo 

uspešno parirala. No, in sedaj Hospic, ne, pa je v bistvi nekaj mal drugačnega. V bistvu, bistveno bolj 

delikatnega, ne. Lekarna Ljubljana se izkazuje kot uspešna v Ljubljani, rečmo, ravno zato, ker je dost 

visoko dvignila svoj ugled. Ker ji ljudje zaupajo. In v Hospicu, v objektu, ne, govorimo o fizičnim, 

zgradbi, ne, so problemi. Streha spušča, pa še marsikje spušča, pa si vi predstavljajte, da nekdo, ki je 

v skrbi, dobi, torej pada po njem voda, zanemarjen je objekt. Vpliva na počutje, se pravi 
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posameznika, članov družine in tako dalje in tako dalje. Ampak to sedaj je v Hospicu. Hospic je 

dejansko potreben temeljite prenove. Poškodbe so prisotne in tist, ki bo to vlagal, verjetno želi bit 

avtonomen v svojih odločitvah glede tega objekta. Ampak ne samo glede tega, da ga bo vzdrževal, da 

ne bo, da ne bodo, da ne bo vpliv zunanjega prostora tako izrazito kot je sedaj, tudi za druge 

spremembe. Gre za, gre za tako imenovano vzdrževanje inštalacijskega sistema, ki ni enostaven in 

gre za spremembe notranjih prostorov. Gre za prilagajanja in torej, če mal seštejemo te drobne 

zadeve, bomo ugotovili, da pravzaprav ni tako majhna vzdrževat en tak bolnišnično zdravstveni 

objekt, ki sodi v te kategorije. In poglejmo, recimo, kaj se dogaja s Kliničnim centrom popolnoma 

neobvladljiv. Bajta je podivjala, enormne vsote denarja nikamor ne pridejo. In isto se lahko tukaj 

zgodi. Samo vesten gospodar, ki bo vsak dan opazoval, kaj se dogaja z njegovo infrastrukturo bo 

krotil ta objekt. To mi lahko verjamete. No, jaz to verjamem, torej, zato sem tudi podprl, ne, in še bi 

lahko našteval in vem, da so … tist moment, ko bo, ko bo , ko bo padla neka temna senca na 

kakršnokoli dogajanje v Hospicu, bo za Lekarne zelo, zelo hudo. Lahko se bodo zmazale iz svojih 

poslov, se pravi, iz svojega … zagovarjale svoje ime na področju trgovine, ki jo opravljajo in 

dejavnosti v zdravstvu, tukaj pa ni umika. Tukaj pa se bodo morali, v bistvu, res, toliko bolj od drugih 

potrudit, da bo res vse brezhibno. In to stane. Najboljše, najbolj enostavno vzdrževali objekt, če bodo 

lastniki, tako da, tukaj po moje ni nekega hudega problema. Tist problem, ki ga imam jaz ves čas z 

tem, je pa to, ne, da ves ta denar privoščim Lekarnam. Zaradi tega, ker mislim, da imajo, da imajo 

izjemno poslanstvo in ga na področju zdravstva lahko ta denar bolj pametno investirajo kot pa občini. 

To je pa moj problem. Jaz podpiram, podpiram Lekarne v vseh njihovih dejavnostih in še imajo zelo 

veliko programov, ki bi jih radi uresničili in tudi ti programi stanejo in ti, tudi ti programi morajo biti 

uravna, naravnani v javnem interesu. Torej, kot javni zavod nima kaj, kot da se temu, pač prilagodijo, 

da se temu trudijo. Uporabil sem en izraz, da je ni enostavno v konkurenci zaradi tega, ker če bi ne 

uspel in zadnji hip postavit grosista, kot so ga, po, po, po, po robu neke pravnosti pripeljat, torej mi 

smo se vedno zavzemali kot notranja avtonomna enota, ne zunanja, in deluje tako kot notranja 

avtonomna enota. Ampak še vedno so Lekarne odvisne od drugih grosistov, ki bi radi podivjali s 

cenami. Vsi veste, da so se dogovarjali za cene. Da so ble, da so bili, da so bili spori, in tako dalje in 

tako dalje. Skratka v tem kontekstu bi rekel, da, da vendarle Lekarne Ljubljana opravljajo izjemno 

delo, v, kot zdravstveni, eno zdrav, od e, od stebrov zdravstva so v bistvu najbolj stabilni. Lahko so 

vzor vsem drugim. Strokovnost to zagotavlja in Hospic je pač nekaj, kar so si na, zadali, pa bi, pa bi, 

pa bi mogoče bilo boljš, če si ne bi. Torej, bi rekli bodimo komot naprej. Ampak s tem so si zadali 

težave, ne. In to, da imajo po hišo pod komando jim nekoliko olajša zadevo. Ker, če bi nekdo drug se 

malo pohecal z njimi, ki bi bil lastnik, pa nekoga poslal, bi lahko hitro kaj za, za sabotiral. In to ni 

zaželeno. Torej, saj pravim. Primerjava z zdravstvenimi objekti, z propadlimi infrastrukturami. 

Poglejte to avtonomnost odločanja, manjši objekt in tako dalje. Marsikaj gre v prid, ne. Tako, da, 

tako smo razpravljali na svetu, podprli smo in želimo, da se čim prej … dejavnost steče, želimo res 

najboljšo popotnico in neskončno dolgo uspešno delo. Evo, to je vse. Hvala lepa. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Da vam bo, se opravičujem no. Sam tok, da vam bo lažje, ne. Mi smo pred tremi urami to sprejeli. Tu 

imate, piše ne,  …//…nerazumljivo…//…Hradeckega 20, 80 62,9 kvadratnih metrov, 2 milijona 064, 

700. Mi smo to že sprejeli, no. Sam tok …//…nerazumljivo…//… 

 

GOSPA ANA ŽLIČAR 

…//…nerazumljivo…//… 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Ne, dam pojasnjujem, sej  … 

 

GOSPA ANA ŽLIČAR 

Samo, če mi dovolite, lepo prosim, jaz bi se rada opravičila. Zdaj so , vse tele papirje sem zelo 

pozorno brala, tole mi je ušlo in sem to spregledala in se opravičujem in županu in seveda vsem 

svetnikom, k sem trdila, da tega notr ni.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 
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Lepa, hvala, gospa Žličar. Hvala tudi …//…nerazumljivo…//…Jaz sedaj sprašujem, če po tem, kar je 

gospod Brnič rekel, ne. Pa po tem kar smo sprejeli že, ne, če lahko to razpravo prekinemo, pa gremo 

na glasovanje? Vas sprašujem, če bi bilo normalno, no, ker sedaj … dajmo si samo zamislit situacijo. 

Ob šestih smo prejel, da se to proda, ob desetih ne bomo dali soglasja Lekarni Ljubljana. Pol moramo 

zamenjat tist svet in direktorja. Al pa ns, kaj pa jaz vem. Jaz več to ne znam razvozlat. Tako, da, jaz 

predlagam, da to prekinemo, …//…nerazumljivo…//… da, da gremo naprej. Sej name ne morete 

replicirat. Jaz sem sam, sam pojasnil. 

 

GOSPA MOJCA ŠKRINJAR 

Ne, ne, ne. Mirkotu Jagru repliciram.    

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

A seveda, to … a vi ne boste, ne bi rada nehala? Razpravo?  

 

GOSPA MOJCA ŠKRINJAR 

Že zdavnaj. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Pol pa nehite, no. 

 

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

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Mu boste pol popoldne povedala. Za mizo. Izvolite, moram da repliko.  

 

GOSPA MOJCA ŠKRINJAR 

Hvala lepa. Kolega, jaz te razumem, kjer, kjer si v svetu, razumem to, da spoštuješ direktorja. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Replika.  

 

GOSPA MOJCA ŠKRINJAR 

Lekarne Ljubljana, in lekarno in ceniš Lekarno Ljubljana. Tudi jaz to oboje delim s tabo. In 

verjamem, da ni nič narobe ne z lekarno ne z direktorjem. In verjamem, da bo dobro delal. Gre pa 

preprosto za načela. Ta direktor ne bo vedno tukaj in ta župan ne bo vedno tukaj in mestni svet ne bo 

vedno tukaj. In to je prvo načelo, drugo načelo, pa, ne maram neumnih potez in ta, da ustanovitelj 

prodaja stvar svojemu, pač, ustanovljencu, je neumna. Tako, kot če bi prodajal svojemu 

mladoletnemu otroku nekaj, ne. Zato gre nesmiseln proces. Gre preprosto zato, da cuza denar vn,  

Mestna očina Ljubljana proračun iz Lekarne. Pa bi se lahko to lahko uporabilo za boljše delovanje 

samega Hospica. Zato pač seveda, jaz tega sklepa ne bom poprav, podprla.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Sam moment prosim, še mal potrpljenja. Zdaj ne vem, če ste dobro poslušali, k sem kle v pvri vrsti. 

Jaz mislim, da je ravno kar gospa Škrinjar povedal gospod Brnič Jagru, da je s tem, ko je glasoval, 

ne, za nakup stavbe Hospic naredil neumno, potezo. …//…nerazumljivo…//… je rekla ne maram 

neumnih potez. Ne, zdaj ne vem, na koga to leti, ne. Mi samo potrjujemo to, kar  je svet rekel. Gospa 

Snoj, vi bi tudi replicirala. 

 

GOSPA DR. ZVEZDANA SNOJ 

Jaz bom eno kratko repliko. In sicer, gospodu Brnič Jagru, ane. Razumem vašo dobronamernost in 

morda tudi bomo rekli, upajmo, da se ta dobronamernost celega sveta, ki je takrat že glasoval za, za 

pravzaprav prevzem Lekarn, da bi prevzele Hopsic. Takrat je, se sprožil pravzaprav plaz in to je 

pričakovana posledica. Da ne bom izpadli vsi skupaj preveč naivni, ane, upajmo, da se bo res dobro 

izteklo. Živimo v dobri veri, ane, optimisti bodimo. Pa bomo videli, kako se zadeva razpleta. Jaz pa 

želim samo povedat, da hiša hospica, pa ni …//…nerazumljivo…//…samo hiša, ki potrebuje streho, 
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vzdrževanje, ki … inštalacije. Nekdo mora financirat in tako naprej. Ta hiša je veliko več. Kvečjemu 

to vzdrževanje in ta logistika, to je nek manjši delež. Ta poglavitni delež je ta specifika njenega 

delovanja, strokovnost, kadri, usposobljenost, ki jih Lekarna nima še danes. To je bil moj, takrat redni 

pomislek. To je nekako šlo mimo. Lekarno še danes ne zagotavlja nobene strokovne podlage. Nima 

kadra, nima usposobljenih ljudi, ki bi … 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Gospa Snoj.  

 

GOSPA DR. ZVEZDANA SNOJ 

…to upravljal.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

To ni replika. Gospa Snoj, prosim vas. 

 

GOSPA DR. ZVEZDANA SNOJ 

Jaz repliciram … 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Ne, to ni replika… 

 

GOSPA DR. ZVEZDANA SNOJ 

…gospodu… 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Ne, to ni replika na to, kar …//…nerazumljivo…//…  

 

GOSPA DR. ZVEZDANA SNOJ 

… ki, tr, ki…živi… 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Ampak, gospa Snoj, še enkrat … 

 

GOSPA DR. ZVEZDANA SNOJ 

Ja, prav. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Lejte, dejva še eno stvar se zmenit. Lekarna Ljubljana je razpisal delovna mesta za Hospic. jaz vam 

lahko povem, da so se mnogi, ki so delali v Hospicu, javili za to. In tle je šlo za spor starega in 

novega vodstva v Hospicu. 

 

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

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

In lepo prosim, ne. Da ne bi … Lekarne Ljubljana … jaz vam zagotavljam, se bo tega lotila z 

največjo skrbnostjo in s pravimi kadri. Jaz ne bom tam delal, k nikol,  

 

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

repliki. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

to ne znam. Tako da, lepo prosim. A se še kdo javi? Gospa Kuntarič Hribar, izvolite. Moram bit tih. 

Saj, saj sprejmem. 

 

GOSPA IRENA KUNTARIČ HRIBAR 
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Ne, jaz bi samo rada to poudarila, da glede na to, da smo pod točko 5 sprejemal tudi načrt, ane, v 

bistvu nobenemu ni bilo jasno, pod katerimi hišnimi številkami se kateri objekt prodaj. In to je bilo 

jasno danes iz te točke, ko smo sprejemal, ko bomo sprejemal soglasje za nakup, v bistvu za prodajo 

Hradeckega 20. Tako, da v končni fazi se noben čsit dobr načrtu ni posvetu. Hvala. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Zaključujem razpravo … gospa Sever, izvolite. 

 

GOSPA KSENIJA SEVER 

Hvala za besedo. Mene pa … v tej razpravi sem dobila nek pomislek. Hiša in zemljišče sta vpisana v 

katastru in v zemljiški knjigi. Vpisana je, kvečjemu, da je bilo podar, darilna pogodba. Ko se bo 

delala nova pogodba, če je bilo opisano. Ko se delala bo sedaj nova pogodba oziroma prenos, ali bo 

vpisano od alinejo, da se ta stavba uporablja izključno v humanitarne namene, v kolikor bi prišlo 

ponovno do lastništva.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Z lahkoto. 

 

GOSPA KSENIJA SEVER 

Sicer, če te, če to 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Z lahkoto. 

 

GOSPA KSENIJA SEVER 

Ne bo vpisano, potem je pa dejansko tako, kot se je razpravljalo,… 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Z lahkoto bomo vpisal. 

 

GOSPA KSENIJA SEVER 

… da se izgubi. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Z lahkoto. 

 

GOSPA KSENIJA SEVER 

To je moj pomislek. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Pri čemer bi moral tudi takrat mestni svet sprejet spremembo namembnosti. Recimo, da dorečemo iz 

Hospica naredit hotel. 

 

GOSPA KSENIJA SEVER 

Takoj …//…nerazumljivo…//… 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Kar je težko verjet. Ampak to na …//…nerazumljivo…//…še kdo prosim? Ni.  

 

Ugotavljam navzočnost. Rezultat navzočnosti. 

 

GOSPOD MATEJ JAVORNIK  

Najlepša hvala gospod župan. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 
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Sam moment, prosim. Da boste.  

 

38.  

 

Izvolite sedaj gospod Javornik. 

 

GOSPOD MATEJ JAVORNIK  

Kljub, kljub temu, no, da, da ste poskušali bit argumentirani. Bom se še zmerja odločil in glasoval 

tako, kot sem prvotno napovedal. Bi pa rad rekel. Rekli ste, da so Lekarne problem. Ne, Lekarne so 

spoštovanja vreden javni zavod in zelo sem vesel… 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Lekarne druge so problem, ne Ljubljana.  

 

GOSPOD MATEJ JAVORNIK  

Jah. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Sem bil zelo eksakten. 

 

GOSPOD MATEJ JAVORNIK  

Men ste rekel, se opravičuje, da so Lekarn problem, ker ustvarjajo dobiček in da bi lahko povezal 

potem še  … ok. Lekarne .. .da končam. Spoštovanja vredno poslovanje in kakor sem si jaz razumel, 

ste diskreditiral moje ekonomsko znanje. Ne, kar ne morem pač sprejet, ker je to pač moje mnenje, 

kako bi jaz upravljal dobiček, ki ga pač ima  Lekarna kot javni zavod.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Ampak, argumente niste hotli poslušat, gospod Javornik. Argumenti so bili zelo jasni. Ceno določi 

država, zdravil, dobiček se ustvarja, ki gre v neke dejavnosti. Lekarna se je odločila… 

 

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

repliki. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

 … za Hospic dejavnost, ne, jaz ne vem kaj naj,d a očitno je v tej državi je Lekarna Ljubljana 

problem, ker dela dobiček, ostale pa niso problem, k delajo izgubo. Točno to sem povedal. Še enkrat 

povem, da boste vedel.  

 

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

Predlog Sklepa o soglasju Javnemu Zavodu Lekarne Ljubljana k nakupu nepremičnin na 

naslovu Hradeckega cesta 20 v Ljubljani.  

 

Prosim za vaš glas. 

27 ZA. 

9 PROTI. 

Hvala lepa. Sprejeto.   

 

Gremo na točko 10.  

AD 10. DOPOPLNJEN OSMUTEK ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM 

PROSTORSKEM NAČRTU 302 VRTNO MESTO KOZARJE – DEL 

Gradivo ste prejeli. Prejeli sre poročilo pristojnega odbora. Alenka, ura je 22.10. 3 minute, ne več. 

 

GOSPA ALENKA PAVLIN 

Ok. Hvala, jaz se… 
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GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Alenka Pavlin bo podala.  

 

GOSPA ALENKA PAVLIN 

Hvala za besedo, gospod župan. Spoštovane svetnice in svetniki. Območje OPPN- ja se nahaja na 

Viču, v Kozarjah v zaledju tržaške ceste in ureja površine med obstoječimi stanovanjskimi objekti, 

oziroma ob obstoječih stanovanjskih objektih. V naravi gre za travnate in pa njivske površine. Po 

OPN-ju je to zemljišče namenjeno stanovanjski gradnji, in sicer gradnji eno- in dvo-stanovanjskih 

objektov, s spremljajočimi dejavnostmi, oskrbovanim stanovanjem. Določena pa je predhodna 

izdelava OPPN, ki naj se izdela na podlagi izbrane variantne rešitve. To je pogled na to območje, kot 

sem omenila, gre za travnate in pa njivske površine. Območje se navezuje na obstoječe prometno 

omrežje, ki ga tvorijo Cesta na Ključ, Nasperska. Moram povedat, da se Nasperska priključuje na 

dveh delih. Na vzhodnem delu na Cesto na ključ in posredno na Tržaško, na zahodnem delu pa se 

navezuje na Tržaško in pa na avtocestni priključek. S tem želim povedat, da Nasperska cesta s 

predvideno pozidavo ne bo tako obremenjena. Predvidena je pa v OPN tudi nova cesta, zahodna 

cesta, ki povezuje Naspersko s Tržaško cesto. Ob Tržaški cesti so postajališča javnega transporta, ki 

so oddaljena okoli 300 metrov od tega območja. Širše območje je delno opremljeno s spremljajočimi 

dejavnostmi. S temi, ki jih vidite na tem posnetku, je pa v samem območju dopustna ureditev 

dodatnih spremljajočih dejavnosti in to je tudi načrtovano. Pobudo za izdelavo OPPN-ja so dali 

nekateri lastniki območja, mi pa smo želeli vključiti in izdelat OPPN za celotno območje. V Območju 

je kar nekaj lastnikov, kot je vidno iz te karte, ki prka, prikazuje lastništvo v območju, zato smo z 

lastniki imeli kar nekaj sestankov in pridobili 3 variantne rešitve, različnih avtorjev. Vsak je pač 

podal vizijo urejanja tega območja, izbrana pa je bila rešitev Genius loci, kot podlaga za izdelavo 

OPPN-ja. Ta je bila delno korigirana, na podlagi pripomb komisije, ki je izbirala najopti, najboljšo 

variantno rešite in pa seveda sodelovali so tudi lastniki sizmi, zemljišč in to bi bila podlaga za 

izdelavo OPPN. Žal pa se je del lastnikov premi, premislilo in ni hotelo nadaljevati oziroma se 

vključit v izdelavo OPPN-ja. Predvsem zaradi finančnih razlogov. Z sprejemom OPPN se namreč 

vrednost teh zemljišč kar veliko poveča, to je pa tudi podlaga za davke, za in pa za druge prispevke, 

ki se pobirajo. Tako smo, pravzaprav bili primorani, oziroma smo se odločili, da gremo v izdelavo 

delnega OPPN-ja in omogočimo investicijske, namere investitorjev, ki so tukaj prisotni. Ugotovljeno 

je bilo namreč, da je možen na podlagi variantne rešitve, izdelat 2, 2 območji, zaključeni območji in 

jih tudi v enih razumnih finančnih okvirjih prometno in pa komunalno opremit. Torej, gre za območje 

A in pa območje B, ki jih v nadaljevanju tudi prikazujem. Območje A zajema 8 individualnih hiš, ki 

se preko skupne ceste priključujejo na Naspersko cesto in preko novega priključka na Cesto na Ključ. 

Nasperska cesta v tem delu razširi in na jugu uredi hodnik za pešce. Potem pa prostorska enota B, sta 

pa v dveh lamelah predvideni 2 … objekta za oskrbovana stanovanja in pa v pritličju za spremljajoče 

dejavnosti oskrbovanim stanovanjem in pa omogočena je gradnja 10-ih individualnih stanovanjski 

objektov, 4 prosto stoječi in pa 6 v strnjeni pozidavi. Ta, to, ta enota pa se priključuje posredno preko 

dela te zahodne ceste in pa v, preko te krožne ceste, dela krožne ceste, ki je predvidena v variantni 

rešitvi za celotno območje. Na južnem delu je vključena tudi del zelene promenade. Po variantnih 

rešitvah je pač predvidena prečna zelena promenada, to je pešpot, ki ima razširitve, zelene razširitve 

za ureditev otroških igrišč, prostorov srečevanj in podobno. Kar je velika kvaliteta te rešitve. V … to 

bi bilo v glavnem vse, mogoče še glede višine objektov. Objekti so visoki od 8 do 11 metrov. 

Etažnosti so tudi pritlične, prvo nadstropje in izkrišena, izkoriščeno podstrešje ali pa terasna etaža, 

kar gre za relativno nizke objekte. To je pa prikaz v, kako pravzaprav zgleda to območje v ,v, v, kako 

bo izgledalo to območje. Odbor za urejanje prostora je dokument podprl, razprava pa se je odvijala 

predvsem o delu, o delu OPP, o delni ureditvi z OPPN-jem, o spremljajočih dejavnostih, o ureditvi 

smeti in podobno. Predlagamo, da ta OPPN, dopolnjeni osnutek namreč je to, podprete tudi vi. V 

dana, nadaljevanju bo javno razgrnjen, v predlogu pa bomo proučili vse pripombe, tiste na odboru, 

tiste, ki jih boste podali na mestnem svetu in ki se, ki jih bojo dajali krajani na javni razgrnitvi in tiste, 

ki bodo utemeljene, vključili v predlog tega OPPN-ja.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Hvala lepa. Prosim gospoda Koželja, stališče odbora pove. 
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GOSPOD PROF. JANEZ KOŽELJ 

Spoštovani župan, spoštovane kolegice svetnice in kolegi svetniki, spoštovani predlagatelji. Odbor za 

urejanje prostora in urbanizem podira sprejem dopolnjenega osnutka odloka o občinskem podrobnem 

prostorskem načrtu 320, Vrtno naselje Kozarja – del in predlaga mestnemu svetu, da ga sprejme, 

skupaj s pripombami, vključno s pripombami, ki smo, ki so jih dali krajani Kozarij glede urejanja, 

priključevanja na lokalne ceste. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Hvala lepa. gospod Brezovar? Ni. Razprava, prosim. Gospa Kucler Dolinar.  

 

GOSPA MOJCA KUCLER DOLINAR 

Hvala za besedo. Jaz mogoče res ne spremljam več tako skoncentrirano, ampak sedaj nisem slišala 

kaj je, če  preberemo Dopolnjen osnutek Odloka o občinskem prostorskem,  kaj je dopolnjeno od seje 

Odbora za urejanje prostora in urbanizem do danes? 

 

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

 

GOSPA MAJA URBANC 

Ja zakaj je pol dopolnjen osnutek?  

 

GOSPA MOJCA KUCLER DOLINAR 

Aha, se pravi ni. Zato, ker, kot vem, je bil sprejet sklep na odboru, da pač se  dopolni s pripombami, 

ki so jih podal stanovalci ob Nasperski. In na to stvar… 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Sam, sam moment, da vam, sam moment še enkrat povem. Od prvega predloga, od prvega osnutka je 

bil dopolnjen osnutek. Ta osnutek gre v razpravo in to, kar je odbor že rekel, kar je profesor Koželj 

reku, vse pripombe, ki jih je dal odbor, vključno s stanovalci Nasperske, grejo v ponovno obravnavo 

in potem, ko bo prišlo do predloga, ne, takrat boste pa lahko rekli, to je, to ne. Ker vse to, kar, kar je 

bilo zdaj rečeno, že, že no, gre not v javno razpravo. Vsi pripombe, k ste jih dal, v oziroma, drugi, no.  

 

GOSPA MOJCA KUCLER DOLINAR 

Hvala za ta pojasnila. No, pa, vendarle je zanimivo, ne, to, da od leta, od začetka sprejemanja tega, al 

pa odloka na tem področju, se pravi Vrtno mestno Koza, Vrtno mesto Kozarje, taka sprememba do 

dane. Torej gre za urejanje celotnega tega dela, kar je bilo korektno izpostavljeno in povzeto. Me pa 

zanima, res, zakaj taka sprememba v, v letu 2011, ko so po večin podpirali, da se ta celoten del 

nekako uredi z OPPN-jem, od dane, ko vidimo, da sta pravzaprav samo dve lisi, ki se bosta uredili. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Povedala je gospa Pavlin.  

 

GOSPA MOJCA KUCLER DOLINAR 

Zdaj, jaz bi tukaj samo eno stvar, ki jo sem pa želela preverit, ane, da je .. .naj bi bila tukaj vloga tudi 

nekega posredništva in zahtevanih nekih provizij, če se bo, ko se bo ta stvar spremenila iz 

kmetijskega zemljišča v stavbno zemljišče. Ampak to ne bom sedaj polemizirala, ker povsem 

premalo vem o tem in se bom v nadaljevanju, pač se preverila, kaj je bilo na zadevi. Bi pa podprla, 

kot rečeno, pač, stanovalce. Predvsem sem že sama razpravljala na Odboru za urejanje prostora in 

urbanizem. Mene, glede na to, da poznam to lokacijo, majčkeno presenetilo to, da naj bi bil 

zainteresiran ne vem kdo,pač nek investitor za oskrbovana stanovanja, kar se mi zdi nekak ta del 

precej odmaknjen v take iz … od infrastrukture, ki pa jo potrebujejo tudi ostareli. Se pravi, al pa 

starejši, al pa tisti, ki so težje mobilni. Če pogledam to lokacijo, ne vidim v okolici nekih takih 

objektov, ki bi jim bili, kot spremljevalne dejavnosti, ki bi bile potrebne za oskrbovano, oskrbovana 

stanovanja. Moram pa rečt, da tudi, ki navajate, pač, druge objekte, v zvezi s športom al pa ureditev 

infrastrukture, mislim, da je precej, no, tako, na pavšalno napisano, no. Tako, da, jaz si pa želim za 

področje Kozarij, da končno pride tudi enkrat do pločnika, se pravi tam …Cesta na Ključ je 
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popolnoma prepuščena, bi rekla, avtomobilom, ane. Vemo pa, da je tam pred … zelo veliko tudi 

sprehajalcev. Druga stvar, območje Kozarij … ni kanalizacije in gospod župan, dajte de kakšno 

obljubo, tudi za to. Hvala. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

V tem današnjem dnevu sem pa doživel že vse od vas, gospa Kucler Dolinar. Ne jaz repliciram, ne, 

ne, že vse sem doživel. Zdaj vas tle skrbi za pločnik, kar je upravičeno, čuda, da vsi skrbijo v Sadinji 

vasi za pločnik. Kle vas skrbi za kanalizacijo, kar je upravičeno, čuda, da vas ni skrbelo tam za 

kanalizacijo. In veste kaj vi delate danes? Gospa Pavlin je vse povedala, al ne poslušate, al klepetate 

vmes, ampak, vržete not besedo, neke provizije, ne in ta, ki naj bi provizijo, dojel, ne, očitno dela 

proti sebi, ne. ker od tistega velikega predloga, ker če bi nekdo imel za provizijo, bi tudi plačal za 

OPPN, ne, da bi jačim več bilo zazidljivo, ne. Ne, sedaj sta prišla samo dva konca, ker so se lastniki 

zemljišč, nekateri premislili. Pa … 

 

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

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

… dejte mi razložit, kako je možno, ne, da nekdo kaj takega reče v tej sejni sobi? Veste ne vem 

veliko, ampak, mal slišm, tako, četrt, pet, ne … Dejte no mir, no. Dejte no, mir.  

 

GOSPA MOJCA ŠKRINJAR 

…//…nerazumljivo…//… 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Ampak, dajte no mir, no. Zloba pa taka, lepo prosim, zdaj pa mirno rečem, da je zloba. Ja, kr dejte 

protestirat zdaj … 

 

GOSPA MOJCA KUCLER DOLINAR 

Prosim lepo, a veste kaj. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Ja pa dejte, no.  

 

GOSPA MOJCA KUCLER DOLINAR 

Jutri je dan nasilja … proti nasilju nad ženskami in … 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Bravo! 

 

GOSPA MOJCA KUCLER DOLINAR 

…danes pa je bilo že tole višek, kar je, kaj se tukajle dogaja, v dvorani Mesnega sveta.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Ja, kdo je zato, kdo je pa …//…nerazumljivo…//… nasilen, je pa vprašljivo, ne.  

 

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

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Gospa Sukič, imate razpravo. Ja pa ja, ne. Nad moškimi nimamo, ne. 

 

GOSPA NATAŠA SUKIČ 

Ja. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Jaz tudi vse poslušam, ne, te trapa …Izvolite. 
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GOSPA NATAŠA SUKIČ 

Ja, najlepša hvala za besedo. Spoštovane, spoštovani! Veseli me sicer, da bodo proipombe stanovalce 

Kozarij torej vključene, še prav razumem, kar me zelo veseli, jaz si bom vseen, bom mal povzela 

nekatere stvari, ker so te pripombe so nas prihajale in tudi zunanji strokovni sodelavec se je mal 

ukvarjal s tem…. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Bojo not, gospa Sukič. 

 

GOSPA NATAŠA SUKIČ 

Kako? Bolj razlo … 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Bojo not. 

 

GOSPA NATAŠA SUKIČ 

Kako? 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Bojo vključene. Vse pripombe v razpravi. in bojo stanovalci mel javno razgrnitev, ker bojo lahko 

rekli, to ja, to ne, no. Lepo … 

 

GOSPA NATAŠA SUKIČ 

Dobro, razumem. Ampak tukaj se izpostavlja nekaj vprašanj, ki jih povzemamo iz teh pripomb, pa če 

mogoče lahko kaj, ka, ka, kakšno rečemo al kaj. Al naj umaknem razpravo,  

 

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

 

GOSPA NATAŠA SUKIČ 

…kaj predlagate? 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Najboljš.  

 

GOSPA NATAŠA SUKIČ 

Naj umaknem razpravo? 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Predlagam, ja. 

 

GOSPA NATAŠA SUKIČ 

Potem pa umikam razpravo, hvala lepa. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Hvala lepa za prijaznost. Gospa Horvat. 

 

GOSPA MARIJA HORVAT 

Hvala za besedo. Bom izredno kratka. Meni je bilo pojasnjeno, da prebivalci Kozarij nimajo nič proti 

temu projektu in da ga podpirajo. Je pa samo ena zadevica, ki je pa tudi jasno vidna iz slike in kar so 

me opozorili. Tisti priključek, in Nasperske ceste na cesto, tista dva pravokotna… 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Dejstvo, bo urejeno. 

 

GOSPA MARIJA HORVAT 
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Ok. Hvala. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Zaključujem razpravo. Ugotavljam navzočnost.  

 

Rezultat navzočnosti: 37. 

 

Glasujemo O PREDLOGU SKLEPA: Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejema 

Dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 302 Vrtno mesto 

Kozarje-del, skupaj z vsemi pripombami, ki so dane. Ne samo tu. Z vsemi pripombami krajanov, 

odbora, ki so dane. Da bo jasno napisano. Prosim. Krajani in odbora. 

 

Hvala lepa. A, a, a,, rezultat moram pogledat. 

34. ZA. 

0 PROTI. 

Ja, zdaj daj za pijačo, Miran. Alenka je dobr razložila. Če ne, boš pa nas počakal. 

 

Gremo na predzadnjo točko, pa na zadnjo. Te dve točki stal lih pravi za polnoč. Mladi, pa kino, Kino 

Dvor, ne. tako, da glih. Enajsta točka. Strategija mestne občine za mlade, 2016-2025. 

AD 11. PREDLOG STRATEGIJE MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA MLADE 2016 – 2025. 

Gradivo ste prejeli. Prejeli ste poročilo pristojnega odbora. Doktor Grilc, prosim za predstavitev. Dve 

tri? 

 

GOSPOD DR. UROŠ GRILC 

Ne vem. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Če bo čez tri … 

 

GOSPOD DR. UROŠ GRILC 

Spoštovani župan, spoštovane svetnice in svetniki, lepo pozdravljeni! Pred seboj imate predlog prve 

strategije Mestne občine Ljubljana za mlade., za obdobje 2015 do 2026. Mestna občina Ljubljana ima 

izredno visok odstotek mladih, ki prebivajo v njej. To je 18, 18 odstotka, ali do 54 tisoč prebivalcev, 

se pravi mladih, od 15 in med 15 in 29 let. Če temu številu prištejemo še približno 60 tisoč dijakov in 

študentov, ki seveda vsi nimajo stalnega prebivališča, si lahko predstavljate, da je za Ljubljano 

značilna izredno heterogena skupina mladih, ki imajo seveda zelo različne potrebe, zelo različne 

težave in na te težave je Mestna občina, na njihove potrebe doslej dokaj uspešno odgovarjala. 

Ljubljana je mladim prijazna občina in nosilka tega naziva. Ljubljana ima javni zavod Mladi zmaji, ki 

je posebej ustanovljen prav za področje mladih in v Ljubljani deluje približno 80 organizacij s 

področja mladinskega sektorja, ki zadovoljuje široko paleto mladih. Pa vendar, je v tem trenutku zelo 

pomembno, da celotni mladinski sektor stori korak naprej. Zakaj? Najprej zato, ker je to tisto, kar 

ugotavlja sam sektor. Da je, skratka potreba po povezovanju zelo različnih lokalnih politik, ki 

vplivajo na položaj mladih takšna, da se v nasle, da je v naslednjem obdobju potrebno znotraj Mestne 

občine Ljubljana in tudi znotraj delovanja metnega sveta zagotoviti močneje prisoten glas mladih. 

Drugič, pomembna je zato, ker je obdobje nove evropske finančen perspektive tisto, ki mladim 

namenja posebno pozornost. Zlasti glede točk zaposlovanja mladih in glede kakovosti mladinskega 

dela. V tem smislu je strategija, ki je pred vami zaznamovana, oziroma, bomo tako rekli, ima 

poudarjena 2 zelo pomembna cilja.  Prvi cilj je oblikovanje mreže mladinskih centrov. Zadali smo si 

nalogo, da do leta 2020 oblikujemo 20 centrov, ki bodo delovali na celotnem območju Ljubljane. 

Strategija je tukaj ne zgolj ne prazen dokument, ampak prinaša vsebinske kriterije, kako bodo 

posamezni centri umeščeni v to mrežo. Inovativnost našega pristopa je namreč v tem, da to mrežo ne 

poverjamo zgolj javnemu sektorju ne zgolj lokalnemu javnemu zavodu, pač pa v to mrežo 

vključujemo tako državne javne zavode, se pravi centre za socialno delo, ki opravljajo tudi vlogo 

dnevnih centrov za mlade, naš javni zavod, s svojimi četrtnimi centri in nevladne organizacije, ki 

bodo, seveda, izpolnjevale posamezne kriterije. To se nam zdi zelo realno in to je tudi mladinski 
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sektor sprejel kot zelo dobro novico. Ne zanima nas torej status, pač pa kakovost mladinskega dela. 

Drugi, zelo poudarjen cilj, pa je zaposlovanje mladih. Do0bri projekti zaposlovanja tistih kreativnih 

mladih in podjetnih mladih, ki jih izvaja Tehnološki park in pa Razvojna agencija Ljubljanske urbane 

regije, seveda, se bodo nadaljevali in krepili. Mi se pa seveda, zavedamo, tudi iz izkušanj glede 

politik zaposlovanja mladih, da vsi mladi niso, ne bodo podjetniki, da vsi mladi niso nujno kreativni, 

zato v strategiji predlagamo programe, ki bodo namenjeni zaposlovanju težje zaposljivih mladih in 

tisti kategoriji, ki ji rečemo osipniki. Tukaj združujemo, v prvi vrsti, podjetja in zavode MOL, ki 

bodo aktivno pristopili na mentorskem principu oblikovanja programa, da bodo ti mladi imeli 

možnost kratkega usposabljanja in seveda potem tudi realno možnost zaposlitve, in mislim, da bomo 

na ta način v Mestni občini Ljubljana vpeljali prakso, kjer bomo sami najprej pokazali na družbeno 

odgovornost in na občutljivost tega segmenta zaposlovanja mladih, ki so seveda tudi v … s strani 

Evropske komisije prepoznani kot izrazito ranljiva skupina v tem času. Poudarjam še en, zelo 

konkreten cilj. In sicer, to je stanovanjska politika. Skupaj s Stanovanjskim skladom smo prišli so 

zaključka, da obstoječi inštrumenti spodbujanja in reševanja stanovanjskega problema mladih niso 

zadostni. Ne glede na to, da obstajajo seveda v razpisih za neprofitna stanovanja, prednostni kriterij 

tudi mladi, pa na koncu se seveda izkaže, da se ti kriteriji v kopici drugih kriterijev preprosto izgubijo 

in prišli smo do zaključka, ki je tudi del strategije, da mladi potrebujejo poseben, ločen razpis za 

neprofitna stanovanje, stanovanje za mlade. Določen delež stanovanj v stanovanjskem programu je 

torej namenjenih zdaj 30 stanovanj. V naslednjem letu bo podeljenih preko javnega razpisa, mestni 

svet, pa seveda bo odločal o pravilniku, prav za ta namen, tako, da boste svetniki imeli tudi, pač, 

ustrezno besedo. Strategija, ki je pred vami je torej horizontalna strategija, posega na vsa področja, ki 

tako ali drugače vplivajo na položaj mladih. Zastavljena je kar se da konkretno, kolikor smo uspeli 

biti konkretni. 14 ciljev, 37 ukrepov na vseh področjih je takšnih, da je večinoma… 

 

---------------------------------------------------------KONEC POSNETKA ŠTEVILKA 20151123_213119 

 

GOSPOD DR. UROŠ GRILC 

…merljivih i da bomo seveda lahko na 4 leta Mestnemu svetu jasno poročali o tem kaj smo uspeli za 

mlade narediti in česa ne. Mogoče samo še ena beseda o javni razpravi. Ta je bila kar zelo intenzivna 

in razgibana. V gradivu tudi vidite, da smo se do vseh predlogov, dobljenih na javni razpravi, 

opredelili, jih povzeli in povedali zakaj smo posamezne predloge in pripombe upoštevali in zakaj ne. 

Posebnost te strategije, pa je tudi prvo poglavje, ki pa je dejansko napisano s strani mladih sami, 

samih, skozi strukturiran dialog v neokrnjeni obliki so mladi sami definirali 10 prioritetnih področij 

in znotraj njih posamezne cilje, tako, da smo na nek način uresničili tisto, kar rečemo, akr, al kar pa je 

blizu temu, neposredna demokracija. Jaz sem prepričan, da bomo v naslednjem obdobju v tem 

mestnem svetu slišali glas mladih večkrat in verjamem, da lahko velik prispevajo k razvoju mestne 

občine. hvala. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Hvala lepa, Uroš. Gospa Trobec, stališče odbora, prosim. 

 

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

 

GOSPA FRANCKA TROBEC 

Odbor za predšolsko vzgojo in izobraževanje podpira Predlog strategije Mestne občine Ljubljana za 

mlade, za od leta 2016 do 2025 in je z 9 glasovi od 9 prisotnih sklenil, sprejel ta sklep. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

To tudi nekaj pove. Gospod  Brezovar? Razprava. Gospa Urbanc, izvolite. 

 

GOSPA MAJA URBANC 

Ja, najlepša hvala. Ker sama spadam v to kvoto predstavnikov, ki se jih ta strategija nekako najbolj 

tiče, mi dovolite, da temu dokumentu kljub pozni uri namenim nekaj besed. Torej, na mizi imamo 

Predlog strategije mestne občine za mlade. Sama v svojem imenu in zagotovo še v imenu veliko 

drugih mladih, ki živijo v Ljubljani pozdravljam pri zadevanja v smeri oblikovanja nekega enotnega 
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celovitega dokumenta za mlade v naši občini, ki ga pač do sedaj nismo imeli. In mladi smo imeli od 

začetka občutek, da bomo tukaj v strategiji slišani, ter da jo bomo lahko vzeli za svojo. Mladinski 

svet Ljubljana je tudi v sodelovanju z mestno občino organiziral javno razpravo oziroma izmenjavo 

mnenj, v kateri smo mladi oblikovali 10 ključnih točk, ki so se vključila v strategijo. Pozdravljam 

tudi idejo o mreži mladinskih centrov do leta 2020, kot je že gospod Grilc omenil ter idejo o glavnem 

centru za mlade, ki naj bi nastal v prostorih stare Cukrarne. Strategija gre v vsekakor dobro smer in je 

korak naprej pri upoštevanji naših potre, pot, potreb, zato jo bom tudi vsekakor podprla. So pa v njej 

nekatere točke, ki so po mojem mnenju nekoliko pomanjkljive in jih vseeno želim nekaj povedati. 

Prva izmed njih je op mojem mnenju odsotnost poglavja o mladinskem organiziranju. Po objavi 

prvega osnutka smo to predlagali, da se, da se uvrsti v strategijo. To področje prav tako ureja 

nacionalna strategija za mlade ter večina ostalih lokalnih strategij, pri drugih občinah. Ka .. zakaj gre 

tukaj? Zakon o javnem interesu razlikuje med organizacijo za mlade, ki ni mladinska organizacija, je 

organizirana kot zavod, ustanova ali zadruga ter pa mladinsko organizacijo definira drugače, in sicer 

kot prostovoljno samostojno združenje mladih, ki s svojim delovanjem omogoča pridobivanje učnih 

izkušenj, obliko …sej mi boste potem lahko repliciral…oblikovanje in izražanje njihovih stališč ter, 

tukaj gre v bistvu za, za društva, zveze društev, za politične stranke, kjer, ki jim je pač v temeljnem 

aktu zagotovljena avtonomija delovanja v mladinskem sektorju. Zdaj, eden izmed namenov 

mladinske politike je tudi olajšati prehode izobr, iz, iz področja izobraževanja na trg dela. In pri tem 

se pač odpirata 2 smeri mladinske politike. Prva je horizontalna, tukaj so predvsem ukrepi za 

integracijo mladih v ekonomsko življenje in je v strategiji dobro upoštevana, vertikalna mladinska 

politika, ki pa zajema ukrepe lastne prostoru mladine in v bistvu predstavlja podporne mehanizme za 

razvoj mladinskega dela. Tukaj gre v bistvu za delovanje mladinskih organizacij, participacije, 

informiranje mladih, pa po mojem mnenju ni povsem ustrezno zajeta v tem predlogu. Tukaj manjkajo 

predvsem ukrepi in cilji, ki bi se nanašali na delovanje mladinskih organizacij. Pogrešam torej neko 

podporo prizadevanjem za povečanje števila mladih, ki so aktivni v mladinskih organizacijah. Ti 

namreč lažje sklepajo poznanstva, tudi krepijo svojo samozavest skozi tako delovanje na odgovornih 

položajih. Pridobivajo različne kompetence, tako s področja timskega dela, kooperativnosti. Vse te 

izkušnje jim tudi lahko omogočijo lažji prehod na trg dela. In po mojem mnenju bi bila za to tudi 

upravičena možnost višjega financiranja posameznega projekta, ki ga na razpis prijavi mladinska 

organizacija. Sedaj je to lahko v znesku največ 50 procentov vrednosti projekta. In prav tako bi si v 

strategiji želela zapisano redno letno financiranje mestnega sveta Ljubljane. Sama sem tudi 

predsednica ene izmed članic mladinskega sveta Ljubljane in vsako leto se to financira in je vsekakor 

že izvaja in je v praksi zagotovljeno, dobro pa bi bilo, da bi se v strategiji, ki je ključen dokument na 

področju … za mlade to tudi zapisalo, ane. Ne vem zakaj se nebi. Torej med javno razpravo, ki je 

potekala po izmenjavi mnenj točno v tej sejni sobi, kjer smo določili prioritetne točke, je bilo podanih 

veliko pobud, veliko predlogov in te pobude se je potem skupaj umestilo v prvo poglavje, ki pa ne 

vsebuje nekih konkretnih ciljev in ukrepov, zato lahko ugotovim, da so bile sicer vse pripombe, kot 

ste rekli, obravnavane, ne pa povsem upoštevane.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Pa sej je logično, ne. 

 

GOSPA MAJA URBANC 

Besedilo strategije v drugem delu, kjer imamo merljive cilje, merljive rezultate pa je ostalo skoraj 

enako prvemu predlaganemu osnutku. Če primerjamo, mislim, da se je samo ena stvar, se je dodala. 

Vse ostale, kar je predlogov pobud, je šlo v prvi del, kjer so neke splošne določbe. Še ena stvar. 

Mislim, da se v tej strategiji malo nespretno mešajo različne zakonsko določene starostne strukture 

mladih. Zdaj, zakon določa, kaj pomeni nekdo, ki je mlad. Da je to oseba, stara od 15 do 29 let. To 

pomeni, da otroci pod 15 let ne spadajo v to, spadajo v strategijo, ne vem, oddolka, oddelka za 

predšolsko vzgojo in izobraževanje. Tukaj ne govorimo o kakršnem koli izključevanju. Ta merila so 

verjetno določena z enim namenom. Je pač drugače obravnavamo obe starostni skupini. Pa še ena 

stvar, ki je mogoče nenavadna, vsaj meni se zdi. Se pravi, da bomo povečali število mladih v 

projektih in programih organizacij za mlade in sicer, to število bomo povečali do let 2020 na 50 tisoč 

letno. To je zelo velika številka. Zdi se mi pa predvsem, da bo to zelo težko izmeri, ker bi rada vedla 

na kakšen način bomo dosegli to številko, ravno to številko in kako bom rekli koliko mladih se je 
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sedaj udeležilo, se je vključilo v projekte in programe. Tako. Moj namen ni, ni, torej kritika v 

negativno smer,kot sem rekla, strategijo bom podprla, pozdravljam napore in prizadevanja na strani 

mestne občine, upam pa, da bodo določene pomanjkljivosti oziroma pripombe, ki so bile tudi že 

podane nekako upoštevane in tako … na ta način, pač ta strategija lahko resnično zaživi. Hvala. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Mal me mika, da vprašam. A to točko umaknem iz dnevnega reda? Ker po vsem, kar je narejeno, po 

vseh teh tridesetih razpravah. Ja sej je logično, da vse ne more biti sprejeto. jaz si sploh, jaz sem 

vprašal tm mladinski svet, ko so govorili o tem, da bi radi imeli večje članstvo, pač, repliciram, pa 

večje članstvo v političnih strankah. Ful, jaz tako zato, ker med mladimi imam veliko podpore, sam 

kako v prostovoljnem društvu naj mi sedaj napišemo, da se morajo včlanit,pa še napišemo v katero 

stranko. Mislim, lejte, še enkrat, sej, če vam ne paše jo umaknemo. Noben problem. Ker jaz mislim, 

da to, kar je bilo v razpravah povedano že prej, mladi sami, kaj so napisal, da smo dpsegli en velik 

konsenz. Tega, kar želijo in kar je možno. Mi smo prvi, ki smo odprli dve ključni vprašanji. Kako 

zaposlit za pripravništvo štipendiste mesten občine, da jim rečejo, da ima tisto pripravništvo, da 

lahko, da je to del štipendije, da potem vsaj ima za kandidirat za delovno mesto, stanovanja smo 

vključili. Čeprav jih tudi stari rabijo, ker 15 procentov se realizira kot tako ne, in drugič kako vključit 

mlade v Ceneta Štuparja z Mladimi zmaji, tisti, ki so, rečemo, šli mal s poti, da jih nazaj vrnejo, da 

neko šolo naredijo in da jih tudi vključimo. Izmišljujem se, če je nekdo za kuharja, da mu damo 

priliko, da recimo dela v Woku kot kuhar, tisto spet pripravništvo. Da ga, da mu mal. In mi smo kle 

naredili več kot je možno in jaz pravzaprav nisem razumel, kaj želite? A umaknem to točko, al jo 

sprejemamo? 

 

GOSPA MOJCA ŠKRINJAR 

Saj je rekla, da bo glasovala za. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Ja, ampak.. 

 

GOSPOD MIRKO BRNIČ JAGER 

Ja normalno …//…nerazumljivo…//…no, kaj, a niste …//…nerazumljivo…//… 

 

GOSPA MAJA URBANC 

…//…nerazumljivo…//…sej boste vi …//…nerazumljivo…//… 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

S, sej vem, sej, gospa je polnoletna, gospod Brnič Jager. Puste vi men ljubo … jaz nisem vaša ljuba 

duša. Pa nobena vrte … dejte mir! Še enkrat, ne. Gospa Urbanc, izvolite. Zdaj mi pa dir, odgovorite 

na repliko. Minuto ima.  

 

GOSPA MAJA URBANC 

Ja, hvala. Lejte jaz sem, mislim, da sem dvakrat ali pa celo trikrat, sem v svoji razpravi povedala, da 

bom podprla strategijo. Sem pa izpostavila v svojem imenu, pa mogoče še v imenu kakšne druge 

organizacija članice mladinskega sveta, k smo se dobili zdaj prejšnji teden na sestanku in smo 

obravnavali tudi ta dokument, ki ga danes obravnavamo. Ugotovili smo veliko je bilo narejenega, 

veliko je bilo stvari dobrih. Pripombe so bile upoštevane, ampak ne konkretizirane, to je bila moja 

pripomba, ane. Kare se pa tiče mladinskih organizacij, si bi pa jaz samo želela, da imamo zapisano … 

za, zapisane neke ukrepe, neko poglavje o mladinskem organiziranju. To se meni osebno zdi zelo 

pomembna stvar. Seveda so Mladi zmaji zelo pomembni, seveda še z veliko drugih ukrepov ,ki ste jih 

vključili, podpiram, ampak ne razumem zakaj… 

 

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

repliki. 

 

GOSPA MAJA URBANC 
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… tega ni bilo mogoče. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Pa gospa Urbanc. Mi dans sprejmemo to strategijo, tako kot je, ker je spreminjat ne moremo, ker dans 

je, ne, ker je sprejem predloga, ali jo pa umaknemo. Sej ne moremo sedaj rečt, je bomo spreminjal 

prvih 16 strani, po pa še pol strani dodali zraven, ane. Mi jo sprejemamo ali pa umaknemo.  

 

GOSPA MAJA URBANC 

…//…nerazumljivo…//… poslušate… 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Jaz vas poslušam, vi mene ne poslušate. Gospa Škrinjar, izvolite. Da slišimo… 

 

GOSPA MOJCA ŠKRINJAR 

Ja, hvala lepa. Jaz mislim, da je to dobrodošla zadeva, ta strategija je zelo dobra. Mladi so zahtevni. 

Vidijo, kaj se da še izboljšat in nedvomno bo oddelek in občina sledila ciljem kakovosti in da bo 

strategijo dobro peljala in še z izboljševala. Jaz bom podprla to strategijo. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Hvala lepa. Gospod Brezovar.  

 

GOSPOD DR. NEJC BREZOVAR 

Hvala lepa. tudi jaz bom seveda strategijo podprl, pa ne, da zdle razlagam svoj glas, ampak moram 

rečt, da sem prav užival v branju takega dokumenta, predvsem zato, ker so zraven tudi neki konkretni 

cilji in ukrepi. Moram rečt, da me veseli sploh nekaj. Ljubljana je univerzitetno mesto, Ljubljana je 

mlado mesto, tukaj živi več 10 tisoč mladih, ki med študijski, dijaškim letom karkoli preživljajo velik 

del svojega življenja tukaj in tukaj živijo nekateri kasneje tudi ostanejo. Posebej bi pohvalil nekatere 

ukrepe, ki so tukaj, namreč ti ukrepi ne bojo vplivali ne le na mlade meščanke in meščane, temveč 

tudi širše. Tudi na te, ki jih mestna občina Ljubljana gosti tekom študija, tekom srednje šole in zato 

bom vsekakor to strategijo podprl. Hvala lepa. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Gospa Kucler Dolinar. 

 

GOSPA MOJCA KUCLER DOLINAR 

Hvala. Jaz pa ne spadam več v skupino mladih, ampak sem mlade,smo mlade pr nas tudi malo 

povprašali kaj menijo o tej strategiji. Tko, da, podobno kot so bile tudi pripombe na katere ste v enem 

letu odgovarjal, ampak tudi že zdajle izpostavljeno od predhodnice. Namreč, dobro je, da dobivamo 

strategijo, dobro je, da je večina, zastavljen nek cilj. Zdaj, ko govorite, župan, da danes ne morm, da 

to je tako kot je, jaz pričakujem, da bojo zelo hitro tudi potem oblikovani neki akcijski plani, ane, na 

podlagi te strategije ali kaj bomo zdej oblikoval? 

 

GOSPOD DR. UROŠ GRILC 

Samo uresničevali. 

 

GOSPA MOJCA KUCLER DOLINAR 

Samo uresničevali bomo. No, potem pa, verjetn boste dost hitro videli, da pa bom majčkeno premalo 

, verjetno, bi rekla, merljivih ciljev in pa nekih tudi merljivih kazalcev, da nam boste potem tudi 

lahko dobro prikazali, dobro uresničevanje, ane, te strategije. Zdaj, mene je pravzaprav kar 

presenetilo, verjetno tako kot vse, ane, al pa zaskrbel, kar se tiče mlade iskalce zaposlitve. Posebej, če 

še vemo, da statistika vse prenese in da v .. te številke niso pač vključeni vsi, posebno ne tisti, ki so 

bili že izbrisani iz evidence. In še posebej me je presenetilo, da je kar 76, 4 odstotkov žensk. V tej 

strukturi. Tako, da mogoče bi tukaj pričakovala v teh akcijskih  ukrepih, ki sem si jih sama zamislila, 

pa očitno ne boste jih pripravljal, mogoče tudi kakšen ukrep prav s tega konkretnega področja. Torej, 

kateri ukrepi, s katerimi ukrepi bi lahko pa pripomogli k večjemu zaposlovanju žensk. Zdaj, župan, vi 
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ste omenili, da Ljubljana je naredila vse kar je mogla, predvsem v zvezi z, pač, zaposlovanjem 

štipendistov, ane. Ampak če te številke seštejemo, na primer, da je kok, MOL je štipendirala 38 

študentov, pa potem nekaj jih je bilo še v programih podjetništva, milim, da ta okoli 30, pa število 

javnih del. Zdaj, pač, ostalih podatkov ni, ampak to sam hočem rečt, da to ne bo vsega rešl, ane, da to 

še en odstotek brezposelnih ni, no. Seveda nekaj je, ane. Ne bo pa zdaj to reševalo globalnega 

problema brezposelnosti v Ljubljani. Ampak fino. Zdaj v zvezi z samozaposlenimi mladimi, zelo 

veli, velik poudarek je na start up podjetjih, ane? Vsi vemo, da je pa še en kup, verjetno in kot pišete 

tudi drugih samostojnih podjetnikov s povsem drugih področij. Tukaj se pa nekaj bojim. Če se 

spomnim, al pa tudi, da vas spomnim, ko smo obravnavi mi polletno poročilo glede spodbujanja 

podjetništva v Ljubljani, smo naleteli na postavko 0. Torej realizacija spodbujanja podjetništva v 

Ljubljani je bila 0. Tako, da, jaz pričakujem, en, da bo ta segment dobil večjo podporo s strani župana 

in da bomo čez 1 leto poslušal, da je bilo pač vloženih kar nekaj sredstev, tudi v to podporo. 

Predvsem pa, kot rečeno, no, da je potrebno te zadeve gledat na splošno. Seveda, po eni strani je 

podatek, da je v porastu delež samozaposlenih, misli, da je 7,9 odstotkov, ampak po drugi strani pa 

spet pravijo mladi, da to je rezultat tega, ker jih pač silijo k ustanovitvi s.p.-ja. Da lahko sodelujejo, 

da lahko delajo z nekim podjetjem. Saj pravijo, da strošek zaposlitve bi bil visok, ane. Zdaj to je treba 

z eno mero občutljivosti pogledat kaj, kaj pomeni. Potem bi pa rada pa vprašala nekaj, pa mogoče mi 

boste znali vi povedati al pa kolegica, k tudi z ministrstva prihaja, glede programa jamstva za mlade. 

Da bo MOL prihodnje leto močno promoviral, saj je mogoče skozi, skozenj doseči večje rezultate od 

sedanjih. Zdaj pa, če so mi tole prav pripravili, bojda pa ravno na spletni strani jamstva za mlade piše, 

zakaj program jamstvo za mlade ne bo reševal brezposelnosti mladih. Ker nima zadostne podpore 

vseh ministrstev, ker ne govorijo o ustvarja, ustvarjanju delovnih mest. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Pa kaj imamo mi s tem? 

 

GOSPA MOJCA KUCLER DOLINAR 

Ker pač nima ustreznega nabora ukrepov, ker ministrstva ne sodelujejo med sabo. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Pa kaj imamo mi s tem? 

 

GOSPA MOJCA KUCLER DOLINAR 

Slabe … Vi dajete velik poudarek tudi na podro, programu, zlasti v programu jamstva za mlade.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Prehitevamo državo. 

 

GOSPA MOJCA KUCLER DOLINAR 

No, saj mi boste odgovorili, gospod župan, ane. Glede stanovanj, mene veseli, pač, da bo ta razpis 

fokusiran na mlade. In še mogoče glede zlorabe alkohola. To je bila ena od naših tem, no. Tuki se 

pridružujem tudi predlogom, ki so bili danes, dani s strani reprezentativnih zavodov, kjer pogrešajo 

predvsem preventivne ukrepe, ane. Jaz pa sem že spraševala tudi o konkretnih številkah. Kaj ukrepi, 

ki so že na tem področju v strategiji so pa predvsem navedeni, kako naj bi se preprečevalo zlorabo 

alkohola, ni pa preventivnih ukrepov. Ampak, koliko je zmanjšanje alkoholizma med mladimi 

sedanja podlagi vseh aktivnosti Mestne občine Ljubljana. Ja, kolesarske poti bodo verjetno potrebne, 

še bolj, kako bi rekla … kolesarska mreža še bolj učinkovita, da se bo lahko izpolnjeval cilj 

promoviranja trajnostne naravne oblike mobilnosti mladih. Tako, da, lejte, gospod župan, zdaj 

kakorkoli stvari jemljete, lepo al grdo, to so naš predlogi in jaz si želim, da bodo v izvajanje tudi te 

predlogi upoštevani. Hvala  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Gospod Strikovć. 

 

DENIS STRIKOVIĆ 
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Spoštovani! Pač javljam se, kot eden od treh v tem mestnem svetu, ki se nas ta strategija še dotiče. 

Sicer mene še slabih 2 meseca, tako, da sem zamudil, zamudil pozitivne učinke te strategije. Bom pa 

rekel odlično in me veseli, da gremo v to stvar in tud se zahvaljujem doktorju Grilcu, da, da je vodil 

ta proces. Jaz sem padel pod to generacijo, ko smo zaključevali zadnje izpite, ko je v naši državi 

nastopila kriza in bi, in bi te ukrepi, če bi bili že sprejeti prej, bi, bi, bi moji generaciji bili v veliko 

pomoč in me veseli, da mesto na teh področjih prehiteva našo državo. Mogoče našo mesto, kot, ki 

ima to, to srečo tudi, da je glavno mesto te države, n, pač ni tok občutilo teh težav, ki so jih tudi 

občutili druga mesta. Tako, da mislim s temi dolgoročnimi nekimi kazalniki in strategijami bomo res 

onemogočili, da ne bojo tudi številne naslednje generacije šle vn iz Ljubljane, ki si ne morejo 

privoščit, prebivat v Ljubljani, ker je preveč draga za njih, nekje stanovanja so v oklici cenejša in še 

bolj, kar je pomembno za mesto in državo, da, da te iz moje generacije naslednje ne bojo šle v tujino. 

Že preštevilni so odšli v tujino. Tako, da se res se veselim teh, te strategije in da bo imela pozitivne 

učinke. Bom pa samo še za zadnjo, ki se pa na zadnjo točko teh dolgoročnih ciljev, pa lahko direktno 

vplivamo vsi mi, ki sedimo v tej dvorani. Zadnja točka se tiče povečanja aktivne participacije mladih 

pri odločanju v MOL. Kot piše, v prejšnjem mandatu je samo ena svetnica spadala v to mladinsko 

strategijo. V tem mandatu smo trije taki. Razen v četrtnih skupnosti, so številni mladi, tako, da se ta, 

ta številka povečuje. In kako lahko vplivamo, da vse politične opcije, ki sedijo tuki, da tudi 

razmišljajo in čez 3 leta tudi na svoje liste bolj uvrstijo tudi mlade. Hvala lepa. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Hvala lepa. Gospa Sukič.  

 

GOSPA NATAŠA SUKIČ  

Hvala za besedo. No, jaz se pa pridružujem razpravi, Nejca Brezovarja. Se popolnoma strinjam, 

lahko so podpišem, kar je povedal. Sama sem se seznanila s to strategijo. Tudi na odboru smo se zelo 

seznanili, temeljito z njo in lahko jo samo pozdravim. Na mene je naredila izjemen vtis, tako, da teh 

... danes teh določenih, bom rekla opazk al pripomb, res morem rečt tokrat, ne razumem najbolje, ker 

če kaj, je to eden boljših dokumentov, kar sem jih kdaj videla do sedaj. Tako da, absolutno podpiram. 

Hvala lepa.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Hvala lepa. Gospa Mitrović, zadnja prijavljena.  

 

GOSPA EMILIJA MITROVIĆ 

Hvala. Jaz bi v bistvu samo kot najmlajša svetnica, čutim odgovornost, da se še jaz javim za konc. 

Moram rečt, da smo lahko veseli, da imamo to strategijo. Jaz sem imela v preteklosti možnost 

sodelovati tudi z mladinskim, oziroma uradom za mladino v Mestni občini Maribor in lahko 

kompetentno primerjam  delovanje občine, se pravi vlogo občine pri tej problematiki tam, torej v 

Mariboru in tuki in sem … lahko samo rečem, oziroma pohvalim občino, da se je sploh angažirala, da 

je v bistvu večji del bremena prevzela od države nase. In to zelo cenim in z vsem spoštovanjem, 

gospa Kucler, Kucler Dolinar, mislim, da sploh niste prebrala strategije, no. Res, zato, ker niste imeli 

tehtnega, tehtnih argumentov in strategija je res dobra in ni možno vse takoj upoštevati. Na odboru 

smo se seznanili tudi z nekaterimi pomisleki, ki jih je gospa Urbanc tudi izpostavila in mislim, da je 

bilo rečen, da so, da je dialog še vedno odprt za prihodnost in da se bojo stvari vključevale in se boljo 

izboljševale, ampak vseen, ne moremo takoj in sedaj. In včasih imam občutek, da dobre stvari sploh 

ne sprejmete, ampak samo iščete izgovore, da, da karkoli kritizirate, no. Čisto iskreno. 

 

GOSPA MAJA URBANC 

Replika.  

 

GOSPA MOJCA KUCLER DOLINAR 

Replika. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Izvolite, gospa Kucler Dolinar, repliko. 
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GOSPA MOJCA KUCLER DOLINAR 

O ja, gospa kolegica svetnica. A vam samo nekaj strani naštejem, da ne bom dolgovezila. Se pravi. 

Brezposelnost mladih in podatki, stran 22, enak podatek o ženskah … 

 

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

 

GOSPA MOJCA KUCLER DOLINAR 

Ne, berem tukaj moj opomnik, dejte no, gospa Trobec, no. Sej nismo v šoli. Stran 23… 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Škoda.  

 

GOSPA MOJCA KUCLER DOLINAR 

…ukrep Jamstva za mlade MOL 

 

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

repliki. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Prekinu bom tole branje, ne, to da … to je nesmiselno, ne. 

 

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

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Vzemite na svoj račun, sej ste prebral, kar mene tiče lahko … jaz tud kazalo bom vzel sedaj. Jaz 

strategije nisem bral, ker sem zraven sodeloval. In sem imel razpravo z mladimi, ker sem hotel, da mi 

praktično pojasnijo, ne. Kva hočejo. Da še jaz razumem. Gospa Urbanc, vi tudi replika. Na čem? 

 

GOSPA MAJA URBANC 

Nč, gospej Mitrović. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Ne … vem, ampak na čem? Kateri delu? 

 

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

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Bo vam Pavlin prevedel, no. Na čem, na katerem delu? 

 

GOSPA MAJA URBANC 

V točki, ko je govorila … aja, aja. A zdaj imam jaz besedo? 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Seveda. 

 

GOSPA MAJA URBANC 

Prav. Potem bom pa… 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Ne vem zakaj se ne prijavite.  

 

GOSPA MAJA URBANC 

V glavnem repliciram kolegici Mitrović v točki, ko je rekla, da .. 
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... /// ... iz dvorane – nerazumljivo ... /// 

 

GOSPA MAJA URBANC 

…so še, prosim? 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------(smeh v 

dvorani). 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Lepo prosim, sej, ura je 11. Res. 

 

GOSPA MAJA URBANC 

Al imate vi besedo, al jo imam jaz? Se pravi v točki, ko je rekla, da grejo po … nekak pobude in 

odprtost za vprašanja še naprej. Tudi jaz sem izrazila to željo in nekak sem upala, da moja razprava 

ne bo razumljena kot neko nagajanje, če jo pač tako vzamete, jo tko vzamete, ne vem. Glede tega, da 

se je občina to, tokrat potrudila za mlade se strinjam. Mogoče me niste poslušal, veliko stvari sem 

pohvalila, izpostavila sem samo stvari, ki sem jih jaz opazla, da so pomanjkljive. Ne vem, a je to 

prepovedano? Mislim. Tega res ne razumem. To je prva stvar, druga stvar pa. Precej izkušenj imam z 

mladinskim delom, z vodenjem, z organiziranjem, tko do podmladka politične stranke do še drugih 

določenih dejavnosti in precej dobro se mi zdi, da vem, kaj mladi in kaj mladinske organizacije 

potrebujemo. Zato, sem si pač drznila razpravljat in drznila sem si opozorit tudi na nekatere stvari, ki 

pač dosledno niso bile upoštevane. In to dobro veste, tudi tsti, ki ste bili na tem odboru. Mene sicer ni 

bilo, ampak ne morte rečt, da je bilo vse perfektno. Tako, da, pač resnično upam, da ko bomo sprejeli 

ti strategijo, se bo dal določene stvari… 

 

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

repliki. 

 

GOSPA MAJA URBANC 

…ki so po mojem mnenju še nedodelane, dodelat, spremenit in pač strategijo izvajat al kako že, smo 

rekli? 

 

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

repliki. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Zaključujem razpravo, zdaj pa, gospa Urbanc. Pol k bova šla, bi rad, da mi razložite tole vaše sedaj, 

na čem je bila replika, ker jaz od tega, kar je gospa Mitrović rekla, ene stvari se ni dotaknila, da bi vi 

lahko replicirala.  

 

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

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Tak, da je … 

 

 

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

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Po moje ste govorila isto, ne, tko da jaz bi rad videl v čem ste repliciral. Ja .. ugotavljam navzočnost.  

 

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

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 
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Oh, ko bo pa Pavlin predlagal, ta bo pa sigurno perla. Presežke. Mogoče bo pisu, še kaj novinarjem 

pod vrata dajal. 

 

41 prisotnost. 

 

Glasujemo O PREDLOGU SKLPA: Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Predolg 

strategije Mestne občine Ljubljana za mlade 2016 – 2025. 

 

Prosim za vaš glas. 

41.  

Uroš, bravo. Uroš, 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------aplavz v 

dvorani. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

zdej pa hitr domov čuvat Lučko, ker ne morta bit oba tle. Uroš lahko gre. Uroš lokh gre. On ima, on 

ima najmanjšo pa doma. K jo mora čuvat, ne. Ker oba ne moreta bit. Naslednjo točko bo predstavila  

(smeh). Strategija, predhodno mnenje, strategija javnega zavoda Kino Dvor dva šest 2016 – 2020. 

 

AD 12. PREDLOG SKLEPA O POZITIVNEM PREDHODENM MNENJU K STRATEGIJI 

JAVNEGA ZAVODA KINO DVOR 2016 – 2020 

Gradivo ste prejeli. Uvodni del bo predstavila gospa Nina Peče Grilc, ki bo krajša kot gospod Grilc. 

 

GOSPA MOJCA ŠKRINJAR 

Al pa ne.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Bo, bo. Ker mora domov jt. 

 

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

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Čist. 

 

GOSPA NINA PEČE GRILC 

Spoštovani gospod župan, spoštovani Mestni svet, najlepša hvala za priložnost, da pred vami 

spregovorim o Kinodvoru in rada bi jo izkoristila najprej za to, da vam povem, da je Kinodvor v 

dobri kondiciji. Da je pravzaprav zgled in spodbuda, tako domačim kot tujim kinematografom. Ta 

teden potujemo v Prago na mednarodno konferenco največje kinematografske mreže, kjer smo 

ponovno med 500-imi člani v skupini 5 govorcev na temo inovativnosti, pridobivanja novih 

občinstev in pa prihodnosti kina. Verjamem, da to niso, da to ni le rezultat dobrega dela Kinodvora, 

pač pa pravzaprav še bolj, rezultat dobre odločitve Mestne občine Ljubljana, da je leta 2008 

ustanovila javni zavod za področje kinematografije. V letu 2008 je bilo kar nekaj zunanjih 

dejavnikov, ki so po tem botrovali temu, kar se je dogajalo v nadaljevanju z našim kinom. Jaz bi vas 

spomnila morda samo na enega. Že takrat so se namreč kazale posledice zaprtja mestnih kino dvoran, 

konec 90-ih let in pa rezultat bolj ali manj uspešne poslovne in programske politike komercialnih 

multipleksov. Te posledice so se kazale predvsem v tem, da so navade obiskovanja kina med 

najmlajšo in pa starejšo populacijo ugašale. V naslednjih letih se je dogajalo tudi to, da smo se začeli 

spraševat ali je kino pravzaprav zastarela oblika prostega časa. Takrat se je v letu 2008 odprl mestni 

kino za prikazovanje kakovostnih in zahtevnejših filmov. V svoje izhodišče je postavil izrazito 

kulturno poslanstvo, in sicer za širjenje filmske kulture in pa za rehabilitacijo navad obiskovanj kina 

vseh generacij, kar še danes počne z razvijanjem ciljnih občinstev. Prav tako v svoje izhodišče 

programa je postavil raznolikost in pa prinašanje dodane vrednosti, ki se kaže v alternativi. Ne le 

filmskega izbora, temveč tudi tega, kako filme predstavlja oziroma prezentira. In pa z dodano 
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vrednostjo številnih predvsem brezplačnih, filmsko vzgojnih dejavnosti. Med njimi naj omenim 

predvsem program za otroke in mlade, ki je v letu 2009 prejel tudi mednarodno nagrado omenjene 

mreže. Če je bilo v letu 2009 v Kinodvoru 1180 filmskih projekcij na katerih smo našteli 67 tisoč 

gledalcev, od tega 13 tisoč 400 otrok in mladih, jih je bilo 5 let kasneje, torej v letu 2014 1890 

projekcij, 120 tisoč gledalcev in 33 tisoč 350 od tega je bilo otrok in mladih. Usmerjenost v gledalca, 

torej spodbujanje refleksije in pa kritčne, kritičnosti gledalca je tisto, kar za nas pomeni razvijanje 

občinstev. Ne torej le to, da se občinstvo množi in da vidimo nove ljudi v kinu, pač pa predvsem v 

tem, da razvijamo zahtevnejše gledalce. Če so bili kino – balonovi otroci leta 2008 dejansko še otroci, 

potem so danes najstniki, ki sprašujejo po novih, zahtevnejših programih. In tukaj jim je treba 

odgovoriti, sicer je ta del populacije za kino izgubljen. V tej luči bi želela, da razumete tudi naše 

strateške cilje v strategiji 2016-2020, med katerimi naj omenim 2. želimo vztrajati v tej kondiciji 

Kinodvora, daje torej to še naprej osrednji mestni kino, z rednim filmskim programom, s programom 

za otroke in mlade in pa predvsem, seveda, z vsemi tistimi drugimi kulturnimi, festivalskimi 

programi neodvisne filmske produkcije. Vendar pa, od leta 2012 naprej ugotavljamo, da smo dosegli 

120 tisoč gledalcev letno, kar je maksimalno število,ki ga v obstoječih kapacitetah, en le kadrovskih 

temveč zlasti prostorskih lahko dosežemo. Zato že ves čas, torej vsa ta leta sodelujemo tudi z Mestno 

občino Ljubljana pri načrtovanju novega mestnega minipleksa, torej kina z več dvoranami v središču 

mesta. Ta bo prinesel predvsem razvoj kina v smeri programske raznolikosti in pa v smeri razvijanja 

novih, zlasti mladih občinstev. Najlepša hvala. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Hvala lepa, Nina. Gospod Matić, stališče odbora, prosim. 

 

GOSPOD DR. DRAGAN MATIĆ 

Odbor za kulturo in raziskovalno dejavnost podpira Predlog sklepa o pozitivnem predhodnem mnenju 

k Strategiji javnega zavoda Kinodvor 2016 – 2020 in predlaga Metsnemui svetu Mestne občine 

Ljubljana, da ga sprejme.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Gospod Brezovar? Razprava? Gospa Sever izvolite. 

 

GOSPA KSENIJA SEVER 

Hvala za besedo in gospe za zelo dobro… 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Mikrofon. 

 

GOSPA KSENIJA SEVER 

Hvala za besedo in gospe za zelo dobro in nazorno predstavitev. Rada bi povedala, da bom predlog 

sklepa podprla, kajti javni zavod Kinodvor s svojim programom, vsebino dela zelo dobro nagovarja 

občinstvo, ima dobe obisk in priljubljenost med občani Ljubljane. Tudi gradnja minipleksa, mestnega 

kina v središču mesta je zelo dobrodošla, predvsem pa, če bo s svojim raznolikim programom, ki ga 

ima že sedaj, še naprej nagovarjala vse generacije. Tak predlog z veseljem podpiram. Hvala. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Hvala lepa … gospod Striković. 

 

DENIS STRIKOVIĆ 

Na kratko, po mojem mnenju je eno od področij na katerem je občina zelo uspešna, seveda, ob 

možnostih razvoja in izboljšav je kultura in na področju kulture je Kinodvor sigurno, če ne med 

najboljš … če ne že najboljši med najboljšimi ustanovami v Ljubljani in zelo podpiram delovanje in 

to strategijo. Pozivam pa občino, vem, da se trudi, ob temu, da bi zaživel minipleks v nekdanjem 

centru našega mesta, mislim, da je to tudi eden boljših projektov, po mojem mnenju, ki še ni 

realiziran. Tko da, pozdravljam.  
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GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Zaključujem razpravo.   

 

Ugotavljam navzočnost po tej točki. 37. 

Lepo prosim sedaj za glasovanje, pazite sedaj, ko glasujemo. Jaz bi le rad, da Nina zmaga, glede na 

predhodno glasovanje. Tako, da. 

 

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

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Ena in …mora bit 42.  

 

A ste vsi glasovali? 

 

Glasujemo  PO PREDLOGU SKLEPA: Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Predlog sklepa 

o pozitivnem predhodnem mnenju k Strategiji Javnega zavoda Kinodvor 2016 – 2020. 

 

Smo vsi glasovali? In…Nina. Ponovitev, ne boš? 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------smeh v 

dvorani. 

 

Hvala lepa. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------smeh v 

dvorani. 
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