
 

 

MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
M E S T N I   S V E T 
 
Mestni trg 1  
1000 Ljubljana 
 

Šifra:    032-32/2006-50 
Datum: 8. 6. 2006   
 
 

ZAPISNIK 
 
 
27. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, ki je bila: 
 

• v ponedeljek, 27. februarja 2006 – I. zasedanje 
• v ponedeljek, 6. marca 2006 – II. zasedanje 
• v ponedeljek, 13. marca 2006 – III. zasedanje 
• v ponedeljek, 20. marca 2006 – IV. zasedanje 
• v ponedeljek, 27. marca 2006 – V. zasedanje 
• v ponedeljek, 3. aprila 2006 – VI. zasedanje 
• v ponedeljek, 10. aprila 2006 – VII. zasedanje 
• v ponedeljek, 24. aprila 2006 - VIII. zasedanje 
 

Zasedanja so potekala v Veliki sejni dvorani Mestne občine Ljubljana, Magistrat, Mestni 
trg 1, Ljubljana. 
 
Zasedanja sta vodila županja Mestne občine Ljubljana Danica SIMŠIČ ter podžupan Miloš 
PAVLICA. 
  
 
Na I. zasedanju dne 27. februarja 2006 so bili navzoči člani in članice Mestnega sveta (v 
nadaljevanju svetniki): 
 
doc. dr. Bojana BEOVIĆ, Peter Jožef BOŽIČ, Boštjan CIZELJ, Anton COLARIČ, dr. Drago 
ČEPAR, Maja ČEPIČ, Dominik Sava ČERNJAK, Stanislava Marija FERENČAK MARIN, doc. 
dr. Gregor GOMIŠČEK, Gregor ISTENIČ, Roman JAKIČ, Mihael JARC, Miha JAZBINŠEK, 
Janez JEMEC, Aleš KARDELJ, Miha KOPRIVŠEK, Dimitrij KOVAČIČ, Samo KUŠČER, 
Marinka LEVIČAR, Boris MAKOTER, Barbara MIKLAVČIČ, Janko MÖDERNDORFER, 
Angela MURKO PLEŠ, mag. Igor OMERZA, Branko OMERZU, Miloš PAVLICA, prof. dr. 
Stanislav PEJOVNIK, Zvone PENKO, Dunja PIŠKUR KOSMAČ, Viktorija POTOČNIK, Franc 
SLAK, Slavko SLAK, mag. Janez SODRŽNIK, Peter SUŠNIK, Majda ŠIRCA, Marija 
ŠTERBENC, prof. dr. Metka TEKAVČIČ, Marjeta VESEL VALENTINČIČ, dr. Jože 
ZAGOŽEN in Janez ŽAGAR. 
 
Zasedanja se niso udeležili svetniki: Damijan DOLINAR, Cvetka SELŠEK – opr., Eva 
STRMLJAN KRESLIN – opr., prof. dr. Darko ŠTRAJN in Janez VRBOŠEK - opr. 
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Na II. zasedanju dne 6. marca 2006 so bili navzoči svetniki: 
 
Peter Jožef BOŽIČ, Boštjan CIZELJ, Anton COLARIČ, dr. Drago ČEPAR, Maja ČEPIČ, 
Dominik Sava ČERNJAK, Damijan DOLINAR, Stanislava Marija FERENČAK MARIN, Gregor 
ISTENIČ, Mihael JARC, Miha JAZBINŠEK, Janez JEMEC, Aleš KARDELJ, Miha 
KOPRIVŠEK, Dimitrij KOVAČIČ, Samo KUŠČER, Marinka LEVIČAR, Boris MAKOTER, 
Barbara MIKLAVČIČ, Janko MÖDERNDORFER, Angela MURKO PLEŠ, Branko OMERZU, 
Miloš PAVLICA, prof. dr. Stanislav PEJOVNIK, Zvone PENKO, Dunja PIŠKUR KOSMAČ, 
Viktorija POTOČNIK, Franc SLAK, Slavko SLAK, mag. Janez SODRŽNIK, Peter SUŠNIK, 
Majda ŠIRCA, prof. dr. Darko ŠTRAJN, prof. dr. Metka TEKAVČIČ, Marjeta VESEL 
VALENTINČIČ, Janez VRBOŠEK, dr. Jože ZAGOŽEN in Janez ŽAGAR. 
 
Zasedanja se niso udeležili svetniki: doc. dr. Bojana BEOVIĆ – opr., doc. dr. Gregor 
GOMIŠČEK, Roman JAKIČ – opr., mag. Igor OMERZA – opr., Cvetka SELŠEK – opr., Eva 
STRMLJAN KRESLIN – opr. in Marija ŠTERBENC – opr.  
 
 
Na III. zasedanju dne 13. marca 2006 so bili navzoči svetniki: 
 
doc. dr. Bojana BEOVIĆ, Peter Jožef BOŽIČ, Boštjan CIZELJ, Anton COLARIČ, dr. Drago 
ČEPAR, Maja ČEPIČ, Damijan DOLINAR, Stanislava Marija FERENČAK MARIN, doc. dr. 
Gregor GOMIŠČEK, Gregor ISTENIČ, Mihael JARC, Miha JAZBINŠEK, Janez JEMEC, Aleš 
KARDELJ, Miha KOPRIVŠEK, Dimitrij KOVAČIČ, Samo KUŠČER, Marinka LEVIČAR, 
Boris MAKOTER, Barbara MIKLAVČIČ, Janko MÖDERNDORFER, Angela MURKO PLEŠ, 
mag. Igor OMERZA, Branko OMERZU, Miloš PAVLICA, prof. dr. Stanislav PEJOVNIK, 
Zvone PENKO, Dunja PIŠKUR KOSMAČ, Viktorija POTOČNIK, Franc SLAK, Slavko SLAK, 
mag. Janez SODRŽNIK, Eva STRMLJAN KRESLIN, Peter SUŠNIK, Majda ŠIRCA, Marija 
ŠTERBENC, prof. dr. Darko ŠTRAJN, prof. dr. Metka TEKAVČIČ, Marjeta VESEL 
VALENTINČIČ, Janez VRBOŠEK, dr. Jože ZAGOŽEN in Janez ŽAGAR. 
 
Zasedanja se niso udeležili svetniki: Dominik Sava ČERNJAK – opr., Roman JAKIČ – opr. in 
Cvetka SELŠEK - opr.  
 
 
Na IV. zasedanju dne 20. marca 2006 so bili navzoči svetniki: 
 
doc. dr. Bojana BEOVIĆ, Peter Jožef BOŽIČ, Boštjan CIZELJ, Anton COLARIČ, Maja ČEPIČ, 
Damijan DOLINAR, Stanislava Marija FERENČAK MARIN, doc. dr. Gregor GOMIŠČEK, 
Gregor ISTENIČ, Roman JAKIČ, Mihael JARC, Miha JAZBINŠEK, Janez JEMEC, Miha 
KOPRIVŠEK, Samo KUŠČER, Marinka LEVIČAR, Boris MAKOTER, Barbara MIKLAVČIČ, 
Janko MÖDERNDORFER, Angela MURKO PLEŠ, Branko OMERZU, Miloš PAVLICA, prof. 
dr. Stanislav PEJOVNIK, Zvone PENKO, Dunja PIŠKUR KOSMAČ, Viktorija POTOČNIK, 
Franc SLAK, Slavko SLAK, mag. Janez SODRŽNIK, Eva STRMLJAN KRESLIN, Peter 
SUŠNIK, Majda ŠIRCA, Marija ŠTERBENC, prof. dr. Darko ŠTRAJN, prof. dr. Metka 
TEKAVČIČ, Marjeta VESEL VALENTINČIČ, Janez VRBOŠEK in Janez ŽAGAR. 
 
Zasedanja se niso udeležili svetniki: dr. Drago ČEPAR – opr., Dominik Sava ČERNJAK, Aleš 
KARDELJ – opr.,  Dimitrij KOVAČIČ, mag. Igor OMERZA – opr., Cvetka SELŠEK in dr. Jože 
ZAGOŽEN. 
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Na V. zasedanju dne 27. marca 2006 so bili navzoči svetniki: 
 
doc. dr. Bojana BEOVIĆ, Peter Jožef BOŽIČ, Boštjan CIZELJ, Anton COLARIČ, Maja ČEPIČ, 
Dominik Sava ČERNJAK, Stanislava Marija FERENČAK MARIN, doc. dr. Gregor 
GOMIŠČEK, Gregor ISTENIČ, Roman JAKIČ, Mihael JARC, Miha JAZBINŠEK, Janez 
JEMEC, Aleš KARDELJ, Miha KOPRIVŠEK, Dimitrij KOVAČIČ, Samo KUŠČER, Marinka 
LEVIČAR, Boris MAKOTER, Barbara MIKLAVČIČ, Janko MÖDERNDORFER, Angela 
MURKO PLEŠ, Branko OMERZU, Miloš PAVLICA, prof. dr. Stanislav PEJOVNIK, Zvone 
PENKO, Dunja PIŠKUR KOSMAČ, Viktorija POTOČNIK, Franc SLAK, Slavko SLAK, mag. 
Janez SODRŽNIK, Eva STRMLJAN KRESLIN, Peter SUŠNIK, Majda ŠIRCA, Marija 
ŠTERBENC, prof. dr. Metka TEKAVČIČ, Marjeta VESEL VALENTINČIČ, Janez VRBOŠEK, 
dr. Jože ZAGOŽEN in Janez ŽAGAR. 
 
Zasedanja se niso udeležili svetniki: dr. Drago ČEPAR – opr., Damijan DOLINAR, mag. Igor 
OMERZA – opr., Cvetka SELŠEK in prof. dr. Darko ŠTRAJN – opr.   
 
 
Na VI. zasedanju dne 3. aprila 2006 so bili navzoči svetniki: 
 
Peter Jožef BOŽIČ, Boštjan CIZELJ, Anton COLARIČ, dr. Drago ČEPAR, Maja ČEPIČ, 
Dominik Sava ČERNJAK, Damijan DOLINAR, Stanislava Marija FERENČAK MARIN, doc. 
dr. Gregor GOMIŠČEK, Gregor ISTENIČ, Roman JAKIČ, Mihael JARC, Miha JAZBINŠEK, 
Janez JEMEC, Aleš KARDELJ, Miha KOPRIVŠEK, Dimitrij KOVAČIČ, Samo KUŠČER, 
Marinka LEVIČAR, Boris MAKOTER, Barbara MIKLAVČIČ, Janko MÖDERNDORFER, 
Angela MURKO PLEŠ, mag. Igor OMERZA, Branko OMERZU, Miloš PAVLICA, prof. dr. 
Stanislav PEJOVNIK, Zvone PENKO, Dunja PIŠKUR KOSMAČ, Viktorija POTOČNIK, Franc 
SLAK, Slavko SLAK, mag. Janez SODRŽNIK, Eva STRMLJAN KRESLIN, Majda ŠIRCA, 
Marija ŠTERBENC, Marjeta VESEL VALENTINČIČ, Janez VRBOŠEK, dr. Jože ZAGOŽEN 
in Janez ŽAGAR. 
 
Zasedanja se niso udeležili svetniki: doc. dr. Bojana BEOVIĆ, Cvetka SELŠEK – opr., Peter 
SUŠNIK in prof. dr. Darko ŠTRAJN – opr.   
 
 
Na VII. zasedanju dne 10. aprila 2006 so bili navzoči svetniki: 
 
doc. dr. Bojana BEOVIĆ, Peter Jožef BOŽIČ, Maja ČEPIČ, Damijan DOLINAR, Stanislava 
Marija FERENČAK MARIN, doc. dr. Gregor GOMIŠČEK, Gregor ISTENIČ, Mihael JARC, 
Miha JAZBINŠEK, Janez JEMEC, Aleš KARDELJ, Samo KUŠČER, Boris MAKOTER, 
Barbara MIKLAVČIČ, Janko MÖDERNDORFER, Angela MURKO PLEŠ, Miloš PAVLICA, 
prof. dr. Stanislav PEJOVNIK, Zvone PENKO, Dunja PIŠKUR KOSMAČ, Franc SLAK, 
Slavko SLAK, Eva STRMLJAN KRESLIN, Peter SUŠNIK, Majda ŠIRCA, Marija 
ŠTERBENC, prof. dr. Darko ŠTRAJN, Marjeta VESEL VALENTINČIČ, Janez VRBOŠEK in 
Janez ŽAGAR. 
 
Zasedanja se niso udeležili svetniki: Boštjan CIZELJ, Anton COLARIČ – opr., dr. Drago 
ČEPAR, Dominik Sava ČERNJAK, Roman JAKIČ – opr., Miha KOPRIVŠEK, Dimitrij 
KOVAČIČ, Marinka LEVIČAR, mag. Igor OMERZA, Branko OMERZU, Viktorija 
POTOČNIK, Cvetka SELŠEK – opr., mag. Janez SODRŽNIK, prof. dr. Metka TEKAVČIČ – 
opr. in dr. Jože ZAGOŽEN.   
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Na VIII. zasedanju dne 24. aprila 2006 so bili navzoči svetniki: 
 
doc. dr. Bojana BEOVIĆ, Peter Jožef BOŽIČ, Boštjan CIZELJ, Anton COLARIČ, dr. Drago 
ČEPAR, Maja ČEPIČ, Dominik Sava ČERNJAK, Damijan DOLINAR, Stanislava Marija 
FERENČAK MARIN, Gregor ISTENIČ, Roman JAKIČ, Mihael JARC, Miha JAZBINŠEK, 
Janez JEMEC, Aleš KARDELJ, Miha KOPRIVŠEK, Dimitrij KOVAČIČ, Samo KUŠČER, 
Marinka LEVIČAR, Boris MAKOTER, Barbara MIKLAVČIČ, Janko MÖDERNDORFER, 
Angela MURKO PLEŠ, mag. Igor OMERZA, Branko OMERZU, Miloš PAVLICA, prof. dr. 
Stanislav PEJOVNIK, Zvone PENKO, Dunja PIŠKUR KOSMAČ, Viktorija POTOČNIK, Franc 
SLAK, Slavko SLAK, Eva STRMLJAN KRESLIN, Peter SUŠNIK, Majda ŠIRCA, Marija 
ŠTERBENC, prof. dr. Darko ŠTRAJN, Marjeta VESEL VALENTINČIČ, Janez VRBOŠEK, dr. 
Jože ZAGOŽEN in Janez ŽAGAR. 
 
Zasedanja se niso udeležili svetniki: doc. dr. Gregor GOMIŠČEK, Cvetka SELŠEK – opr., mag. 
Janez SODRŽNIK – opr. in prof. dr. Metka TEKAVČIČ – opr. 
 
 
Prvo zasedanje se je pričelo ob 16.20 uri ob navzočnosti 33 svetnikov. 
 
Prvo zasedanje je vodila županja Danica SIMŠIČ.  
 
S sklicem so svetniki prejeli predlog dnevnega reda 27. seje Mestnega sveta Mestne občine 
Ljubljana.  
 
Županja je dala v obravnavo naslednji PREDLOG DNEVNEGA REDA: 
 
1. Potrditev zapisnikov 24. in 25. seje ter 39., 40. in 41. izredne seje Mestnega sveta Mestne 

občine Ljubljana 
2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude 
3. Kadrovske zadeve 
4. a) Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2006 
     b) Predlog Finančnega načrta Javnega stanovanjskega sklada Mestne                        
         občine Ljubljana za leto 2006 
5. Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Mestne občine Ljubljana s predlogom za 

sprejem po hitrem postopku 
6. Osnutek Odloka o cestnoprometni ureditvi  
 
 
O predlaganem dnevnem redu ni razpravljal nihče, zato je županja dala na glasovanje: 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog dnevnega reda 27. seje mestnega 
sveta. 
 
Navzočnost je priglasilo 17 svetnikov. 
 
Županja je ponovno ugotavljala navzočnost. 
 
Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov. 
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Ob 16.25 uri je županja odredila 5-minutni odmor. Zasedanje se je nadaljevalo ob 16.29 uri. 
 
Po odmoru je županja ponovno dala na glasovanje predlog dnevnega reda. 
 
Navzočnost je priglasilo 22 svetnikov. 
 
Županja je ponovno ugotavljala navzočnost. 
 
Navzočnost je priglasilo 27 svetnikov. 
Za je glasovalo 18 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Predlagani dnevni red je bil sprejet. 

 
 

AD 1. 
 

POTRDITEV ZAPISNIKOV 24. IN 25. SEJE TER 39., 40. IN 41. IZREDNE SEJE 
MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. 
 
 
1. POTRDITEV ZAPISNIKA 24. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA  
 
O zapisniku 24. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana ni razpravljal nihče, zato je županja 
dala na glasovanje: 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi zapisnik 24. seje Mestnega sveta Mestne 
občine Ljubljana z dne 14. novembra 2005. 
 
Navzočnost se ni spremenila (27 svetnikov). 
Za je glasovalo 20 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
2. POTRDITEV ZAPISNIKA 25. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA 
 
O zapisniku 25. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana ni razpravljal nihče, zato je županja 
dala na glasovanje: 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi zapisnik 25. seje Mestnega sveta Mestne občine 
Ljubljana z dne 28. novembra 2005 in 16. januarja 2006. 
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Navzočnost se ni spremenila (27 svetnikov). 
Za je glasovalo 20 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
3. POTRDITEV ZAPISNIKA 39. IZREDNE SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE 

OBČINE LJUBLJANA 
 
O zapisniku 39. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana ni razpravljal nihče, zato je 
županja dala na glasovanje: 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi zapisnik 39. izredne seje Mestnega sveta 
Mestne občine Ljubljana z dne 12., 19. in 22. decembra 2005. 
 
Navzočnost se ni spremenila (27 svetnikov). 
Za je glasovalo 19 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
4. POTRDITEV ZAPISNIKA 40. IZREDNE SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE 

OBČINE LJUBLJANA 
 
O zapisniku 40. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana ni razpravljal nihče, zato je 
županja dala na glasovanje: 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi zapisnik 40. izredne seje Mestnega sveta 
Mestne občine Ljubljana z dne 21. novembra 2005 in 5. decembra 2005. 
 
Navzočnost se ni spremenila (27 svetnikov). 
Za je glasovalo 20 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
5. POTRDITEV ZAPISNIKA 41. IZREDNE SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE 

OBČINE LJUBLJANA 
 
O zapisniku 41. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana ni razpravljal nihče, zato je 
županja dala na glasovanje: 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi zapisnik 41. izredne seje Mestnega sveta 
Mestne občine Ljubljana z dne 5. decembra 2005. 
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Navzočnost se ni spremenila (27 svetnikov). 
Za je glasovalo 18 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 

 
AD 2. 

 
VPRAŠANJA IN POBUDE SVETNIKOV TER ODGOVORI NA VPRAŠANJA IN 

POBUDE 
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem in po sklicu seje. 
 
Svetnik Janko MODERNDORFER je podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da se med 
pisna vprašanja z zahtevo za ustno predstavitev na tej seji uvrsti tudi vprašanje svetnika Petra 
BOŽIČA, katerega je svetnik Peter BOŽIČ pravočasno oddal. 
 
Županja je v zvezi s postopkovnim predlogom sklepa svetnika Janka MODERNDORFERJA 
prebrala dopis svetnika Petra BOŽIČA ter pojasnila, da v dopisu ni izrecno navedeno, da svetnik 
želi ustni odgovor, kar pomeni da bo dobil pisni odgovor.  
 
Svetnik Peter SUŠNIK je v zvezi z zahtevo po postavljanju ustnih vprašanj ter vloženimi 
amandmaji k odloku o proračunu podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da županja poda 
pojasnilo glede frakcije LDS, ali so klub samostojnih svetnikov ali so samostojni svetniki. 
 
Županja je v zvezi s postopkovnim predlogom svetnika Petra SUŠNIKA odgovorila, da so 
samostojni svetniki.  
 
Svetnik Janko MODERNDORFER je podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da v skladu 
s 154. členom poslovnika mestnega sveta pričakuje obvezno razlago 97., 98. in 99. člena 
poslovnika glede vložitve ustnih in pisnih vprašanj ter pojasnilo, kdaj, kako in na kakšen način se 
pričakuje, da bodo ta vprašanja vložena, ker poslovnik tega ne določa. 
 
Županja je dala na glasovanje 
 
POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnika Janka MODERNDORFERJA: 
 
Glede vložitve ustnih in pisnih vprašanj se v skladu s 154. členom Poslovnika Mestnega 
sveta Mestne občine Ljubljana pripravi predlog obvezne razlage 97., 98. in 99. člena 
poslovnika mestnega sveta ter pojasnilo, kdaj, kako in na kakšen način se pričakuje, da so 
vprašanja vložena. 
 
Navzočnost je priglasilo 19 svetnikov. 
 
Županja je ponovno ugotavljala navzočnost. 
 
Navzočnost je priglasilo 18 svetnikov. 
 
Ob 16.51 uri je županja odredila 10-minutni odmor. Zasedanje se nadaljevalo ob 17.06 uri. 
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Po odmoru je županja ponovno dala na glasovanje postopkovni predlog sklepa svetnika Janka 
MODERNDORFERJA. 
 
Navzočnost je priglasilo 19 svetnikov. 
 
Županja je ponovno ugotavljala navzočnost. 
 
Navzočnost je priglasilo 19 svetnikov. 
 
Na predlog prof. dr. Stanislava PEJOVNIKA z obrazložitvijo je županja ponovno ugotavljala 
navzočnost. 
 
Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov. 
Za je glasovalo 18 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Postopkovni predlog sklepa je bil sprejet. 
 
 
Pisno vprašanje z zahtevo za ustno predstavitev so skladno z 98. členom Poslovnika Mestnega 
sveta Mestne občine Ljubljana poslali svetniki Slavko SLAK, prof. dr. Stanislav PEJOVNIK, 
Roman JAKIČ in Janko MÖDERNDORFER. 
 
1. 
Slavko SLAK: 
Vprašanje v zvezi  z  oprostitvijo plačila komunalnega prispevka za podjetje Unko d. o. o. 
Na vprašanje je odgovorila vodja Oddelka za gospodarjenje z zemljišči Nuša DOLGAN. 
 
2. 
Prof. dr. Stanislav PEJOVNIK: 
Vprašanje v zvezi z ustanovitvijo strateškega sveta za urbanizem pri županstvu Mestne občine 
Ljubljana. 
Na vprašanje je odgovoril vodja Oddelka za urbanizem mag. Miran GAJŠEK. 
 
3. 
Roman JAKIČ: 
Vprašanje v zvezi neimenovanjem dveh predstavnikov Mestne občine Ljubljana v Svet Te-Tol. 
Na vprašanje je odgovorila županja Danica SIMŠIČ. 
 
Svetnik Roman JAKIČ je podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da se v primeru, ko 
županja ali mestna uprava ne odgovorita za zastavljeno vprašanje svetnika, razume, da se 
vprašanje postavi še enkrat. Nato je ponovil svetniško vprašanje. 
 
Županja je pojasnila, da je šlo v zvezi s postopkovnim predlogom sklepa svetnika Romana 
JAKIČA za zlorabo poslovnika ter ponovila svoj odgovor. 
 
4. 
Janko MÖDERNDORFER 
Vprašanje v zvezi z novoletnimi oglaševalnimi plakati na postajališčih mestnega potniškega 
prometa. 
Na vprašanje je odgovorila županja Danica SIMŠIČ. 
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Svetniki so do in na 27. seji MS MOL pisno postavili naslednja vprašanja in pobude: 
 
1. 
Aleš KARDELJ 
1. 1. 
Vprašanje v zvezi z izstopom Mestne občine Ljubljana iz Zadruge Ljubljanski kabel. 
 
2. 
Eva STRMLJAN KRESLIN 
2. 1. 
Vprašanje v zvezi z imenovanjem koordinacijskega telesa za področje družinske politike.  
 
3. 
Peter BOŽIČ 
3. 1. 
Vprašanje v zvezi s pogodbo, ki jo je županstvo podpisalo s podjetjem Gratel. 
 
4.  
Prof. dr. Metka TEKAVČIČ 
4. 1. 
Pobuda za preusmeritev proge avtobusa mestnega potniškega prometa številka 11 na staro traso s 
končnim postajališčem v naselju Župančičeva jama. 
 
5. 
Majda ŠIRCA 
5. 1. 
Vprašanje glede  sanacije pohodne ploščadi pri Stari cerkvi v Šiški, pod katero je podzemna 
garaža. 
 
6. 
Dr. Drago ČEPAR 
6. 1. 
Vprašanje v zvezi z predvideno slovensko kolesarsko stezo glede odsekov na območju Mestne 
občine Ljubljana. 
6. 2. 
Vprašanje v zvezi z ukrepi za zaščito proti ptičji gripi. 
6. 3.  
Vprašanje v zvezi s podaljšanjem proge  št. 1 po Cesti v Mestni Log do Dolgega Mostu in 
podaljšanju proge št. 6. do občinske meje pri gostilni Gorjanc. 
6. 4. 
Vprašanje v zvezi s stiki Mestne občini Ljubljana z župnijami. 
6. 5.  
Pobuda v zvezi z uvedbo posebne rubrike v glasilu Ljubljana, ki bi Ljubljančane obveščala o 
cerkvenem življenju v prestolnici. 
6. 6. 
Pobuda za postavitev obeležja  v parku Zvezda, kjer je bil kapucinski samostan, letos pa je 400 
let od navzočnosti kapucinov v Sloveniji. 
6. 7. 
Vprašanje v zvezi z vzdrževanjem Levstikovega trga pred cerkvijo sv. Jakoba. 
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7. 
Dominik Sava ČERNJAK 
7. 1. 
Vprašanje  glede statusa stanja in delovanja podjetja Stadion d. o. o. in razrez finančnega stanja v 
letu 2005 in predvideno porabo v letu 2006. 
 
Svetniki so prejeli pisne odgovore na naslednja vprašanja: 
- odgovora na vprašanje svetnice Majde ŠIRCA v zvezi s problematiko udiranja pohodne 

ploščadi v soseski Stara cerkev. 
- odgovor na vprašanje svetnika Aleša KARDELJA, v zvezi s sodelovanjem z društvi in klubi 

naših delavcev, ki so začasno zaposleni v tujini. 
- odgovor na vprašanje svetnika Mihe KOPRIVŠKA v zvezi z obsegom rezervacij prodajnih 

mest na odprtem delu Centralne živilske tržnice. 
- odgovor na vprašanje svetnika Dominika Save ČERNJAKA v zvezi s prehodom na enotno 

barvo avto-taksi vozil od 1. 1. 2006. 
 
 

AD 3. 
 

KADROVSKE ZADEVE 
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli po sklicu seje.  
 
Slavko SLAK, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je podal 
uvodno obrazložitev k predlogom sklepov komisije. 
 
 
1. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU NADOMESTNE PREDSTAVNICE MESTNE 
OBČINE LJUBLJANA V SVET VRTCA TRNOVO 
 
Razpravljal ni nihče, zato je županja dala na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
V Svet Vrtca Trnovo  se namesto Lučke Lesjak Soklič  za predstavnico i m e n u j e : 
 
Polonca BAVDEK TUŠEK. 
 
Mandat imenovane je vezan na mandat sveta zavoda.  
 
Navzočnost je priglasilo 25 svetnikov. 
Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
2. PREDLOG SKLEPA O NEIZDAJI SOGLASJA K IMENOVANJU DIREKTORJA 
JAVNEGA ZAVODA LEKARNA LJUBLJANA 
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Razpravljal je svetnik Miha JAZBINŠEK in v svoji razpravi podal POSTOPKOVNI PREDLOG 
SKLEPA, da v skladu s 106. členom poslovnika mestnega sveta predlagatelj sklep umakne in ga 
naslednjič dopolni z obrazložitvijo. 
 
Županja je dala na glasovanje  
 
POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnika Mihe JAZBINŠKA: 
 
Odločanje o Predlogu sklepa o neizdaji soglasja k imenovanju direktorja Javnega zavoda 
Lekarna Ljubljana se v skladu s 106. členom Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine 
Ljubljana preloži na naslednjo sejo mestnega sveta, ko bo sklep vseboval tudi obrazložitev.   
 
Navzočnost je priglasilo 25 svetnikov. 
Za je glasovalo 14 svetnikov. Proti je glasovalo 13 svetnikov. 
 
Svetnica Stanislava FERENČAK MARIN je zahtevala ponovitev glasovanja. 
 
Županja je ponovno dala na glasovanje postopkovni predlog sklepa svetnika Mihe JAZBINŠKA. 
 
Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov). 
Za je glasovalo 16 svetnikov. Proti je glasovalo 14 svetnikov. 
 
Postopkovni predlog sklepa je bil sprejet. 

 
 

AD 4. 
 

A) PREDLOG ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 
2006 

 
B) PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA JAVNEGA STANOVANJSKEGA SKLADA 

MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2006 
 
 

A) PREDLOG ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 
2006 
 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli sklepa Sveta Četrtne 
skupnosti Trnovo in Sveta Četrtne skupnosti Polje, predlog Sveta Četrtne skupnosti Bežigrad, 
odgovore pristojnih oddelkov Mestne uprave Mestne občine Ljubljana na pobude in predloge 
svetnikov k osnutku odloka o proračunu, uradne popravke gradiva, amandmaje svetniškega kluba 
SDS, svetnika Petra SUŠNIKA, svetniškega kluba LDS, svetnika Slavka SLAKA, svetniške 
skupine DeSUS, svetnika Mihaela JARCA, svetniškega kluba SLS, svetnika Gregorja 
ISTENIČA, svetnika Sama KUŠČERJA, svetnika Mihe JAZBINŠKA, samostojnih svetnikov in 
svetnic LDS, predloge dodatnih sklepov Svetniške skupine DeSUS in samostojnih svetnic in 
svetnikov LDS ter poročila naslednjih odborov Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana: 
 
- Odbora za lokalno samoupravo, 

- Odbora za gospodarske dejavnosti, turizem in kmetijstvo, 

- Odbora za gospodarjenje z nepremičninami z amandmajem, 
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- Odbora za zaščito, reševanje in civilno obrambo, 

- Odbora za urejanje prostora in urbanizem, 

- Odbora za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport, 

- Odbora za varstvo okolja, 

- Odbora za gospodarske javne službe in promet, 

- Odbora za stanovanjsko politiko, 

- Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost, 

- Odbora za zdravstvo in socialno varstvo z amandmajem in 

- Odbora za finance z amandmaji. 
 
Pred sejo pa so prejeli še amandmaje županje k predlogu odloka. 
 
Svetnik Janko MODERNDORFER je podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da se odredi 
polurni odmor z namenom, da se še pred razpravo o predlogu odloka o proračunu za svetnike 
pripravi vrstni red glasovanj o amandmajih k odloku o proračunu. 
 
Županja je podala pojasnilo v zvezi s postopkovnim predlogom svetnika Janka 
MODERNDORFERJA, le-ta pa je vztrajal, da se o njegovem predlogu glasuje. 
 
Županja je dala na glasovanje 
 
POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnika Janka MODERNDORFERJA: 
 
Odredi se polurni odmor z namenom, da se še pred razpravo o predlogu odloka o 
proračunu za svetnike pripravi vrstni red glasovanj o amandmajih k odloku o proračunu. 
 
Navzočnost je priglasilo 26 svetnikov. 
Za je glasovalo 18 svetnikov. Proti je glasovalo 11 svetnikov. 
 
Postopkovni predlog sklepa je bil sprejet. 
 
Županja je ob 17.35 uri odredila 30-minutni odmor. Zasedanje se je nadaljevalo ob 18.20 uri. 
 
Po odmoru je svetnik Dimitrij KOVAČIČ podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da se 
ponovno odpre splošna razprava k predlogu odloka o proračunu, ker na velik del pripomb iz 
razprave k osnutku odloka ni bilo odgovorjeno. 
 
Županja je dala na glasovanje 
 
POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnika Dimitrija KOVAČIČA: 
 
Pred obravnavo in odločanjem o posameznih amandmajih k predlogu Odloka o proračunu 
Mestne občine Ljubljana za leto 2006 mestni svet opravi tudi splošno razpravo o predlogu 
odloka. 
 
Navzočnost je priglasilo 32 svetnikov. 
Za je glasovalo 21 svetnikov. Proti so glasovali 4 svetniki. 
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Postopkovni predlog sklepa je bil sprejet. 
 
Županja je na začetku sama podala uvodno obrazložitev k predlogu Odloka o proračunu Mestne 
občine Ljubljana za leto 2006. 
 
Stevo LEKIČ, načelnik Oddelka za finance, je svetnike podrobneje seznanil s predlogom odloka. 
 
Predsednica Odbora za finance prof. dr. Metka TEKAVČIČ je predstavila stališče pristojnega 
odbora. 
 
Predsednik Statutarno pravne komisije Miloš PAVLICA ni želel besede. 
 
Svetnik Aleš KARDELJ je v imenu svetniške skupine DeSUS podal POSTOPKOVNI 
PREDLOG SKLEPA, da se seja prekine za toliko časa, da Statutarno pravna komisija obravnava 
vse vložene amandmaje k predlogu odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2006 z 
vidika njihove usklajenosti s Statutom Mestne občina Ljubljana in poslovnikom mestnega sveta, 
nato pa poroča, kateri amandmaji so v skladu s tema aktoma in kateri ne ter zakaj ne. 
 
Županja je dala na glasovanje  
 
POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetniške skupine DeSUS: 
 
Statutarno pravna komisija obravnava vse vložene predloge amandmajev k Predlogu 
Odloka o Proračunu MOL za leto 2006 z vidika njihove usklajenosti s Statutom MOL in 
Poslovnikom Mestnega sveta MOL ter poroča, kateri amandmaji so v skladu s tema 
aktoma in kateri ne in zakaj ne. Da bi lahko komisija svoje delo opravila dovolj natančno, 
se seja prekine za toliko časa, da to komisija opravi.  
 
Navzočnost je priglasilo 36 svetnikov. 
Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti je glasovalo 6 svetnikov. 
 
Postopkovni predlog sklepa je bil sprejet. 
 
Predsednik Statutarno pravne komisije je predlagal, da se komisija sestane ob 19.30 uri. 
 
Ob 18.57 uri je županja odredila 30-minutni odmor. Zasedanje se je nadaljevalo ob 19.39 uri. 
 
Po odmoru je svetnik Janko MÖDERNDORFER podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, 
da se seja mestnega sveta prekine, dokler se ne konča seja Statutarno pravne komisije, ter da 
glede na to, da bo komisija potrebovala več časa, da pripravi svoje predloge in poročilo, predlaga, 
da se seja za tisti dan prekine. 
 
Županja je najprej podala pojasnilo v zvezi s postopkovnim predlogom sklepa svetnika Janka 
MÖDERNDORFERJA, nato pa je postopkovni predlog sklepa dala na glasovanje: 
 
27. seja Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana se prekine. 
 
Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov. 
Za je glasovalo 15 svetnikov. Proti je glasovalo 7 svetnikov. 
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Postopkovni predlog sklepa je bil sprejet. 
 
 
Ob 19.41 uri je županja sejo prekinila. 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
II. ZASEDANJE 27. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE LJUBLJANA, KI JE 
BILO V PONEDELJEK, 6. MARCA 2006 
 
 
Zasedanje se je pričelo ob 15.54 uri ob navzočnosti 23 svetnikov. 
 
Zasedanje sta vodila županja Danica SIMŠIČ in podžupan Miloš PAVLICA. 
 
Mestni svet je bil sklepčen in je sejo nadaljeval z obravnavo 4. a točke sprejetega dnevnega reda 
27. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana z dne 27. februarja 2006 z naslovom:  

 
PREDLOG ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2006 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem in po sklicu seje. Pred drugim zasedanjem pa so 
prejeli še poročilo Statutarno pravne komisije ter amandmaje županje. 
 
O aktu v celoti so razpravljali svetniki: Dominik Sava ČERNJAK, Miha JAZBINŠEK, Janko 
MÖDERNDORFER, Peter SUŠNIK, Miloš PAVLICA, Janez ŽAGAR in Franc SLAK. 
 
Ob 18.14 uri je vodenje seje prevzel podžupan Miloš PAVLICA. 
 
Svetnik Miha JAZBINŠEK je podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da se seja prekine in 
se nadaljuje, ko bo prisotna županja. 
 
Podžupan je dal na glasovanje 
 
POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnika Mihe JAZBINŠKA: 
 
Seja se prekine, nadaljuje pa se, ko se vrne županja. 
 
Navzočnost je priglasilo 25 svetnikov. 
Za je glasovalo 13 svetnikov. Proti je glasovalo 14 svetnikov. 
 
Svetnik Miha JAZBINŠEK je zahteval ponovitev glasovanja. 
 
Za je glasovalo 12 svetnikov. Proti je glasovalo 17 svetnikov. 
 
Postopkovni predlog sklepa ni bil sprejet. 
 
Ob 18.28 uri je podžupan odredil 30-minutni odmor. Seja se je nadaljevala ob 19.10 uri. 
 
Po odmoru so razpravljali svetniki: Peter BOŽIČ, Miha JAZBINŠEK, Peter SUŠNIK, Dimitrij 
KOAVČIČ, Viktorija POTOČNIK, Miloš PAVLICA in Zvone PENKO. 
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Svetnik Peter SUŠNIK je podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da se seja prekine, 
dokler ne pride županja. 
 
Podžupan Miloš PAVLICA je ob 19.40 uri odredil 5-minutni odmor. Zasedanje se je nadaljevalo 
ob 19.54 uri, vodenje seje pa je prevzela županja. 
 
Po odmoru so razpravljali svetniki: Miha JAZBINŠEK, Peter SUŠNIK, Dimitrij KOVAČIČ in 
Viktorija POTOČNIK.          
 
 
Ob 21.35 uri je županja prekinila sejo. 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
III. ZASEDANJE 27. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE LJUBLJANA, KI JE 
BILO V PONEDELJEK, 13. MARCA 2006 
 
 
Zasedanje se je pričelo ob 15.55 uri ob navzočnosti 25 svetnikov. 
 
Zasedanje je vodila županja Danica SIMŠIČ. 
 
Mestni svet je bil sklepčen in je sejo nadaljeval z razpravo o 4. a točki sprejetega dnevnega reda 
27. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana z dne 27. februarja 2006 z naslovom:  

 
PREDLOG ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2006 
 
Razpravljali so svetniki: Boštjan CIZELJ, Peter BOŽIČ, Dimitrij KOVAČIČ, Mihael JARC, doc. 
dr. Gregor GOMIŠČEK, Miha JAZBINŠEK in Janko MÖDERNDORFER. 
 
Odgovore in pojasnila v zvezi z razpravami svetnikov je podala Nuša DOLGAN, po pooblastilu 
županje vodja Oddelka za gospodarjenje z zemljišči. 
 
Med razpravo Nuše DOLGAN je svetnik Miha JAZBINŠEK podal POSTOPKOVNI PREDLOG 
SKLEPA, da se Nuša DOLGAN v svoji razpravi omeji le na tiste 4 županjine amandmaje, ki so 
jih svetniki prejeli tisti dan pred zasedanjem. 
 
Županja je dala na glasovanje 
 
POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnika Mihe JAZBINŠKA: 
 
Nuši DOLGAN se razprava omeji le na tiste 4 amandmaje, ki jih je županja vložila tisti 
dan. 
 
Navzočnost je priglasilo 27 svetnikov. 
Za je glasovalo 10 svetnikov. Proti je glasovalo 13 svetnikov. 
 
Postopkovni predlog sklepa ni bil sprejet. 
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Po glasovanju je Nuša DOLGAN nadaljevala z razpravo. 
 
Svetnik Miha KOPRIVŠEK je podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da se odgovor 
Nuše DOLGAN razmnoži med svetnike. Županja je pojasnila, da bo odgovor Nuše DOLGAN 
razviden v naslednjih dneh iz magnetogramskega zapisa zasedanja. 
 
Zatem sta replicirala svetnika Janko MÖDERNDORFER in Miha JAZBINŠEK. 
 
Nuša DOLGAN je podala odgovore v zvezi z replikama svetnikov Janka MÖDERNDORFERJA 
in Mihe JAZBINŠKA. 
 
V nadaljevanju so razpravljali svetniki: Janez ŽAGAR, Miha JAZBINŠEK, Dimitrij KOVAČIČ, 
prof. dr. Stanislav PEJOVNIK, Samo KUŠČER, Viktorija POTOČNIK, Slavko SLAK in dr. 
Drago ČEPAR. 
 
Ob 18.36 uri je županja odredila 30-minutni odmor. Zasedanje se je nadaljevalo ob 19.20 uri. 
 
Po odmoru so razpravljali: Damijan DOLINAR, Samo KUŠČER, mag. Janez SODRŽNIK, Janko 
MÖDERNDORFER, Peter SUŠNIK, Miha JAZBINŠEK, Peter BOŽIČ, Miha KOPRIVŠEK, 
županja Danica SIMŠIČ, Mihael JARC, Viktorija POTOČNIK, Miloš PAVLICA in doc. dr. 
Gregor GOMIŠČEK. 
 
 
Ob 21.36 uri je županja sejo prekinila.  
 
 
  
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
IV. ZASEDANJE 27. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE LJUBLJANA, KI JE 
BILO V PONEDELJEK, 20. MARCA 2006 
 
 
Zasedanje se je pričelo ob 16.25 uri ob navzočnosti 29 svetnikov. 
 
Zasedanje sta vodila županja Danica SIMŠIČ in podžupan Miloš PAVLICA. 
 
Mestni svet je bil sklepčen in je sejo nadaljeval z razpravo o 4. a točki sprejetega dnevnega reda 
27. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana z dne 27. februarja 2006 z naslovom:  

 
PREDLOG ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2006 

 
Gradivo za točko so svetniki prejeli s sklicem in po sklicu seje. Pred tretjim zasedanjem so prejeli 
dodatne amandmaje županje, s sklicem četrtega zasedanja pa še umik amandmajev Svetniške 
skupine DeSUS, pred četrtim zasedanjem pa še popravke amandmajev županje in vrstni red 
glasovanj o amandmajih. 

 
Razpravljal je svetnik Janez JEMEC. 
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I. 
 

Županja je odprla razpravo o 3. členu predlaganega odloka, h kateremu je v imenu samostojnih 
svetnikov in svetnic LDS vložil svetnik Janko MÖDERNDORFER amandma. 
 
Svetnik Miha JAZBINŠEK je podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da se glasuje o vseh 
vloženih amandmajih, tudi o tistih, ki jih je Statutarno pravna komisija zavrnila. 
 
Županja je podala pojasnilo v zvezi s postopkovnim predlogom svetnika Mihe JAZBINŠKA. 
 
Razpravljal je svetnik Janko MÖDERNDORFER.   
 
Direktorica Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana Jožka HEGLER je podala 
pojasnila v zvezi z razpravo svetnika Janka MÖDERNDORFERJA. 
 
Zatem so razpravljali svetniki: Miha JAZBINŠEK, doc. dr. Gregor GOMIŠČEK in Miloš 
PAVLICA. 
 
Jožka HEGLER je podala pojasnila v zvezi z razpravami svetnikov. 
 
Po končani razpravi je županja dala na glasovanje 
 
AMANDMA, ki ga je v imenu samostojnih svetnikov in svetnic LDS vložil svetnik Janko 
MÖDERNDORFER: 
 
Črta se v petem odstavku naslednje besedilo: »Javnemu stanovanjskemu skladu MOL v 
višini 1.000.000.000 tolarjev in« Tako da se novi peti odstavek glasi: »Občina izda poroštvo 
Ljubljanskemu potniškemu prometu v višini 2.000.000.000 tolarjev. 
 
Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov. 
Za je glasovalo 14 svetnikov. Proti je glasovalo 11 svetnikov. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 

II. 
 

O 5. členu predlaganega odloka, h kateremu so svetnik Miha JAZBINŠEK, svetnik Peter 
SUŠNIK ter Odbor za finance vložili amandmaje, so razpravljali svetniki: Janko 
MÖDERNDORFER, Miha JAZBINŠEK, doc. dr. Gregor GOMIŠČEK.   
 
Županja je podala pojasnilo v zvezi z razpravo svetnika Janka MÖDERNDORFERJA. 
 
Po ugotovitvi, da je razprava končana, je županja dala na glasovanje: 
 
1. AMANDMA svetnika Petra SUŠNIKA:  
 
V 5. členu se k zadnjemu odstavku doda besedilo: »O pričetku postopka za odprodajo 
občinskega stvarnega premoženja, katerega ocenjena vrednost po sodni cenitvi znaša več 
kot 80 milijonov SIT odloča Mestni svet, pri čemer uvrstitev v plan prodaje, ki je sestavni 
del proračuna za leto 2006 ne šteje za sprejeto odločitev. Mestni svet na predlog župana 
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odloča o vsakem primeru prodaje posebej in določi način odprodaje. Postopki, ki so začeti 
na osnovi odločitev iz preteklih proračunskih obdobij in niso bili zaključeni, se ustavijo in 
vrnejo v ponovno odločanje Mestnemu svetu.« 
 
Navzočnost se ni spremenila (23 svetnikov). 
Za ni glasoval nihče. Proti je glasovalo 23 svetnikov. 
 
Amandma ni bil  sprejet. 
 
 
2. AMANDMA svetnika Mihe JAZBINŠKA: 
 
V 5. členu Odloka o proračunu MOL za leto 2006 se na koncu doda nov odstavek, ki se 
glasi: 
»Mestni svet MOL odloča o izvedbi postopka prodaje posameznega predmeta finančnega in 
stvarnega premoženja na podlagi Programa prodaje finančnega in stvarnega premoženja 
MOL za leto 2006, za vsako prodajo nad vrednostjo, ki je predpisana za oddajo javnih 
naročil malih vrednosti za gradnje. O izvedbi postopka prodaje pod vrednostjo, ki je 
predpisana za oddajo javnih naročil malih vrednosti za gradnje, odloča župan.«. 
 
V Programu prodaje finančnega in stvarnega premoženja MOL za leto 2006, v UVODNIH 
POJASNILIH se med tretji in četrti odstavek vstavi nov četrti odstavek, ki se glasi: 
»Mestni svet ali župan, vsak v okviru svojih pristojnosti, sprejme posamične programe 
prodaje in razpolaganja s finančnim in stvarnim premoženjem MOL, na področju stavbnih 
zemljišč praviloma na osnovi sprejetega programa opremljanja zemljišč za gradnjo.« 
 
V Programu prodaje finančnega in stvarnega premoženja MOL za leto 2006, poglavju 2., 
podpoglavju 2.1. OBJEKTI se v četrtem odstavku besedilo »župan sprejme posamične 
programe razpolaganja« nadomesti z besedilom: 
»Mestni svet ali župan, vsak v okviru svojih pristojnosti, sprejme posamične programe 
prodaje in razpolaganja«. 
 
Navzočnost se ni spremenila (23 svetnikov). 
Za je glasovalo 21 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
Ker je bil ta amandma sprejet, o naslednjem amandmaju mestni svet ni glasoval. 
 
3. AMANDMA Odbora za finance se je sicer glasil: 
 
Odbor za finance predlaga, da se 5. člen dopolni z novim odstavkom, ki se glasi:«O 
posameznem programu prodaje, ki presega vrednost 80 mio Sit odloča Mestni svet Mestne 
občine Ljubljana na predlog župana.« 
 

 
III. 

 
Ker je bil pri prejšnji točki sprejet amandma svetnika Mihe JAZBINŠKA, o naslednjem 
AMANDMAJU, ki ga je v imenu samostojnih svetnikov in svetnic LDS vložil svetnik 
Janko MÖDERNDORFER, mestni svet ni glasoval: 
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Za 5. členom se doda novi 6. člen (stari 6. člen se spremeni v 7. člen in z njim se ustrezno 
preštevilčijo vsi ostali členi), ki se glasi: 
   
Po sprejetem veljavnem proračunu za leto 2006 je župan dolžan v roku 30 dni po 
uveljavitvi proračuna predložiti mestnemu svetu MOL v sprejem načrt nabav in gradenj v 
skladu z Zakonom o javnih financah in Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in 
upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin.  
Za potrebe funkcionalnih zaokrožitev mora župan pred sklenitvijo pravnega posla za 
posamezno nepremičnino predložiti MS MOL v soglasje posamezni program prodaje v 
sprejem.  
Po sprejetem načrtu pa se lahko za nepremično premoženje prične s postopkom nabave, 
prodaje, menjave ali brezplačnim prenosom samo s predhodnim soglasjem mestnega sveta 
MOL, razen v primeru, če je vrednost nepremičnega premoženja manjša od 20.000.000 
tolarjev oziroma, če je vrednost premičnega premoženja manjša od 12.000.000 tolarjev ali 
če v posameznih primerih zakonodaja in podzakonski akti ne določajo drugače. 
 
 

IV. 
 

O 11. členu predlaganega odloka, h kateremu je svetnik Miha JAZBINŠEK vložil 
AMANDMA, ni razpravljal nihče, zato ga je županja dala na glasovanje: 
 
V 11. členu Odloka o proračunu MOL za leto 2006 se na koncu stavka pred piko doda 
besedilo: », ko so opravljena vsa predhodna predpisana dejanja in pridobljena 
dokumentacija, dovoljenja ali druga predpisana pravna podlaga.«. 
 
Navzočnost se ni spremenila (23 svetnikov). 
Za je glasovalo 19 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki. 
 
Amandma je bil sprejet. 

 
 

V. 
 
Županja je pojasnila, da se o amandmaju k 12. členu predlaganega odloka, katerega je vložil 
svetnik Slavko SLAK, ne razpravlja in ne glasuje. 
 
Sicer se je AMANDMA svetnika Slavka SLAKA glasil:  
 
Za 12. členom odloka se dodajo novi 12.a - 12.f členi, ki glasijo: 
  
12. a 
V okviru proračuna se ustanovi proračunski komunalni sklad. 
  
12. b 
Proračunski komunalni sklad se ustanovi kot evidenčni račun v okviru računa proračuna 
občine z namenom ločenega vodenja določenih prejemkov in izdatkov za področje 
komunalnega gospodarstva občine in sicer: 
- za cestni promet in infrastrukturo, 
- za zmanjšanje onesnaženja, kontrolo in nadzor, 

 19



- za upravljanje in nadzor vodnih virov, 
- za komunalno dejavnost, 
- za urejanje občinskih zemljišč, 
 
12. c 
Proračunski sklad se financira iz naslednjih virov: 
- proračunskih sredstev, ki jih občina zagotavlja v tekočem letu za namene iz točke 12.b, 
- nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, 
- sredstev vplačanih komunalnih prispevkov, 
- okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, 
- okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, 
- prejemkov od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi proračunskega sklada. 
  
12. č 
Obveznosti proračunskega sklada se pokrivajo iz sredstev sklada. 
  
12. d 
Za upravljanje in razpolaganje s sredstvi sklada je pristojen župan občine, ki odgovarja 
mestnemu svetu za zakonitost razpolaganja in upravljanja s sredstvi sklada. 
  
O porabi sredstev, ki presegajo višino sredstev določeno z Odlokom o proračunu za tekoče 
leto odloča mestni svet. 
  
Izplačila v breme proračunskega sklada se lahko izvajajo do višine razpoložljivih sredstev 
proračunskega sklada, obveznosti pa se lahko prevzemajo v okviru utemeljeno 
pričakovanih prejemkov sklada. 
  
Neporabljena sredstva na računu proračunskega sklada na koncu leta se prenesejo v 
naslednje leto. 
 
12. e 
Proračunski sklad se ustanovi za nedoločen čas z namenom izvajanja nalog na področju 
komunalnega gospodarstva. 
  
12. f 
Sredstva proračunskega sklada so namenska in se smejo uporabljati le za namene določene 
s tem odlokom. 
 
 

VI. 
 

O 24. členu predlaganega odloka, h kateremu je svetnik Slavko SLAK vložil amandma, 
predlagateljica proračuna pa amandma na njegov amandma, ni razpravljal nihče, zato je županja 
dala na glasovanje: 
 
1. AMANDMA predlagateljice proračuna NA AMANDMA svetnika Slavka SLAKA. 
 
V drugem stavku besedila člena se za besedo »projekta« doda besedilo: 
»vrednega nad 100 milijonov tolarjev«  
 
(Novo besedilo člena bi se v celoti glasilo: 
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O spremembi vrednosti projekta ali programa iz načrta razvojnih programov na predlog 
proračunskega uporabnika odloča Župan ob predhodnem soglasju Oddelka za finance. V 
primerih, ko sprememba vrednosti projekta vrednega nad 100 milijonov tolarjev, presega 
20% prvotno predvidenega obsega potrebnih sredstev za projekt, se to spremembo utemelji 
z novelacijo dokumentacije, po predhodnem soglasju Mestnega sveta.) 
 
Navzočnost se ni spremenila (23 svetnikov). 
Za je glasovalo 20 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Amandma na amandma je bil sprejet. 
 
 
2. AMANDMA svetnika Slavka SLAKA: 
 
V 24. členu odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2006 se ob koncu zadnjega 
stavka doda »po predhodnem soglasju Mestnega sveta«, tako da celotni člen glasi: 
O spremembi vrednosti projekta ali programa iz načrta razvojnih programov na predlog 
proračunskega uporabnika odloča Župan ob predhodnem soglasju Oddelka za finance. V 
primerih, ko sprememba vrednosti projekta presega 20% prvotno predvidenega obsega 
potrebnih sredstev za projekt, se to spremembo utemelji z novelacijo dokumentacije, po 
predhodnem soglasju Mestnega sveta (skupaj s sprejetim amandmajem). 
 
Navzočnost se ni spremenila (23 svetnikov). 
Za je glasovalo 18 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 

 
VII. 

 
O postavki 7141 Drugi nedavčni prihodki v Bilanci prihodkov in odhodkov v splošnem delu 
proračuna, h kateri je svetnik Miha JAZBINŠEK vložil AMANDMA, so razpravljali svetniki: 
Miha JAZBINŠEK, Miloš PAVLICA in Janko MÖDERNDORFER.   
 
Po končani razpravi je županja dala na glasovanje  
 
AMANDMA svetnika Mihe JAZBINŠKA: 
 
V tekstualnem delu PRIHODKI se k postavki 714 Drugi nedavčni prihodki za prvim 
stavkom doda stavek: »200,0 mio SIT priliva na postavko 714105 Prihodki od komunalnih 
prispevkov se predvideva iz naslova sklepa MS MOL o zaščiti javnega interesa na stavbnem 
zemljišču v CO 5/2 Plinarna – poslovni del (Zavarovalnica Triglav, d.d.).« in besedilo 
drugega stavka spremeni tako, da se glasi: »Drugi nedavčni prihodki skupaj znašajo 
2.381.000 tolarjev.«. 
 
V poglavju II. Posebni del proračuna, PRORAČUNSKI IZDATKI, 10 CESTE, 045199 se 
postavka 4204 02 Rekonstrukcije in adaptacije »453.000.000« poveča za 200,0 mio SIT, tako 
da se glasi »653.000.000«. 
 
V Načrtu nabav in gradenj MOL za leto 2006, B, 10 CESTE, Cestni projekti – 
Rekonstrukcije in adaptacije konto 4204 korigira na »653.000«. 
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V tekstualnem delu 10. CESTE se v nadnaslovu »Rekonstrukcije in adaptacije« popravi 
vrednost na »653.000.000 SIT« in vstavi nova alineja, ki se glasi: 

»Cestnoprometna ureditev ožjega mestnega središča   200.000.000 SIT 
Začne se z uvedbo enosmernega prometa v ožjem mestnem središču na osnovi sprejetega 
Odloka o cestnoprometni ureditvi v treh fazah:  1. faza-uvedba rumenih pasov na obstoječi 
prometni ureditvi, 2. faza-uvedba enosmernega prometa na zbirnih mestnih cestah (in 
deloma v prometnih enklavah tudi na mestnih), 3. faza-uvedba enosmernega prometa na 
zunanjem obroču ožjega mestnega središča. Izvede se signalizacija na obstoječih cestnih 
telesih in površinah. Uredijo se območja umirjenega prometa, kolesarske steze in območja 
za pešce. Planirana sredstva se črpajo fazno.    
 
Vrednost 200,0 mio SIT se prišteje vsem nadrejenim agregatnim postavkam proračuna na 
prihodkovni in odhodkovni strani (vključno z odlokom). Ustrezno se doda tudi zadevna 
tabela načrtov razvojnih programov za leto 2006 (ZVEZEK 2). 
 
Navzočnost se ni spremenila (23 svetnikov). 
Za je glasovalo 9 svetnikov. Proti je glasovalo 14 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 

VIII. 
 

O postavki 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč v Bilanci prihodkov in odhodkov v 
Splošnem delu proračuna, h kateri je svetnik Miha JAZBINŠEK vložil AMANDMA, so 
razpravljali svetniki: Miha JAZBINŠEK, Peter BOŽIČ in doc. dr. Gregor GOMIŠČEK.    
 
Po končani razpravi je županja dala na glasovanje  
 
AMANDMA svetnika Mihe JAZBINŠKA: 
 
V poglavju I. Splošni del proračuna, A. Bilanca prihodkov in odhodkov se postavka 7221 
Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč »1.864.141.160« poveča za 200,0 mio SIT, tako da se 
glasi »2.064.141.160«. 
 
V tekstualnem delu PRIHODKI se k postavki 72 Kapitalski prihodki za drugim odstavkom 
doda odstavek: »200,0 mio SIT priliva na postavko 722100 Prihodki od prodaje stavbnih 
zemljišč se predvideva iz naslova sklepa MS MOL o zaščiti javnega interesa na zemljišču v 
BR 3/3 - Stožice.« in besedilo zadnjega odstavka spremeni tako, da se glasi: »Kapitalski 
prihodki skupaj znašajo 4.147.822.797 tolarjev.«. 
 
V poglavju II. Posebni del proračuna, PRORAČUNSKI IZDATKI, 19 UREJANJE 
ZEMLJIŠČ, 16069002 Nakup zemljišč, 062088, se postavka 4206 00 Nakup zemljišč 
»943.200.000« poveča za 200,0 mio SIT, tako da se glasi »1.143.200.000«. 
 
V Načrtu nabav in gradenj MOL za leto 2006, B, 19 UREJANJE ZEMLJIŠČ, se doda nova 
alineja Nakup manjkajočih zemljišč – BR 3/3 Stožice pod kontom 4206 s številko »200.000« 
(vrednost 200,0 mio SIT). 
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V tekstualnem delu 19. UREJANJE ZEMLJIŠČ se v oddelku 16069002 Nakup zemljišč, 
062088 Pridobivanje zemljišč doda tekst, ki se glasi: 
»V območju urejanja BR 3/3 še niso pridobljena vsa zemljišča za potrebe izgradnje 
športno-rekreacijskega centra ali siceršnje zemljiške zaokrožitve, zato se začne s 
sistematičnim nakupom manjkajočih parcel.«    
 
Vrednost 200,0 mio SIT se prišteje vsem nadrejenim agregatnim postavkam proračuna na 
prihodkovni in odhodkovni strani (vključno z odlokom). Ustrezno se doda tudi zadevna 
tabela načrtov razvojnih programov za leto 2006 (ZVEZEK 2). 
 
Navzočnost je priglasilo 25 svetnikov. 
Za je glasovalo 9 svetnikov. Proti je glasovalo 13 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
Svetnik Janko MÖDERNDORFER je podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da županja 
oziroma mestna uprava do naslednje redne seje pripravi poročilo na temo, ki jo omenja svetnik 
Miha JAZBINŠEK v zadnjih dveh amandmajih, ki nista bila sprejeta.  
 
Županja je podala pojasnilo v zvezi s postopkovnim predlogom svetnika Janka 
MÖDERNDORFERJA. 
 
 

IX. 
 
O proračunskem uporabniku 1. MESTNA UPRAVA, MESTNI SVET, NADZORNI ODBOR IN 
MESTNA VOLILNA KOMISIJA, h kateremu so svetniška skupina DESUS, Odbor za finance in 
predlagateljica proračuna vložili amandmaje, sta razpravljala svetnika Miha JAZBINŠEK in 
Janko MÖDERNDORFER. 
 
Svetniška skupina DeSUS je nato svoj amandma umaknila. 
 
AMANDMA svetniške skupine DeSUS se je sicer glasil: 
 
»V posebnem delu proračuna se pri proračunskem uporabniku 1. Mestna uprava, mestni 
svet in nadzorni odbor ter mestna volilna komisija zniža višina sredstev in sicer: 
     na postavki   konto se zniža za SIT in sedaj znaša SIT 
 013326 402901 2.000.000  7.000.000 
 013326 402902 2.000.000 7.000.000 
 011301 402405 1.000.000 2.200.000 
 011308 402009 3.000.000 3.000.000 
 011308 402401 1.000.000 3.000.000 
 011308 402403 6.000.000 5.000.000 
 011308 402404 2.000.000 4.000.000 
 011308 402405 8.000.000 9.000.000 
 016002 402199 12.000.000 28.000.000 
 016002 413302 40.000.000 70.000.000 
 083001 402003 15.000.000 34.157.000 
 083001 402901 2.000.000 11.000.000 
 013329 402004 1.000.000 500.000 
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 013329 402006 6.500.000 500.000 
 013329 402901 15.000.000 1.000.000 
 013329 402903 2.500.000 500.00 
 013320 402000 1.600.000 400.000 
 013320 402005 1.800.000 600.000 
 013320 402009 8.000.000 32.000.000 
 013320 402199 3.000.000 6.885.111 
 013320 402902 5.000.000 5.000.000 
 013320 402999 2.500.000 1.000.000 
 
 
Po končani razpravi je županja dala na glasovanje  
 
1. AMANDMA Odbora za finance: 
 
V II. Posebni del proračuna, 1. MESTNA UPRAVA, MS, NO in MVK, 06039002, 5. Opis 
proračunskih postavk, 013331 Projekt ena hiša, se stari tekst zamenja z novim tekstom, ki 
se glasi: »Zaradi racionalizacije poslovanja načrtujemo v letu 2006 pričetek 
(pred)investicijskih študij alternativnih lokacij in (pred)projektov za potrebe »mestne 
uprave na enem mestu«. 
 
Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov). 
Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
2. AMANDMA predlagateljice proračuna: 
 
V finančnem načrtu proračunskega uporabnika 1.  MU, MS in NO ter volilna komisija se 
sredstva:  

na proračunski postavki 013331 Projekt ena hiša na podkontu 4021 99 znižajo za 
17.000.000 tolarjev in na podkontu 4029 99 znižajo za 3.000.000 tolarjev in 

na proračunski postavki 016002  Prireditve in prazniki MOL na podkontu 413302  znižajo 
za 20.000.000 tolarjev. Ta sredstva se namenijo: 
  
za odprtje nove proračunske postavke 08400x - Izida (informacijski, izobraževalni in 
svetovalni center), podkonto 412000 pri proračunskem uporabniku 2. Izobraževanje na 
podprogramu 19059002  
v višini 10.000.000 tolarjev,  

za povečanje sredstev na proračunski postavki 109010 - Dnevni center za starejše, podkonto 
412000 pri proračunskem uporabniku 7. Socialno varstvo za 10.000.000 tolarjev in 

za povečanje sredstev na proračunski postavki 061002 – Zagotavljanje najemnih stanovanj 
v MOL, podkonto 432100 pri proračunskem uporabniku 22. stanovanjsko gospodarstvo za 
20.000.000 tolarjev 

 
Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov). 
Za je glasovalo 17 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
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Svetnica Viktorija POTOČNIK je zahtevala ponovitev glasovanja. 
 
Županja je amandma ponovno dala glasovanje. 
Za je glasovalo 21 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 

X. 
 

K postavki konto 412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam pri 
proračunskem uporabniku 2. IZOBRAŽEVANJE je Svetniška skupina DeSUS vložila amandma, 
katerega pa je nato umaknila. 
 
AMANDMA Svetniške skupine DeSUS se je sicer glasil: 
 
»V posebnem delu proračuna se pri proračunskem uporabniku 2. Izobraževanje pod 
19059002 Druge oblike izobraževanja doda nova postavka konto 412000 Tekoči transferi 
neprofitnim organizacijam in ustanovam z nazivom postavke Izida (informacijski, 
izobraževalni in svetovalni center) v višini 10.000.000 SIT. 
Glede na novo postavko se ustrezno povečajo sredstva za program 19059002 Druge oblike 
izobraževanja iz 28.001.000 SIT na 38.001.000 SIT. 
Obrazložitev na II/57 strani se dopolni z novo postavko Izida in glasi: Izida deluje na 
področju izobraževanja, predvsem poklicnega svetovanja in odločanja. Ciljna populacija je 
v starostni skupini med 11. in 27. let.« 
 
 

XI. 
 
O proračunskem uporabniku 3. PREDŠOLSKA VZGOJA, h kateremu je predlagateljica 
proračuna vložila AMANDMA, ni razpravljal nihče, zato je županja dala na glasovanje: 
 
AMANDMA predlagateljice proračuna:  
 
V finančnem načrtu proračunskega uporabnika 3. predšolska vzgoja se sredstva na 
proračunski postavki 091113 Drugi izvajalci programov za otroke na podkontu 412000 
Unicef znižajo za 4.100.000 tolarjev in se sredstva povišajo na proračunski postavki 091114 
Sofinanciranje programov za otroke na podkontu 412000. 
 
Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov). 
Za je glasovalo 20 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 

XII. 
 

O proračunskem uporabniku 4. ŠPORT, h kateremu so svetnik Gregor ISTENIČ, Janko 
MÖDERNDORFER v imenu samostojnih svetnikov in svetnic LDS, Svetniški klub SDS ter  
predlagateljica proračuna vložili amandmaje, so razpravljali svetniki: Janko MÖDERNDORFER, 
Miha JAZBINŠEK, Peter BOŽIČ, Gregor ISTENIČ, mag. Janez SODRŽNIK, Miha 
KOPRIVŠEK in Roman JAKIČ.    
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Ob 18.36 uri je županja odredila 30-minutni odmor. Zasedanje se je nadaljevalo ob 19.20 uri. 
 
Po odmoru so razpravljali svetniki: Peter SUŠNIK, Janko MÖDERNDORFER, Miloš 
PAVLICA, Peter BOŽIČ, doc. dr. Gregor GOMIŠČEK, Janez ŽAGAR in Zvone PENKO. 
 
Med repliko svetnika Petra BOŽIČA je ob 19.35 uri vodenje seje prevzel podžupan Miloš 
PAVLICA. Ob 19.40 uri je med razpravo svetnika Zvoneta PENKA vodenje seje ponovno 
prevzela županja. 
 
Odgovore in pojasnila v zvezi z razpravami svetnikov sta podali načelnica Oddelka za predšolsko 
vzgojo, izobraževanje in šport Nada PAVŠER ter županja Danica SIMŠIČ. 
 
Po končani razpravi je županja dala na glasovanje:  
 
1. AMANDMA Svetniškega kluba SDS: 
 
Postavka 081002 se spremeni tako, da se v okviru konta 41200 kot neprofitna organizacija 
zapiše Košarkarski klub Union Olimpija, ki se ji nameni proračunski znesek 50.000.000,00 
SIT. 
 
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov. 
Za je glasovalo 6 svetnikov. Proti je glasovalo 11 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
2. AMANDMA svetnika Gregorja ISTENIČA: 
 
V posebnem delu proračuna MOL za leto 2006 se pri proračunskem uporabniku št. 4 
(Šport) zagotovi dodatna sredstva za SD Dolomiti in sicer za gradnjo smučišča v Guncljah. 
Pri postavki 081009 se povišajo sredstva pri kontu 4310 00 v višini 20.000.000 SIT. Sredstva 
se namenijo za zamenjavo obstoječe žičnice. Potrebna sredstva pridobimo z odvzemom 
20.000.000 SIT iz poglavja 19 (Urejanje zemljišč) postavka 066098, konto 4021 99.  
 
Navzočnost se ni spremenila (24 svetnikov). 
Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
3. AMANDMA, ki ga je v imenu samostojnih svetnikov in svetnic LDS vložil svetnik Janko 
MÖDERNDORFER: 
 
Proračunska postavka 081003 – Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za 
območje MOL na podkontu 4120 00 se zmanjša za 1.500.000 tolarjev in se prenese na 
postavko  081002 – Šport odraslih na podkonto 4120 00 za potrebe športa invalidov. 
V tekstualnem delu se briše drugi stavek v celoti, ki razlaga postavko 081003 
 
Navzočnost se ni spremenila (24 svetnikov). 
Za je glasovalo 16 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
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Amandma je bil sprejet. 
 
 
4. AMANDMA predlagateljice proračuna:  
 
V finančnem načrtu 4. Šport se poveča proračunska postavka 081006 Vzdrževanje in 
obratovanje na podkontu 413302 za Zavod Tivoli v višini 5.000.000 tolarjev. Sredstva se 
zagotovijo iz proračunske postavke 013316 Nakup poslovnih prostorov konto 420099 pri 
proračunskem porabniku 18. Gospodarjenje z nepremičninami 
 
Navzočnost se ni spremenila (24 svetnikov). 
Za je glasovalo 17 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
5. AMANDMA predlagateljice proračuna: 
 
Proračunska postavka 081002 Šport odraslih se na podkontu 4120 00 poveča za 30.000.000 
tolarjev. Za isti znesek se zmanjša proračunska postavka 081026 Obnova kopališča 
Kolezija podkonto 4204 01. 
 
Navzočnost se ni spremenila (24 svetnikov). 
Za je glasovalo 19 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 

XIII. 
 
O proračunskem uporabniku 5. KULTURA, h kateremu so svetnik Janko MÖDERNDORFER v 
imenu samostojnih svetnikov in svetnic LDS, Odbor za finance in predlagateljica proračuna 
vložili amandmaje, sta razpravljala: svetnik Peter SUŠNIK in županja Danica SIMŠIČ. 
 
Po končani razpravi je županja dala na glasovanje:  
 
AMANDMA predlagateljice proračuna NA AMANDMA, ki ga je v imenu samostojnih 
svetnikov in svetnic LDS vložil svetnik Janko MÖDERNDORFER: 
 
V finančnem načrtu 5. Kultura se ustrezno povečata proračunski postavki 082027 na 
podkontih 413300 in 413301 pri alineji gledališče za otroke in mlade ter postavka 082028 na 
podkontu 413300 pri alineji gledališče za otroke in mlade za 16.195.000 tolarjev. Sredstva se 
zagotovijo iz proračunske postavke 013316 Nakup poslovnih prostorov, konto 420099 
(proračunski porabnik 18. Gospodarjenje z nepremičninami 
 
Navzočnost se ni spremenila (24 svetnikov). 
Za je glasovalo 19 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki. 
 
Amandma na amandma je bil sprejet. 
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Ker je bil sprejet amandma predlagateljice proračuna, se o naslednjem AMANDMAJU, ki ga je 
v imenu samostojnih svetnikov in svetnic LDS vložil svetnik Janko MÖDERNDORFER, ni 
glasovalo:  
 
Proračunska postavka 013329 Stiki z javnostmi se na podkontu 4020 06 zmanjša za 
7.000.000 tolarjev, prav tako se na podkontu 4029 01 zmanjša za 16.000.000 tolarjev. Obe 
postavki po novem znašata 0 tolarjev.  
Sredstva v višini 23.000.000 tolarjev se preneseta na proračunskega uporabnika 5. Kultura 
– na proračunsko postavko 082027 in se prerazporedi po podkontih 4133 00, 4133 01 in 
4133 02 ter na proračunsko postavko 082028 na podkonto 4133 10.  
 
 
3. AMANDMA Odbora za finance: 
 
Proračunska postavka  049001-vzdrževanje javnih površin za pešce in zelenih površin se 
zmanjša za 10.000.000 tolarjev na podkontu 4025 03 in se prenese na proračunsko postavko 
082041, podkonto 4133 02, tekoči transferji v javne zavode, izdatki za blago in storitve. 
Doda se nova alinea in sicer javni zavod, kateremu se bo nakazoval tekoči transfer in sicer 
Mestno gledališče ljubljansko. 

 
Navzočnost se ni spremenila (24 svetnikov). 
Za je glasovalo 17 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Amandma je bil sprejet. 

 
 

XIV. 
 
O proračunskem uporabniku 7. SOCIALNO VARSTVO, h kateremu sta svetnik Janko 
MÖDERNDORFER v imenu samostojnih svetnikov in svetnic LDS ter Svetniška skupina 
DeSUS vložila amandmaje, ni razpravljal nihče. Svetniška skupina DeSUS je svoja amandmaja 
nato umaknila. Županja pa je v zvezi z amandmajem, ki ga je v imenu samostojnih svetnikov in 
svetnic LDS vložil svetnik Janko MÖDERNDORFER, pojasnila, da je brezpredmeten. 
 
AMANDMAJA Svetniške skupine DeSUS sta se sicer glasila: 
 
1.  
»V posebnem delu proračuna se pri proračunskem uporabniku 7. Socialno varstvo se pri 
proračunski postavki 109010 Dnevni center za starejše konto 412000 poveča iz 30.000.000 
SIT na  45.000.000 SIT. 
Glede na povečana sredstva na kontu 412000 se poveča proračunska postavka 109010 iz 
35.000.000 SIT na 50.000.000 SIT« 
 
2. 
»V posebnem delu proračuna se pri proračunskem uporabniku 7. Socialno varstvo uvede 
nova postavko Domovi za starejše z dvema kontoma in sicer : 

• Novogradnje, kjer se predvidi 25.000.000 SIT in 
• Prizidek Doma starejših občanov Bežigrad, kjer se predvidi 40.900.000 SIT.« 
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AMANDMA, ki ga je v imenu samostojnih svetnikov in svetnic LDS vložil svetnik Janko 
MÖDERNDORFER, se je sicer glasil:  
 
Proračunska postavka 013331 Projekt ena hiša se na podkontu 4021 99 in 4029 99 v skupni 
višini 50.000.000 tolarjev prenese na proračunskega uporabnika 7. socialno varstvo, na 
postavko 109007. Postavka Projekt ena hiša ostane z 0 tolarji. 
 
 

XV. 
 
O proračunskem uporabniku 8. ZDRAVSTVO, h kateremu sta Odbor za zdravstvo in socialno 
varstvo ter Svetniška skupina DeSUS vložila amandmaja, ni razpravljal nihče. Svetniška skupina 
DeSUS je nato svoj amandma umaknila. 
 
AMANDMA Svetniške skupine DeSUS se je sicer glasil: 
 
»V posebnem delu proračuna se pri proračunskem uporabniku 8. Zdravstvo uvede nova 
postavka Negovalni zdravstveni oddelki s sredstvi v višini 25.000.000 SIT.« 
 
 
Županja je dala na glasovanje   
 
AMANDMA Odbora za zdravstvo in socialno varstvo:  
 
V 17. poglavju – ZDRAVSTVENO VARSTVO se na  kontu 412000 »Tekoči transferji 
neprofitnim organizacijam in ustanovam«, poveča postavka 076001 - Financiranje društev, 
organizacij in javnih zavodov za izvajanje preventivnih zdravstvenih programov,  za 20 
milijonov Sit.  

Sredstva se prenesejo iz 19. poglavja - UREJANJE ZEMLJIŠČ, s postavke 066098 - 
Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ,  na kontu 402199 »Drugi posebni materiali in 
storitve«. 
 
Navzočnost se ni spremenila (24 svetnikov). 
Za je glasovalo 21 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 

XVI. 
 

O proračunskem uporabniku 9. KOMUNALA, h kateremu so svetniki Slavko SLAK, Mihael 
JARC in Peter SUŠNIK, Janko MÖDERNDORFER v imenu samostojnih svetnikov in svetnic 
LDS, svetniški klub SLS in Odbor za finance vložili amandmaje, so razpravljali svetniki: Janko 
MÖDERNDORFER, Miha JAZBINŠEK, Peter SUŠNIK, Janez ŽAGAR in Slavko SLAK.  
 
Svetnik Peter SUŠNIK je svoj AMANDMA umaknil, glasil pa se je: 
 
Iz postavke 062089 se znesek 80 milijonov SIT prenese na postavko 063002 Vodovod in 
kanalizacija (konto 4311 00 Investicijski transferji javnim podjetjem) za izgradnjo 
kanalizacije in obnovo vodovoda na naslednjih ulicah na Rudniku: Groznikovi ulica, Poti 
na grič, Ulici bratov Martinec, Klančarjevi, Spodnjem Rudniku in Vinterci. 
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Po končani razpravi je županja dala na glasovanje:  
 
1. AMANDMA svetnika Slavka SLAKA: 
 
V poglavju »9. Komunala«, na postavki 051001 »Javna snaga in čiščenje javnih površin«, 
konto 4025 03 »Tekoče vzdrževanje« naj se doda 50.000.000,00 SIT, tako, da sredstva v 
proračunu za leto 2006 znašajo 655.500.000 SIT. Sredstva se odvzamejo iz poglavja »19. 
Urejanje zemljišč« postavke 062088 »Nakup zemljišč«, konto 4206 00 »Nakup zemljišč«, 
tako da sredstva na omenjenem kontu znašajo 893.200.000 SIT. 
 
Navzočnost je priglasilo 22 svetnikov. 
 
Županja je ponovno ugotavljala navzočnost. 
 
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov. 
Za je glasovalo 21 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
2. AMANDMA svetnika Mihaela JARCA: 
 
V poglavju 9 »komunala« podpoglavje 16 »prostorsko planiranje in stanovanjska 
komunalna dejavnost« se v opisu postavke 063001 na str. II/174 pod točko 14 na koncu za 
letnico »2006« doda besedilo 
»in izdelava projektne dokumentacije za vrtanje sondažnega in glavnega drenažnega rova 
kot vira čiste pitne vode ob vznožju severnega Krimskega pogorja nad Tomišljem« 
 
Znesek se pri tej točki iz 3.000.000,00 poveča na 10.000.000,00 sit.  
Razlika 7.000.000,00 sit se zmanjša proporcionalno pri preostalih 16 nalogah te postavke. 
 
Navzočnost se ni spremenila (24 svetnikov). 
Za je glasovalo 21 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
3. AMANDMA Svetniškega kluba SLS: 
 
Pr. 9 KOMUNALA: podprogram1603902, postavka 049002 se dopolni tekst pri »lokalna 
pokopališča« s Prežganje, Janče. 
 
Navzočnost se ni spremenila (24 svetnikov). 
Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
4. AMANDMA Odbora za finance: 
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V II. Posebni del proračuna, 9. KOMUNALA, 16039005, 049001 Vzdrževanje javnih poti, 
poti za pešce in zelenih površin se konto 4025 03 zmanjša za 160.000.000 SIT in prenese na 
postavko 045104 Vzdrževanje meteorne kanalizacije na konto  4021 99. 
 
V 5. Opisu proračunskih postavk se v 049001 Vzdrževanje javnih poti, poti za pešce in 
zelenih površin črta vse besedilo in tabele, ki se nanašajo na 9. Intervencijsko vzdrževanje 
zelenih površin. 
 
Navzočnost se ni spremenila (24 svetnikov). 
Za so glasovali 4 svetniki. Proti je glasovalo 21 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
5. AMANDMA, ki ga je v imenu samostojnih svetnikov in svetnic LDS vložil svetnik Janko 
MÖDERNDORFER: 
 
Proračunska postavka 049001- vzdrževanje javnih površin za pešce in zelenih površin se 
zmanjša za 150.000.000 tolarjev na podkontu 4025 03 in se prenese na 045104 Vzdrževanje 
meteorne kanalizacije.   
 
Navzočnost se ni spremenila (24 svetnikov). 
Za je glasovalo 14 svetnikov. Proti je glasovalo 10 svetnikov. 
 
Svetnik Gregor ISTENIČ je zahteval ponovitev glasovanja. 
 
Županja je amandma dala ponovno na glasovanje. 
 
Za je glasovalo 13 svetnikov. Proti je glasovalo 13 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
Ob 21.17 uri je županja sejo prekinila. 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
V. ZASEDANJE 27. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE LJUBLJANA, KI JE 
BILO V PONEDELJEK, 27. MARCA 2006 
 
 
Zasedanje se je pričelo ob 15.57 uri ob navzočnosti 26 svetnikov. 
 
Zasedanje je vodila županja Danica SIMŠIČ.   
 
Mestni svet je bil sklepčen in je sejo nadaljeval z razpravo in glasovanjem o amandmajih k 4. a 
točki sprejetega dnevnega reda 27. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana z dne 27. 
februarja 2006 z naslovom:  

 
PREDLOG ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2006 
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XVII. 
 

O proračunskem uporabniku 10. CESTE, h kateremu sta svetnik Janko MÖDERNDORFER v 
imenu samostojnih svetnikov in svetnic LDS in svetnik Peter SUŠNIK vložila amandmaje, nato 
pa še Odbor za finance amandmaja k amandmajema svetnika Petra SUŠNIKA, sta razpravljala 
svetnika: Janko MÖDERNDORFER in Miloš PAVLICA. Svetnik Janko MÖDERNDORFER je 
v imenu samostojnih svetnikov in svetnic LDS v svoji razpravi amandma umaknil. 
 
AMANDMA, ki ga je v imenu samostojnih svetnikov in svetnic LDS vložil svetnik Janko 
MÖDERNDORFER, se je sicer glasil: 
 
Proračunska postavka 013300 Delitvena bilanca se zmanjša za 582.500.000 tolarjev na 
podkontu 4130 03 - Sredstva, prenesena drugim občinam. Tako je na novo postavka 
ocenjena z 0 tolarji. 
Sredstva v višini 582.500.000 tolarjev se prenese na proračunsko postavko 045199 -  Cestni 
projekti na podkonto 4204 01 – Novogradnje. Na novo postavka znaša 1.042.500.000 
tolarjev. 
 
 
Po končani razpravi je županja dala na glasovanje:  
 
1. AMANDMA Odbora za finance na 1. amandma svetnika Petra SUŠNIKA: 
 
V prvem stavku amandmaja se za besedilo  »Iz postavke 082015«  doda:«…(konto 
412000)…« tako, da se amandma glasi: »Iz postavke 082015 (konto 412000) se znesek 5 
milijonov SIT prenese na postavko 045199 Cestni projekti (konto 42002 02 Rekonstrukcije 
in adaptacije) za dokončanje izgradnje pločnikov ob Dolenjski cesti na Spodnjem 
Rudniku.« 

 
Navzočnost je priglasilo 19 svetnikov. 
 
Županja je ponovno ugotavljala navzočnost. 
 
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov. 
Za so glasovali 3 svetniki. Proti je glasovalo 14 svetnikov. 
 
Amandma na amandma ni bil sprejet. 
 
 
2. AMANDMA svetnika Petra SUŠNIKA: 
 
Iz postavke 082015 se znesek 5 milijonov SIT prenese na postavko 045199 Cestni projekti 
(konto 42002 02 Rekonstrukcije in adaptacije) za dokončanje izgradnje pločnikov ob 
Dolenjski cesti na Spodnjem Rudniku.  
 
Navzočnost se ni spremenila (24 svetnikov). 
Za so glasovali 4 svetniki. Proti je glasovalo 15 svetnikov. 
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Amandma ni bil sprejet. 
 
 
3. AMANDMA Odbora za finance na 2. amandma svetnika Petra SUŠNIKA: 
 
Odbor sprejme naslednji amandma k predlaganemu amandmaju: V prvem stavku 
amandmaja se za besedilo  »Iz postavke 082012«  doda:«…(konto 412000)…« tako, da se 
amandma glasi: »Iz postavke 082012 (konto 412000) se znesek 10 milijonov SIT prenese na 
postavko 045199 Cestni projekti (konto 42002 01 Novogradnje) za izgradnjo pešpoti med 
Dolenjsko cesto in veletržnico Rudnik.« 
 
Navzočnost se ni spremenila (24 svetnikov). 
Za je glasovalo 5 svetnikov. Proti je glasovalo 14 svetnikov. 
 
Amandma na amandma ni bil sprejet. 
 
 
4. AMANDMA svetnika Petra SUŠNIKA: 
 
Iz postavke 082012 se znesek 10 milijonov SIT prenese na postavko 045199 Cestni projekti 
(konto 4204 01 Novogradnje) za izgradnjo pešpoti med Dolenjsko cesto in veletržnico 
Rudnik.  
 
Navzočnost se ni spremenila (24 svetnikov). 
Za so glasovali 4 svetniki. Proti je glasovalo 15 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 

XVIII. 
 

O proračunskem uporabniku 13. JAVNA GASILSKA SLUŽBA h kateremu je županja kot 
predlagateljica  proračuna vložila AMANDMA, je razpravljal svetnik doc. dr. Gregor 
GOMIŠČEK. 
 
Županja je podala pojasnilo v zvezi z razpravo svetnika doc. dr. Gregorja GOMIŠČKA.   
 
Nato je županja dala na glasovanje  
 
AMANDMA predlagateljice proračuna:  
 
»V finančnem načrtu proračunskega uporabnika 13. Javna gasilska služba se povečajo 
sredstva na proračunski postavki 032005 Investicije Gasilske brigade podkonto 420402 za 
100.000.000 tolarjev. 

 
Sredstva v višini 100.000.000 tolarjev se zagotovijo iz proračunske postavke 062091 
Urejanje zemljišč podkonto 402702 (proračunski uporabnik 19. Urejanje zemljišč). 

Pripravi se nov načrt razvojnih programov za projekt »prenova prostorov GB MOL«, v 
katerem vrednost projekta znaša 440.000.000 tolarjev, od tega do leta 2006 120.000.000 
tolarjev, v letu 2006 100.000.000 tolarjev, v letu 2007 100.000.000 tolarjev in v letu 2008 
120.000.000 tolarjev. » 
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Navzočnost se ni spremenila (24 svetnikov). 
Za je glasovalo 20 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 

XIX. 
 

O proračunskem uporabniku 14. LOKALNA SAMOUPRAVA, h kateremu je županja kot 
predlagateljica  proračuna vložila AMANDMA, so razpravljali svetniki: Dominik Sava 
ČERNJAK, Miha JAZBINŠEK in Miloš PAVLICA.  
 
Po končani razpravi je županja dala na glasovanje  
 
AMANDMA predlagateljice proračuna:  
 
»V finančnem načrtu 14. Lokalna samouprava se ustrezno poveča proračunska postavka  
013312 Materialni stroški na podkontu 4025 00 za  6.000.000 tolarjev in pri proračunski 
postavki 013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija se odpre 
novi podkonto 4202 02-nakup računalnikov in programske opreme v višini 1.200.000 
tolarjev, poveča sredstva na podkontu 420204 za 1.500.000 tolarjev in odpre nov podkonto 
4203 00-nakup drugih osnovnih sredstev v višini 1.000.000 tolarjev.  
 
Sredstva se zagotovijo iz proračunske postavke 066098 Funkcionalni stroški in stroški 
inkasa NUSZ, podkonto 4021 99 (proračunski porabnik 19. Urejanje zemljišč).« 
 
Navzočnost se ni spremenila (24 svetnikov). 
Za je glasovalo 19 svetnikov. Proti so glasovali 4 svetniki. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 

XX. 
 
O proračunskem uporabniku 17. TURIZEM, h kateremu je Odbor za finance vložil AMANDMA, 
je razpravljal svetnik Miha JAZBINŠEK. 
 
Po končani razpravi je županja dala na glasovanje 
 
AMANDMA Odbora za finance: 
 
V poglavju II. Posebni del proračuna, 17. TURIZEM, 14039002, 5. Opis proračunskih 
postavk NAMENSKA SREDSTVA, 047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo - 
Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva, se k drugi alinei besedila postavke-konta '4133 
02 Tekoči transferji, za besedilom '... odpravljanja prezrtih problematičnih detajlov v 
Ljubljani,' doda besedilo: 
»vključno s plovili na Ljubljanici«. 
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V četrti alinei postavke 4323 00- Investicijski transferji v javne zavode in druge izvajalce 
javnih služb, se besedilo »novi začasni pristani« zamenja z besedilom »novi začasni oz. 
trajni pristani«.  
 
Navzočnost se ni spremenila (24 svetnikov). 
Za je glasovalo 19 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 

XXI. 
 

O proračunskem uporabniku 19. UREJANJE ZEMLJIŠČ, h kateremu samostojni svetniki in 
svetnice LDS, Svetniški klub SLS, Odbor za finance, svetnik RIL Samo KUŠČER in 
predlagateljica proračuna vložili amandmaje, so razpravljali svetniki: Janko MÖDERNDORFER, 
Janez ŽAGAR, Mihael JARC in Miha JAZBINŠEK. 
 
Županja je podala pojasnilo v zvezi z razpravami svetnikov in nato ugotovila, da je razprava 
končana. 
 
Svetnik Miha JAZBINŠEK je podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da razprava še ni 
zaključena. 
 
Županja je podala pojasnilo v zvezi s postopkovnim predlogom svetnika Mihe JAZBINŠKA. 
 
Svetnik Miha JAZBINŠEK je nato podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da se zaradi 
novih amandmajev na program prodaje zemljišč odredi 30-minutni odmor, da se bodo svetniki 
lahko pripravili. 
 
Županja je podala pojasnilo v zvezi s postopkovnim predlogom svetnika Mihe JAZBINŠKA. 
 
Statutarno pravna komisija je ugotovila, da amandmaja Svetniškega kluba SLS in amandma 
svetnika Sama KUŠČERJA niso bili vloženi v skladu z drugim odstavkom 146. člena Poslovnika 
Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, zato mestni svet o njih ni razpravljal in ne glasoval. 
 
AMANDMAJA Svetniškega kluba SLS sta se sicer glasila: 
 
1. 
Pr. 19 Urejanje zemljišč postavka 062091 se planira tudi odkup zemljišč in objektov za 
rušenje za potrebe izgradnje Litijske ceste 1 in 2 faze (program MOL-Dars) 
 
2. 
Pr. 19 Urejanje zemljišč program 16069002 postavka 062088 Pridobivanje zemljišč se  
Predvidi  
- nakup zemljišča za potrebe mrliške vežice na Prežganju     3,000.000SIT 
- nakup zemljišča za uskladitev  javnega dobra, ki v naravi predstavlja del pokopališča 
Javor in pot na pokopališče Javor katastrsko na  na privatnem travniku  2.500.000SIT 
 
 
AMANDMA svetnika Sama KUŠČERJA se je sicer glasil: 
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Briše se postavka  
047311 Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad 
z zneskom 828.500.000 tolarjev v podprogramu 
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 
 
Znesek v postavki 
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 
se zmanjša na 1.035.641,160 tolarjev 
 
 
Županja je dala na glasovanje: 
 
1. AMANDMA Odbora za finance: 
 
V II. Posebni del proračuna, 19. UREJANJE ZEMLJIŠČ, 16069002, 5. Opis proračunskih 
postavk, 062088 Pridobivanje zemljišč spusti drugi odstavek besedila, ki se nanaša na 
Mestno upravo na enem mestu. 
 
Doda se nov odstavek, ki se glasi: 
»Neodplačni prenos nezazidanih stavbnih zemljišč na območju MOL s Sklada kmetijskih 
zemljišč in gozdov RS na MOL še ni uresničen v celoti, čeprav sta Zakon o skladu 
kmetijskih zemljišč in gozdov RS ter Zakon o javnih skladih v veljavi že dolgo. Pač pa je 
obratno postavka prenosa kmetijskih zemljišč (čeprav so bila izvorno namenjena za 
stanovanjsko gradnjo, recimo Stanežiče) z MOL-a na Sklad zajeta v Programu prodaje 
stvarnega premoženja. Zato je treba prenos na MOL izvesti po možnosti še v letošnjem letu. 
 
Navzočnost se ni spremenila (24 svetnikov). 
Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
Ker je bil sprejet amandma Odbora za finance, mestni svet o naslednjem amandmaju ni glasoval. 
 
2. AMANDMA, ki ga je v imenu samostojnih svetnikov in svetnic LDS vložil svetnik Janko 
Möderndorfer, se je sicer glasil: 
 
Amandma proračunskega uporabnika 19. Urejanje zemljišč na tekstualni del na strani 
II/481 kjer so navedene parcele, ki so predvidene za nakup za potrebe MUEM se brišejo oz. 
izločijo iz teksta. Sredstva na postavki 062088 na podkontu 4206 00 v višini 943.200.000 
tolarjev ostanejo enaka. 
 
 
3. AMANDMA Odbora za finance: 
 
Na strani II/477 se pri proračunski postavki 062091 Urejanje zemljišč na koncu prvega 
odstavka doda: 
»Sredstva so predvidena tudi za odkup zemljišč in objektov za rušenje za potrebe izgradnje 
Litijske ceste 1. in 2. faze programa MOL-Dars.« 
 
Navzočnost se ni spremenila (24 svetnikov). 
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Za je glasovalo 18 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
4. AMANDMA Odbora za finance: 
 
Na strani II/481 se pri proračunski postavki 062088 Pridobivanje zemljišč na koncu prvega 
odstavka doda  še: 
» - nakup zemljišča za potrebe mrliške vežice na Prežganju  v višini 3.000.000 tolarjev, 
  - nakup zemljišča za uskladitev javnega dobra, ki v naravi predstavlja del pokopališča 
Javor in pot na pokopališče Javor katastrsko na privatnem travniku v višini 2.500.000 
tolarjev.« 
 
Navzočnost se ni spremenila (24 svetnikov). 
Za je glasovalo 19 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
5. AMANDMA predlagateljice proračuna: 
 
V finančnem načrtu proračunskega uporabnika 19. Urejanje zemljišč se na proračunski 
postavki 062088 Pridobivanje zemljišč na podkontu 420600 sredstva povišajo za 
600.000.000 tolarjev. Sredstva se zagotovijo iz višjih prihodkov od prodaje zemljišč, torej se 
prihodki od prodaje stavbnih zemljišč- podkonto 722100 povečajo za 600.000.000 tolarjev. 

 
Pri obrazložitvi proračunske postavke 062088 Pridobivanje zemljišč se na strani II/481 
V prvem odstavku na koncu doda nova alineja: 
» - pridobivanje novih zemljišč in objektov za izgradnjo Potniškega centra Ljubljana.« 

 
Pripravi se nov načrt razvojnih programov za projekt »Potniški center Ljubljana«, v 
katerem vrednost projekta znaša 1.800.000.000 tolarjev, od tega v letu 2006 600.000.000 
tolarjev, v letu 2007 600.000.000 tolarjev in v letu 2008 600.000.000 tolarjev.  
 
Navzočnost se ni spremenila (24 svetnikov). 
Za je glasovalo 17 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 

XXII. 
 

O proračunskem uporabniku 20. PROSTORSKO PLANIRANJE IN NAČRTOVANJE, h 
kateremu so svetnik Mihael JARC, Odbor za finance in predlagateljica proračuna vložili 
amandmaje, ni razpravljal nihče, zato je županja dala na glasovanje: 
 
1. AMANDMA svetnika Mihaela JARCA: 
 
V predlogu proračuna MOL za l. 2006 se v postavki »Prostorsko planiranje in stanovanjska 
komunalna dejavnost« pod točko 5 pri pisni obrazložitvi konta 062097 »Urbanistična 
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dokumentacija (program izvedbenih aktov)« na strani II/488 v točki 2 doda nova št. 9 s 
sledečim besedilom: 
 
Postopna priprava osnutkov novelacij prostorsko izvedbenih aktov za območja urejanja 
koder se nahajajo nižji stanovanjski bloki z ravnimi terasastimi strehami, novelacije PIA 
bodo obsegale možnost gradnje eno ali večkapnih streh nad terasami in ureditve 
podstrešnih stanovanj pod njimi. 
 
Navzočnost se ni spremenila (24 svetnikov). 
Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
2. AMANDMA Odbora za finance: 
 
Program 20 PROSTORSKO PLANIRANJE IN NAČRTOVANJE podprogram 16029003 
postavka 062095 se v 6. točki vsebinsko dopolni zadnja alinea z besedami »in izven 
mestnega dela občine« in se spremeni naslov 6. točke tako, da se glasi »Urbanistične rešitve 
za kompleksna območja mesta in  celotne občine:« 
 
Navzočnost se ni spremenila (24 svetnikov). 
Za je glasovalo 21 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
3. AMANDMA predlagateljice proračuna: 
 
Pri obrazložitvi postavke 062097 Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov – 
stran II/488) se na začetku obstoječega besedil pod tabelami vrine stavek »V letu 2006 bo 
proučena tudi prostorska umestitev industrijske ceste v Zalogu, ki bo povezovala zaloško 
industrijsko cono s cesto v Prod in bo služila razbremenitvi sedanje Hladilniške ceste, ki je 
neprimerna za težak tovorni promet« 
 
Navzočnost se ni spremenila (24 svetnikov). 
Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 

 
 

XXIII. 
 

K postavki 061001 konto 413200 programa 16059002 pri proračunskem uporabniku 22. 
STANOVANJSKO GOSPODARSTVO je Svetniška skupina DeSUS vložila amandma, ki pa ga 
je nato umaknila. 
 
AMANDMA Svetniške skupine DeSUS se je sicer glasil: 
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»V posebnem delu proračuna se pri proračunskem uporabniku 22. Stanovanjsko 
gospodarstvo  pri programu 16059002, v postavki 061001 konto 413200 poveča iz 
372.926.161 SIT na 397.926.161 SIT.« 

 
 

XXIV. 
 

K programu prodaje kapitalskih naložb v Programu prodaje finančnega in stvarnega premoženja 
je svetnik Miha JAZBINŠEK vložil amandma, za katerega pa je Statutarno pravna komisija 
ugotovila, da ni vložen v skladu z zakonodajo ter s 146. členom poslovnika mestnega sveta, zato 
mestni svet se o njem ni razpravljal in ne glasoval.  
 
AMANDMA svetnika Mihe JAZBINŠKA se je sicer glasil: 
 
V Programu prodaje finančnega in stvarnega premoženja MOL za leto 2006, poglavju 1., 
podpoglavju 1.1. PROGRAM PRODAJE KAPITALSKIH NALOŽB MOL se v drugi tabeli 
doda postavka: »/ delnice privatnega podjetja / CASINO LJUBLJANA D.D. / CALR / 
24.201 lotov / 35.648.073,00 /« in dopolni postavka SKUPAJ na »38.644.811,29«. 
 

 
XXV. 

 
O programu prodaje upravnih prostorov pri proračunskem uporabniku Mestna uprava, Oddelek 
za gospodarjenje z nepremičninami, v podpoglavju OBJEKTI v Programu prodaje stvarnega 
premoženja, h kateremu so Odbor za gospodarjenje z nepremičninami, svetnik Miha 
JAZBINŠEK, svetnik Janko MÖDERNDORFER v imenu samostojnih svetnikov in svetnic LDS 
ter predlagateljica proračuna vložili amandmaje, sta razpravljala svetnika: Janko 
MÖDERNDORFER in Miha JAZBINŠEK.   
 
Po ugotovitvi, da je razprava končana, je županja dala na glasovanje:  
 
1. AMANDMA Odbora za gospodarjenje z nepremičninami: 
 
V predlogu odloka o proračunu MOL za leto 2006 se v prilogi Prodaje finančnega in 
stvarnega premoženja MOL za leto 2006 na straneh 5 in 6 iz tabele programa prodaje 
umaknejo vsi upravni prostori. 
 
Navzočnost se ni spremenila (24 svetnikov). 
Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
Ker je bil sprejet  amandma Odbora za gospodarjenje z nepremičninami, mestni svet o 
amandmajih od št. 2-17 ni glasoval. 
 
2. AMANDMA svetnika Mihe JAZBINŠKA se je sicer glasil: 
 
V Programu prodaje finančnega in stvarnega premoženja MOL za leto 2006, poglavju 2., 
podpoglavju 2.1. OBJEKTI, 1. MESTNA UPRAVA se črta vseh 15 postavk, ki se nanašajo 
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na upravne prostore in se glase: »Upravni prostori / ... m2 / ... / potrebna cenitev / prodaja z 
namenom združitve mestne uprave na eni lokaciji«. 
 
V pojasnilnem besedilu pod naslovom PRODAJA UPRAVNIH PROSTOROV IN 
POČITNIŠKIH STANOVANJ se črta besedilo pod naslovom Prodaja upravnih prostorov. 
 
 
3. AMANDMA, ki ga je v imenu samostojnih svetnikov in svetnic LDS vložil svetnik Janko 
MÖDERNDORFER, se je sicer glasil: 
 
Amandma na program prodaje stvarnega premoženja MOL za leto 2006 se izloči  upravni 
prostor Ambrožev trg 5-7 
 

 
4. AMANDMA, ki ga je v imenu samostojnih svetnikov in svetnic LDS vložil svetnik Janko 
MÖDERNDORFER, se je sicer glasil: 
 
Amandma na program prodaje stvarnega premoženja MOL za leto 2006 se izloči  upravni 
prostor Linhartova 13 
 
 
5. AMANDMA, ki ga je v imenu samostojnih svetnikov in svetnic LDS vložil svetnik Janko 
MÖDERNDORFER, se je sicer glasil: 
 
Amandma na program prodaje stvarnega premoženja MOL za leto 2006 se izloči  upravni 
prostor Dalmatinova 1 
 
 
6. AMANDMA, ki ga je v imenu samostojnih svetnikov in svetnic LDS vložil svetnik Janko 
MÖDERNDORFER, se je sicer glasil: 
 
Amandma na program prodaje stvarnega premoženja MOL za leto 2006 se izloči  upravni 
prostor Kersnikova 6 
 
 
7. AMANDMA, ki ga je v imenu samostojnih svetnikov in svetnic LDS vložil svetnik Janko 
MÖDERNDORFER, se je sicer glasil: 
 
Amandma na program prodaje stvarnega premoženja MOL za leto 2006 se izloči  upravni 
prostor Mestni trg 16 
 
 
8. AMANDMA, ki ga je v imenu samostojnih svetnikov in svetnic LDS vložil svetnik Janko 
MÖDERNDORFER, se je sicer glasil: 
 
Amandma na program prodaje stvarnega premoženja MOL za leto 2006 se izloči  upravni 
prostor Mestni trg 18 
 
 
9. AMANDMA, ki ga je v imenu samostojnih svetnikov in svetnic LDS vložil svetnik Janko 
MÖDERNDORFER, se je sicer glasil: 

 40



 
Amandma na program prodaje stvarnega premoženja MOL za leto 2006 se izloči  upravni 
prostor Mestni trg 19 
 
 
10. AMANDMA, ki ga je v imenu samostojnih svetnikov in svetnic LDS vložil svetnik Janko 
MÖDERNDORFER, se je sicer glasil: 
  
Amandma na program prodaje stvarnega premoženja MOL za leto 2006 se izloči  upravni 
prostor Poljanska 28 
 
 
11. AMANDMA, ki ga je v imenu samostojnih svetnikov in svetnic LDS vložil svetnik Janko 
MÖDERNDORFER, se je sicer glasil: 
 
Amandma na program prodaje stvarnega premoženja MOL za leto 2006 se izloči  upravni 
prostor Proletarska 1 
 
 
12. AMANDMA, ki ga je v imenu samostojnih svetnikov in svetnic LDS vložil svetnik Janko 
MÖDERNDORFER, se je sicer glasil: 
 
Amandma na program prodaje stvarnega premoženja MOL za leto 2006 se izloči  upravni 
prostor Resljeva 18 
 
 
13. AMANDMA, ki ga je v imenu samostojnih svetnikov in svetnic LDS vložil svetnik Janko 
MÖDERNDORFER, se je sicer glasil: 
 
Amandma na program prodaje stvarnega premoženja MOL za leto 2006 se izloči  upravni 
prostor Streliška 14 
 
 
14. AMANDMA, ki ga je v imenu samostojnih svetnikov in svetnic LDS vložil svetnik Janko 
MÖDERNDORFER, se je sicer glasil: 
 
Amandma na program prodaje stvarnega premoženja MOL za leto 2006 se izloči  upravni 
prostor Teslova 17 
 
 
15. AMANDMA, ki ga je v imenu samostojnih svetnikov in svetnic LDS vložil svetnik Janko 
MÖDERNDORFER, se je sicer glasil: 
 
Amandma na program prodaje stvarnega premoženja MOL za leto 2006 se izloči  upravni 
prostor Trg MDB 
 
 
16. AMANDMA, ki ga je v imenu samostojnih svetnikov in svetnic LDS vložil svetnik Janko 
MÖDERNDORFER, se je sicer glasil: 
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Amandma na program prodaje stvarnega premoženja MOL za leto 2006 se izloči  upravni 
prostor Vilharjeva 33 
 
 
17. AMANDMA, ki ga je v imenu samostojnih svetnikov in svetnic LDS vložil svetnik Janko 
MÖDERNDORFER, se je sicer glasil: 
 
Amandma na program prodaje stvarnega premoženja MOL za leto 2006 se izloči  upravni 
prostor Zarnikova 3 
 
 
18. AMANDMA predlagateljice proračuna: 
 
Iz načrta prodaje gradbenih objektov (stran 11-12) se črtajo alineje: 

- stolp, Letališka 3, 
- poslovni prostor, Letališka 3, 
- poslovni prostor, Tržaška 82 in 
- 2 poslovna prostora, Trg osvobodilne fronte 10 (podhod železniške postaje),  

 
Navzočnost se ni spremenila (24 svetnikov). 
Za je glasovalo 19 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 

 
XXVI. 

 
O programu prodaje stvarnega premoženja pri proračunskem uporabniku Izobraževanje in 
predšolska vzgoja v podpoglavju Objekti, h kateremu je svetnik Janko MÖDERNDORFER v 
imenu samostojnih svetnikov in svetnic LDS vložil amandmaja, je razpravljal svetnik Janko 
MÖDERNDORFER, ki je v svoji razpravi amandmaja umaknil.  
 
1. AMANDMA, ki ga je v imenu samostojnih svetnikov in svetnic LDS vložil svetnik Janko 
MÖDERNDORFER, se je sicer glasil: 
 
Amandma na program prodaje stvarnega premoženja MOL za leto 2006 se izloči Vrtec 
Prule s pripadajočimi stavbnim zemljiščem K.O. Prule. 
 
 
2. AMANDMA, ki ga je v imenu samostojnih svetnikov in svetnic LDS vložil svetnik g. 
Janko MÖDERNDORFER, se je sicer glasil: 
 
Amandma na program prodaje stvarnega premoženja MOL za leto 2006 se izloči  se objekt 
z zemljiščem št. 1974 Ljubljana k.o. Slape. 
 

 
XXVII. 

 
O amandmaju svetnika Mihe JAZBINŠKA, da se v podpoglavju Objekti v Programu prodaje 
stvarnega premoženja vstavi proračunski uporabnik 5. Kultura, so razpravljali svetniki: Miha 
JAZBINŠEK, Peter BOŽIČ, Janez JEMEC, Miloš PAVLICA in Janko MÖDERNDORFER. 
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Po končani razpravi je županja dala na glasovanje  
 
AMANDMA svetnika Mihe JAZBINŠKA: 
 
V Programu prodaje finančnega in stvarnega premoženja MOL za leto 2006, poglavju 2., 
podpoglavju 2.1. OBJEKTI se med proračunskima porabnikoma 2.,3. in 7. vstavi 
proračunski porabnik 5. KULTURA in se to opredeli tudi v kazalu. V novem podpoglavju 
2.1. OBJEKTI, 5. KULTURA se opredeli potrebna »glava« tabele in vnese postavka: 
»/ Robbov vodnjak / 15 m2 / Mestni trg 1 Ljubljana / 100,0 mio SIT / Selitev v Narodno 
galerijo /« 
 
V poglavju III. Načrt razvojnih programov, 5. KULTURA se v nazivu projekta za 
besedilom »LJUBLJANSKI GRAD-« vstavi dodatno besedilo »REKONSTRUKCIJE, 
ADAPTACIJE,«, v pripadajoči rubriki 'Skupaj vrednost projekta' spremeni številka v 
»358.000«, v pripadajoči rubriki 'Plan 2006' pa spremeni številka v »141.000«.    
 
V Načrtu nabav in gradenj Mestne občine Ljubljana za leto 2006, poglavje B., 
PRORAČUNSKI UPORABNIK 5. KULTURA se doda postavka: 
»/ Ljubljanski grad / 082024 / 0 / 91.000 / 40.000 / 0 / 10.000 /«  
 
V poglavju II. Posebni del proračuna, 5. KULTURA, 18039005, 5. Opis proračunskih 
postavk znotraj podprograma se k besedilu postavke '082024 Ljubljanski grad' doda 
besedilo: 
»Začne se z rekonstrukcijo in adaptacijo Hribarjeve dvorane, drugih prireditvenih in 
prezentacijskih zmogljivosti ter gostinske infrastrukture«.   
 
Vrednost priliva od kupnine se prišteje vsem nadrejenim agregatnim postavkam proračuna 
(vključno z odlokom) na prilivni in odlivni strani. Ustrezno se dopolni tudi tabela 74 
načrtov razvojnih programov za leto 2006 (ZVEZEK 2). 
 
Navzočnost se ni spremenila (24 svetnikov). 
Za je glasovalo 8 svetnikov. Proti je glasovalo 20 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 

 
 

XXVIII. 
 

O programu prodaje stvarnega premoženja pri proračunskem uporabniku Urejanje zemljišč v 
podpoglavju Objekti, h kateremu je svetnik Janko MÖDERNDORFER v imenu samostojnih 
svetnikov in svetnic LDS vložil AMANDMA, je razpravljal svetnik Janko MÖDERNDORFER, 
ki je v svoji razpravi amandma umaknil.  
 
AMANDMA, ki ga je v imenu samostojnih svetnikov in svetnic LDS vložil svetnik g. Janko 
MÖDERNDORFER, se je sicer glasil: 
 
Amandma iz programa prodaje stvarnega premoženja MOL za leto 2006 se izloči 
(proračunski uporabnik 19 Urejanje zemljišč)  stanovanje na Vošnjakovi 8, Ljubljana 
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XXIX. 
 

K programu prodaje stavbnih zemljišč v podpoglavju ZEMLJIŠČA pri Programu prodaje 
finančnega in stvarnega premoženja so svetniki Slavko SLAK, Mihael JARC, Miha 
JAZBINŠEK, Svetniški klub LDS, svetnik Janko MÖDERNDORFER v imenu samostojnih 
svetnikov in svetnic LDS in Odbor za finance vložili amandmaje. Svetniški klub LDS in svetnik 
Slavko SLAK sta svoja amandmaja nato umaknila. Pred petim zasedanjem pa so svetniki prejeli 
še nova amandmaja županje.  
 
UMAKNJEN AMANDMA Svetniškega kluba LDS se je sicer glasil. 
 
V prilogi proračuna »Program prodaje finančnega in stvarnega premoženja MOL za leto 
2006« se v poglavju zemljišča v tabeli proračunskega uporabnika 19 – Urejanje zemljišč na 
koncu tabele doda nova vrstica, ki se glasi: 
 
parc. št. 178/7 k.o. Gradišče 

predmestje I. 
Cesta 430 m2 potrebna cenitev in 

parcelacija, 
stavbna pravica oz. prodaja in 
menjava 

 
V poglavju 19. Urejanje zemljišč se na koncu doda nov odstavek, ki se glasi: 
»K.o. Gradišče predmestje I. 
Del zemljišča 178/7 k.o. Gradišče predmestje I. v izmeri cca 430 m2 je na območju urejanja 
CO 1/27 Šumi, kjer je že v skladu z veljavnimi prostorskimi ureditvenimi pogoji 
predvidena novogradnja poslovnega objekta, v pripravi pa je nov zazidalni načrt, ki na tem 
zemljišču prav tako predvideva poslovno novogradnjo. Predvidoma stavbna pravica ali 
prodaja in menjava.« 
 
 
UMAKNJEN AMANDMA svetnika Slavka SLAKA se je sicer glasil:  
 
V plan prodaje stvarnega premoženja naj se doda naslednje parcele: 
1. parcela 966/2 K.O. Sp. Šiška 
2. parcela 969/1 K.O. Sp. Šiška 
3. parcela 969/2 K.O. Sp. Šiška 
4. parcela 971 K.O. Sp. Šiška 
5. parcela 972 K.O. Sp. Šiška 
6. parcela 1017 K.O. Sp. Dravlje 
 
 
1. O AMANDMAJU Odbora za finance so razpravljali svetniki: Janko MÖDERNDORFER, 
Miha JAZBINŠEK, Slavko SLAK, Peter BOŽIČ, Viktorija POTOČNIK, prof. dr. Metka 
TEKAVČIČ, Peter SUŠNIK, Roman JAKIČ in Marjeta VESEL VALENTINČIČ. 
 
Županja je podala pojasnilo v zvezi z razpravo svetnika Mihe JAZBINŠKA. 
 
Po ugotovitvi, da je razprava končana, je županja dala na glasovanje 
 
AMANDMA Odbora za finance: 
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V Programu prodaje finančnega in stvarnega premoženja MOL za leto 2006, podpoglavje 
2., 2.2. Zemljišča, 19. Urejanje zemljišč se na koncu doda nova vrstica oz. postavka: 
»/ parc. št. 178/7 / k.o. Gradišče predmestje I. / cesta / cca 500 m2 / ocena 100.000.000,00 
SIT (stavbna pravica znanemu investitorju v nadstropjih in kleteh) /«   
 
V poglavju 19. Urejanje zemljišč se na koncu opisnega besedil - obrazložitve doda nov 
odstavek, ki se glasi: 
»K.o. Gradišče predmestje I. 
Del zemljišča 178/7 k.o. Gradišče predmestje I. v izmeri cca 430 do 500 m2 (odvisno od 
rešitve po zazidalnem načrtu) je na območju urejanja CO 1/27 Šumi, kjer je v pripravi 
predlog zazidalnega načrta, ki bo za poslovne namene investitorja palače Šumi upošteval 
dodatne površine do kontur porušene Wurzbachove hiše, ki posegajo nad in pod javne 
peščeve površine in na javno cesto oz. postajališče javnega potniškega prometa. Pod 
objektom se ohranja peščev pas, kolesarski pas in čakališče postajališča. Na tej javni 
površini je edino možno realizirati tudi uvoz in izvoz v garažo pod Kongresnim trgom v 
skladu z zahtevami varstva kulturne dediščine obenem pa razrešiti tudi uvoz v garažo 
Šumija. Zato je možna le podelitev stavbne pravice za poslovno izrabo v nadstropjih in v 
kleteh.«   
 
V poglavju II. Posebni del proračuna, PRORAČUNSKI IZDATKI, 10 CESTE, 045199 se 
postavka 4204 02 Rekonstrukcije in adaptacije »453.000.000« poveča za 100,0 mio SIT, tako 
da se glasi »553.000.000«. 
 
V Načrtu nabav in gradenj MOL za leto 2006, B, 10 CESTE, Cestni projekti – 
Rekonstrukcije in adaptacije konto 4204 korigira na »553.000«. 
 
V tekstualnem delu 10. CESTE se v nadnaslovu »Rekonstrukcije in adaptacije« popravi 
vrednost na »553.000.000 SIT« in vstavi nova alinea, ki se glasi: 
»Cestnoprometna ureditev ožjega mestnega središča  100.000.000 SIT 
Začne se z uvedbo enosmernega prometa v ožjem mestnem središču na osnovi sprejetega 
Odloka o cestnoprometni ureditvi v treh fazah:  1. faza-uvedba rumenih pasov na obstoječi 
prometni ureditvi, 2. faza-uvedba enosmernega prometa na zbirnih mestnih cestah (in 
deloma v prometnih enklavah tudi na mestnih), 3. faza-uvedba enosmernega prometa na 
zunanjem obroču ožjega mestnega središča. Izvede se signalizacija na obstoječih cestnih 
telesih in površinah. Uredijo se območja umirjenega prometa, kolesarske steze in območja 
za pešce. Planirana sredstva se črpajo fazno.«   
 
Vrednost 100,0 mio SIT se prišteje vsem nadrejenim agregatnim postavkam proračuna na 
prihodkovni in odhodkovni strani (vključno z odlokom). Ustrezno se doda tudi zadevna 
tabela načrtov razvojnih programov za leto 2006 (ZVEZEK 2). 
 
Navzočnost je priglasilo 22 svetnikov. 
 
Županja je ponovno ugotavljala navzočnost. 
 
Navzočnost je priglasilo 25 svetnikov. 
Za je glasovalo 11 svetnikov. Proti je glasovalo 14 svetnikov. 
 
Svetnik Miha JAZBINŠEK je zahteval ponovitev glasovanja. 
 
Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov). 
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Za je glasovalo 13 svetnikov. Proti je glasovalo 16 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
2. O AMANDMAJU predlagateljice proračuna sta razpravljala svetnika: Miha JAZBINŠEK in 
Mihael JARC. 
 
Po končani razpravi je županja dala na glasovanje  
 
AMANDMA predlagateljice proračuna: 
 
Iz načrta prodaje zemljišč se črtajo naslednje postavke: 

- ŠD Moste, parc. št. 1005, k.o. Moste (100m2) 
- območje MOL – prenos zemljišč na Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov, 
- parc. št. 127/159, k.o. Moste (700m2), 
- parc. št. 341/2, 342, 343/2, 343/4 in 344/2, k.o. Vič (9900m2), 
- parc. št. 2264, 2265, 2266, 2267 in 2269, k.o. Ajdovščina (4906m2), 
- parc. št. 2161/1 in 2161/2, k.o. Tabor (872m2), 
- parc. št. 1965/1, 1965/4, 1974/4 in 1974/7, k.o. Vič (5212m2), 
- parc. št. 168/1, 168/2, 168/3, 168/4, 201/1 in 201/2, k.o. Gradišče (7215m2), 
- parc. št. 477/1, 481/1 in 488, k.o. Brinje I (7096m2), 
- parc. št. 1010/1 in 1035/3, k.o. Stožice (3525m2), 
- parc. št. 1707/53, 1707/145, 1707/146, 1707/148, 1707/149, 1707/151, 1707/152, 1707/155, 

1707/156, 1707/159, 1707/160, 1707/162, 1707/163, 1707/165, 1707/166 in 1707/170, k.o. 
Trnovsko predmestje (3610m2), 

- parc. št. 767, 768 in 769/16, k.o. Brinje II (1710m2), 
- parc. št. 361/2 in 361/14, k.o. Trnovsko predmestje (2749m2), 
- parc. št. 223/1 in 224/1, k.o. Trnovsko predmestje (3313m2), 
- parc. št. 1676/1. k.o. Dobrunje (545m2), 
- parc. št. 706/2, k.o. Vič (978m2), 
- parc. št. 711/1, k.o. Stožice (843m2), 
- parc. št. 451/2, k.o. Vič (2041m2), 
- parc. št. 971/25, k.o. Moste (1852m2) in 
- parc. št. 62/1, 62/2 in 62/3  k.o. Poljansko predmestje, (3491m2). 
 
Navzočnost je priglasilo 25 svetnikov. 
Za je glasovalo 18 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
Ker je bil sprejet amandma predlagateljice proračuna, mestni svet o naslednjem amandmaju ni 
razpravljal in ne glasoval. 
 
3. AMANDMA, ki ga je v imenu samostojnih svetnikov in svetnic LDS vložil svetnik Janko 
MÖDERNDORFER, se je sicer glasil: 
 
Amandma na program prodaje stvarnega premoženja MOL za leto 2006 se izloči ŠD 
MOSTE par. Št. 1005 k.0. Moste. 
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O amandmajih svetnikov Mihaela JARCA in Mihe JAZBINŠKA je razpravljal svetnik Miha 
JAZBINŠEK.  
 
Po končani razpravi je županja dala na glasovanje  
 
4. AMANDMA svetnika Mihaela JARCA: 
 
Iz« programa prodaje stvarnega premoženja  MOL za leto 2006« poglavje 
»Zemljišča«  se na str 27  črta prva alineja ki glasi: 
»parc.št. 545/7,545/6, 562/4,562/5,562/6, Cesta dveh cesarjev    k.o. Trnovsko predmestje   
travnik     16.563 m2    ocenjena vrednost 496.020.445 sit, potrebna cenitev. 
 
Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov). 
Za je glasovalo 7 svetnikov. Proti je glasovalo 21 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
5. AMANDMA svetnika Mihe JAZBINŠKA: 
 
V Programu prodaje finančnega in stvarnega premoženja MOL za leto 2006, podpoglavje 
2., 2.2. Zemljišča, 19. Urejanje zemljišč se pri postavki parc. št. 545/7 ... Cesta dveh 
cesarjev, k.o. Trnovsko predmestje, travnik, 16.563 m2 v rubriki OPOMBE črta besedilo 
»potrebna cenitev« in doda besedilo »prodaja kvalificiranim kupcem brez pogodbene 
soodvisnosti z redom Lazaristov«. 
 
Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov). 
Za je glasovalo 9 svetnikov. Proti je glasovalo 16 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
O amandmajih svetnika Mihe JAZBINŠKA, o amandmaju, ki ga je v imenu samostojnih svetnic 
in svetnikov LDS vložil svetnik Janko MÖDERNDORFER, ter o amandmaju predlagateljice 
proračuna so razpravljali svetniki: Janko MÖDERNDORFER, Miha JAZBINŠEK in Branko 
OMERZU. 
 
Svetnika Janko MÖDERNDORFER in Miha JAZBINŠEK sta v svoji razpravi amandmaja 
umaknila. 
 
6. AMANDMA svetnika Mihe JAZBINŠKA se je sicer glasil: 
 
V Programu prodaje finančnega in stvarnega premoženja MOL za leto 2006, podpoglavje 
2., 2.2. Zemljišča, 19. Urejanje zemljišč se pri postavki parc. št. 245/162, ... , k.o. Rudnik, 
k.o. Karlovško predmestje, močvirje, bar, travnik, 60.000 m2, v rubriki OPOMBE črta 
besedilo »oziroma dokapitalizaciji«. 
 
7. AMANDMA svetnika Mihe JAZBINŠKA je bil enak prejšnjemu. 
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8. AMANDMA, ki ga je v imenu samostojnih svetnikov in svetnic LDS vložil svetnik Janko 
MÖDERNDORFER, se je sicer glasil: 
 
Amandma na program prodaje stvarnega premoženja MOL za leto 2006 zemljišče k.o. 
Rudnik in k.o. Karlovško predmestje (parcelne št. Navedene v tabeli v skupni v navedeni 
izmeri 60.000 m2) se nameni izključno za dokapitalizacijo Veletržnice d.o.o. v vrednosti po 
ponovni cenitvi, ki se izvede po novi parcelaciji. 
 
Po končani razpravi je županja dala na glasovanje 
 
9. AMANDMA predlagateljice proračuna: 
 
»Pod zaporedno št. 2 se črtajo parcele 31/3, 31/6 ter 2593/3 – k.o. Rudnik in k.o. Karlovško 
predmestje in se ustrezno popravi izmera parcel.« 
 
Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov). 
Za je glasovalo 20 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
10. O AMANDMAJU, ki ga je v imenu samostojnih svetnikov in svetnic LDS vložil svetnik 
Janko MÖDERNDORFER, je razpravljal svetnik Janko MÖDERNDORFER, ki je v svoji 
razpravi amandma umaknil. 
 
AMANDMA, ki ga je v imenu samostojnih svetnikov in svetnic LDS vložil svetnik Janko 
MÖDERNDORFER, se je sicer glasil: 
 
Amandma na program prodaje stvarnega premoženja MOL za leto 2006 se izloči k.o. Brdo 
(navedene parcelne številke v navedeni izmeri 3.961m2) za potrebe tehnološkega parka. 
 
 
Ker je bil sprejet amandma predlagateljice proračuna pod št. 2, mestni svet o naslednjem 
amandmaju ni ne razpravljal in ne glasoval. 
  
11. AMANDMA, ki ga je v imenu samostojnih svetnikov in svetnic LDS vložil svetnik Janko 
MÖDERNDORFER, se je sicer glasil: 
 
Amandma na program prodaje stvarnega premoženja MOL za leto 2006 se izloči vrstico v 
tabeli Prenos zemljišč na sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS. 
 
 
12. O AMANDMAJU, ki ga je v imenu samostojnih svetnikov in svetnic LDS vložil svetnik  
Janko MÖDERNDORFER, je razpravljal svetnik Janko MÖDERNDORFER, ki je v svoji 
razpravi amandma umaknil. 
 
AMANDMA, ki ga je v imenu samostojnih svetnikov in svetnic LDS vložil svetnik Janko 
MÖDERNDORFER, se je sicer glasil: 
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Amandma na program prodaje stvarnega premoženja MOL za leto 2006 se izloči vrstico v 
tabeli smotrno izkoriščanje ali zaokrožitev gradbenih parcel tako v tabeli kot v celotnem 
tekstualnem delu. 
 
 
13. O AMANDMAJU predlagateljice proračuna ni razpravljal nihče, zato ga je županja dala 
na glasovanje: 
 
Prvi in drugi odstavek obrazložitve prodaje občinskega zemljišča – smotrno izkoriščanje ali 
zaokrožitev zemljišč  (stran 32) se spremenita tako, da se nov tekst glasi: 
 
»Občina gospodari z zemljišči tudi tako, da prodaja ali menjuje manjša zemljišča, ki so 
potrebna za smotrno izkoriščanje ali zaokrožitev gradbenih parcel.« 
 
Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov). 
Za je glasovalo 22 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
O amandmaju, ki ga je v imenu samostojnih svetnikov in svetnic LDS vložil svetnik Janko 
MÖDERNDORFER, ter o amandmaju predlagateljice proračuna na ta amandma, je razpravljal 
svetnik Janko MÖDERNDORFER, ki je amandma umaknil. 
 
14. AMANDMA, ki ga je v imenu samostojnih svetnikov in svetnic LDS vložil svetnik  
Janko MÖDERNDORFER, se je sicer glasil: 
 
Amandma na program prodaje stvarnega premoženja MOL za leto 2006 se izloči vrstico v 
tabeli k.o. Dobrunje (vse navedene parcele v navedeni izmeri 37.561 m2). 
 
Po končani razpravi je županja dala na glasovanje 
 
15. AMANDMA predlagateljice proračuna: 
 
»pod zaporedno št. 7 - k.o. Dobrunje se črtajo parcele 647/2, 712/2, 713/1, 745/2, 745/8, 
745/10, 745/12, 745/13, 745/14, 745/15, 745/16, 756/1, 756/2, in 748 v skupni izmeri 17.794 
m2 za kar se popravi skupna izmera prodajanih parcel .« 
 
Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov). 
Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
Ker je bil sprejet amandma predlagateljice proračuna pod št. 2, mestni svet o naslednjem 
amandmaju ni ne razpravljal in ne glasoval. 
 
16. AMANDMA, ki ga je v imenu samostojnih svetnikov in svetnic LDS vložil svetnik  
Janko MÖDERNDORFER, se je sicer glasil: 
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Amandma na program prodaje stvarnega premoženja MOL za leto 2006 se izloči vrstico v 
tabeli par. Št. 127/159 k.o. Moste v navedeni izmeri 700m2(ocena). 
 
 
O amandmaju, ki ga je v imenu samostojnih svetnikov in svetnic LDS vložil svetnik Janko 
MÖDERNDORFER, ter o amandmaju predlagateljice proračuna na ta amandma ni razpravljal 
nihče, zato je županja dala na glasovanje 
 
18. AMANDMA predlagateljice proračuna NA AMANDMA, ki ga je v imenu samostojnih 
svetnikov in svetnic LDS vložil svetnik Janko MÖDERNDORFER: 
 
»pod zaporedno št. 9 - k.o. Vič se črta parcela št. 452/3 in se ustrezno popravi izmera 
parcel.« 
 
Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov). 
Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma na amandma je bil sprejet. 
 
 
Ker je bil sprejet amandma predlagateljice proračuna, mestni svet o naslednjem amandmaju ni 
glasoval: 
 
17. AMANDMA, ki ga je v imenu samostojnih svetnikov in svetnic LDS vložil svetnik Janko 
MÖDERNDORFER, se je sicer glasil: 
 
Amandma na program prodaje stvarnega premoženja MOL za leto 2006 se izloči k.o. Vič 
(navedene parcele v navedeni izmeri 2115 m2). 
 
 
19. O amandmaju, ki ga je v imenu samostojnih svetnikov in svetnic LDS vložil svetnik Janko 
MÖDERNDORFER, sta razpravljala svetnika Miha JAZBINŠEK in Janko MÖDERNDORFER, 
slednji je v svoji razpravi amandma umaknil. 
 
AMANDMA, ki ga je v imenu samostojnih svetnikov in svetnic LDS vložil svetnik Janko 
MÖDERNDORFER, se je sicer glasil: 
 
Amandma na program prodaje stvarnega premoženja MOL za leto 2006 se izloči k.o. 
Brinje (navedene parcele v navedeni izmeri 10.056 m2). 
 
 
20. O AMANDMAJU, ki ga je v imenu samostojnih svetnikov in svetnic LDS vložil svetnik 
Janko MÖDERNDORFER, ni razpravljal nihče, zato ga je županja dala na glasovanje: 
 
Amandma na program prodaje stvarnega premoženja MOL za leto 2006 se izloči k.o. 
Zelena jama (navedene parcele v navedeni izmeri 741m2). 
 
Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov). 
Za je glasovalo 12 svetnikov. Proti je glasovalo 12 svetnikov. 
 
Več svetnikov je zahtevalo ponovitev glasovanja. 
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Županja je amandma ponovno dala na glasovanje. 
 
Za je glasovalo 15 svetnikov. Proti je glasovalo 16 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
Ker je bil sprejet amandma predlagateljice proračuna pod št. 2, o naslednjem amandmaju mestni 
svet ni ne razpravljal in ne glasoval. 
 
21. AMANDMA, ki ga je v imenu samostojnih svetnikov in svetnic LDS vložil svetnik Janko 
MÖDERNDORFER, se je sicer glasil: 
 
Amandma na program prodaje stvarnega premoženja MOL za leto 2006 se izloči k.o. Vič 
(navedene parcele v navedeni izmeri 9.900 m2). 

 
 
Ker je bil sprejet amandma predlagateljice proračuna pod št. 2, o naslednjem amandmaju mestni 
svet ni ne razpravljal in ne glasoval. 
 
22. AMANDMA, ki ga je v imenu samostojnih svetnikov in svetnic LDS vložil svetnik Janko 
MÖDERNDORFER, se je sicer glasil: 
 
 
Ker je bil sprejet amandma predlagateljice proračuna pod št. 2, o naslednjem amandmaju mestni 
svet ni ne razpravljal in ne glasoval. 
 
23. AMANDMA, ki ga je v imenu samostojnih svetnikov in svetnic LDS vložil svetnik Janko 
MÖDERNDORFER, se je sicer glasil: 
 
Amandma na program prodaje stvarnega premoženja MOL za leto 2006 se izloči k.o. 
Ajdovščina (navedene parcele v navedeni izmeri 872 m2). 
 
 
Ker je bil sprejet amandma predlagateljice proračuna pod št. 2, o naslednjem amandmaju mestni 
svet ni ne razpravljal in ne glasoval. 
 
24. AMANDMA, ki ga je v imenu samostojnih svetnikov in svetnic LDS vložil svetnik Janko 
MÖDERNDORFER, se je sicer glasil: 
 
Amandma na program prodaje stvarnega premoženja MOL za leto 2006 se izloči k.o. Vič 
(navedene parcele v navedeni izmeri 5.212 m2). 
 
 
Ker je bil sprejet amandma predlagateljice proračuna pod št. 2, o naslednjem amandmaju mestni 
svet ni ne razpravljal in ne glasoval. 
 
25. AMANDMA, ki ga je v imenu samostojnih svetnikov in svetnic LDS vložil svetnik Janko 
MÖDERNDORFER, se je sicer glasil: 
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Amandma na program prodaje stvarnega premoženja MOL za leto 2006 se izloči k.o. 
Gradišče, pred I(navedene parcele v navedeni izmeri 7.215 m2). 
 
 
Ker je bil sprejet amandma predlagateljice proračuna pod št. 2, o naslednjih treh amandmajih 
mestni svet ni ne razpravljal in ne glasoval. 
 
26. AMANDMA, ki ga je v imenu samostojnih svetnikov in svetnic LDS vložil svetnik g. 
Janko MÖDERNDORFER, se je sicer glasil: 
 
Amandma na program prodaje stvarnega premoženja MOL za leto 2006 se izloči k.o. 
Brinje (navedene parcele v navedeni izmeri 7.096 m2). 
 
 
27. AMANDMA, ki ga je v imenu samostojnih svetnikov in svetnic LDS vložil svetnik g. 
Janko MÖDERNDORFER, se je sicer glasil: 
 
Amandma na program prodaje stvarnega premoženja MOL za leto 2006 se izloči k.o. 
Stožice (navedene parcele v navedeni izmeri 3.525 m2). 
 
 
28. AMANDMA Odbora za finance se je sicer glasil: 
 
V Programu prodaje finančnega in stvarnega premoženja MOL za leto 2006, podpoglavje 
2., 2.2. Zemljišča, 19. Urejanje zemljišč se črtata postavki »/ parc. št. 477/1 ... / k.o. Brinje I. 
/ travnik, njiva /  7.096 m2 / potrebna cenitev, preveriti denacionalizacijo /« in »/ parc. št. 
1010/1 ... / k.o. Stožice / njiva /  3.525 m2 / potrebna cenitev, preveriti denacionalizacijo /« in 
postavkama pripadajoče pojasnjevalno besedilo. 
 
 
Ker je bil sprejet amandma predlagateljice proračuna pod št. 2, o naslednjem amandmaju mestni 
svet ni ne razpravljal in ne glasoval. 
 
29. AMANDMA, ki ga je v imenu samostojnih svetnikov in svetnic LDS vložil svetnik Janko 
MÖDERNDORFER, se je sicer glasil: 
 
Amandma na program prodaje stvarnega premoženja MOL za leto 2006 se izloči k.o. 
Trnovsko predmestje (navedene parcele v navedeni izmeri 3.610 m2). 
 
 
Ker je bil sprejet amandma predlagateljice proračuna pod št. 2, o naslednjem amandmaju mestni 
svet ni ne razpravljal in ne glasoval. 
 
30. AMANDMA, ki ga je v imenu samostojnih svetnikov in svetnic LDS vložil svetnik Janko 
MÖDERNDORFER, se je sicer glasil: 
 
Amandma na program prodaje stvarnega premoženja MOL za leto 2006 se izloči k.o. 
Brinje II (navedene parcele v navedeni izmeri 1.710 m2). 
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Ker je bil sprejet amandma predlagateljice proračuna pod št. 2, o naslednjem amandmaju mestni 
svet ni ne razpravljal in ne glasoval. 
 
31. AMANDMA, ki ga je v imenu samostojnih svetnikov in svetnic LDS vložil svetnik Janko 
MÖDERNDORFER, se je sicer glasil: 
 
Amandma na program prodaje stvarnega premoženja MOL za leto 2006 se izloči k.o. 
Trnovsko predmestje (navedene parcele v navedeni izmeri 2.749 m2). 
 
 
Ker je bil sprejet amandma predlagateljice proračuna pod št. 2, o naslednjem amandmaju mestni 
svet ni ne razpravljal in ne glasoval. 
 
32. AMANDMA, ki ga je v imenu samostojnih svetnikov in svetnic LDS vložil svetnik Janko 
MÖDERNDORFER, se je sicer glasil: 
 
Amandma na program prodaje stvarnega premoženja MOL za leto 2006 se izloči k.o. 
Trnovsko predmestje (navedene parcele v navedeni izmeri 3.313 m2). 
 
 
33. O AMANDMAJU, ki ga je v imenu samostojnih svetnikov in svetnic LDS vložil svetnik 
Janko MÖDERNDORFER, je razpravljal svetnik Janko MÖDERNDORFER, ki je v svoji 
razpravi amandma umaknil. 
 
AMANDMA, ki ga je v imenu samostojnih svetnikov in svetnic LDS vložil svetnik Janko 
MÖDERNDORFER, se je sicer glasil: 
 
Amandma na program prodaje stvarnega premoženja MOL za leto 2006 se izloči k.o. Sp. 
Šiška (navedene parcele v navedeni izmeri 802m2). 
 
 
Ker je bil sprejet amandma predlagateljice proračuna pod št. 2, o naslednjem amandmaju mestni 
svet ni ne razpravljal in ne glasoval. 
 
34. AMANDMA, ki ga je v imenu samostojnih svetnikov in svetnic LDS vložil svetnik Janko 
MÖDERNDORFER, se je sicer glasil: 
 
Amandma na program prodaje stvarnega premoženja MOL za leto 2006 se izloči k.o. 
Dobrunje (navedene parcele v navedeni izmeri 545m2). 
 
 
Ker je bil sprejet amandma predlagateljice proračuna pod št. 2, o naslednjem amandmaju mestni 
svet ni ne razpravljal in ne glasoval. 
 
35. AMANDMA, ki ga je v imenu samostojnih svetnikov in svetnic LDS vložil svetnik Janko 
MÖDERNDORFER, se je sicer glasil: 
 
Amandma na program prodaje stvarnega premoženja MOL za leto 2006 se izloči k.o. Vič 
(navedene parcele v navedeni izmeri 978 m2). 
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Ker je bil sprejet amandma predlagateljice proračuna pod št. 2, o naslednjem amandmaju mestni 
svet ni ne razpravljal in ne glasoval. 
 
36. AMANDMA, ki ga je v imenu samostojnih svetnikov in svetnic LDS vložil svetnik Janko 
MÖDERNDORFER, se je sicer glasil: 
 
Amandma na program prodaje stvarnega premoženja MOL za leto 2006 se izloči k.o. 
Stožice (navedene parcele v navedeni izmeri 843 m2). 
 
 
O amandmaju, ki ga je v imenu samostojnih svetnikov in svetnic LDS vložil svetnik Janko 
MÖDERNDORFER, je razpravljal svetnik Janko MÖDERNDORFER, ki je amandma umaknil;  
o amandmaju Odbora za finance pa je razpravljal svetnik Miha JAZBINŠEK. 
 
37. AMANDMA, ki ga je v imenu samostojnih svetnikov in svetnic LDS vložil svetnik Janko 
MÖDERNDORFER, se je sicer glasil: 
 
Amandma na program prodaje stvarnega premoženja MOL za leto 2006 se izloči k.o. 
Gradišče (navedene parcele št. 311). 
 
Po končani razpravi je županja dala na glasovanje 
 
38. AMANDMA Odbora za finance: 
 
V Programu prodaje finančnega in stvarnega premoženja MOL za leto 2006, podpoglavje 
2., 2.2. Zemljišča, 19. Urejanje zemljišč se pri postavki »/ parc. št. 311 / k.o. Gradišče /  /  / 
neodplačni prenos na državo za potrebe NUK-a /« k citirani parceli št. 311 dodajo parc. št. 
»287/1, 287/2, 289, 290, 304/del, 312, 316 in 317 ter objekta Rimska 1 in 3 s pripadajočim 
zemljiščem«. 
 
V poglavju III. Načrt razvojnih programov, 19. UREJANJE ZEMLJIŠČ se v projektu 
»PREDVIDENI ODKUPI NEPREMIČNIN V LETU 2006 ZA POTREBE NUK II« v 
pripadajoči rubriki 'Skupaj vrednost projekta' spremeni številka v »400.000«, v 
pripadajoči rubriki 'Ocena do 2006' pa spremeni številka v »340.000«. 
 
Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov). 
Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
39. O AMANDMAJU, ki ga je v imenu samostojnih svetnikov in svetnic LDS vložil svetnik 
Janko MÖDERNDORFER, je razpravljal svetnik Janko MÖDERNDORFER, ki je amandma 
umaknil, prav tako pa je umaknil tudi amandma pod št. 41. 
 
AMANDMA, ki ga je v imenu samostojnih svetnikov in svetnic LDS vložil svetnik Janko 
MÖDERNDORFER, se je sicer glasil: 
 
Amandma na program prodaje stvarnega premoženja MOL za leto 2006 se izloči k.o. 
Moste (navedene parcele v navedeni izmeri 5.839m2). 
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40. O AMANDMAJU predlagateljice proračuna ni razpravljal nihče, zato ga je županja dala 
na glasovanje:  
 
»Pod zaporedno št. 32 - k.o. Dravlje se doda parcela 63/6 in se ustrezno popravi izmera 
parcel« 
 
Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov). 
Za je glasovalo 20 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
41. AMANDMA, ki ga je v imenu samostojnih svetnikov in svetnic LDS vložil svetnik Janko 
MÖDERNDORFER, je isti svetnik umaknil pri razpravi o amandmaju pod št. 39, glasil pa se je: 
 
Amandma na program prodaje stvarnega premoženja MOL za leto 2006 se izloči k.o. 
Moste (navedene parcele v navedeni izmeri 2.585 m2). 
 
 
Ker je bil sprejet amandma predlagateljice proračuna pod št. 2, o naslednjem amandmaju mestni 
svet ni ne razpravljal in ne glasoval. 
 
42. AMANDMA, ki ga je v imenu samostojnih svetnikov in svetnic LDS vložil svetnik Janko 
MÖDERNDORFER, se je sicer glasil: 
 
Amandma na program prodaje stvarnega premoženja MOL za leto 2006 se izloči k.o. Vič 
(navedene parcele v navedeni izmeri 2.041 m2). 
 
 
Ker je bil sprejet amandma predlagateljice proračuna pod št. 2, o naslednjem amandmaju mestni 
svet ni ne razpravljal in ne glasoval. 
 
43. AMANDMA, ki ga je v imenu samostojnih svetnikov in svetnic LDS vložil svetnik Janko 
MÖDERNDORFER, se je sicer glasil: 
 
Amandma na program prodaje stvarnega premoženja MOL za leto 2006 se izloči k.o. 
Moste (navedene parcele v navedeni izmeri 1.852 m2). 
 
 
44. O AMANDMAJU, ki ga je v imenu samostojnih svetnikov in svetnic LDS vložil svetnik 
Janko MÖDERNDORFER, sta razpravljala svetnika Janko MÖDERNDORFER in Miha 
JAZBINŠEK.  
 
Županja je podala pojasnilo v zvezi z razpravo svetnika Mihe JAZBINŠKA, nato pa dala na 
glasovanje 
 
AMANDMA, ki ga je v imenu samostojnih svetnikov in svetnic LDS vložil svetnik Janko 
MÖDERNDORFER: 
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Amandma na program prodaje stvarnega premoženja MOL za leto 2006 se izloči k.o. 
Moste (navedene parcele v navedeni izmeri 4.142m2). 
 
Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov). 
Za je glasovalo 11 svetnikov. Proti je glasovalo 17 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
45. O AMANDMAJU, ki ga je v imenu samostojnih svetnikov in svetnic LDS vložil svetnik 
Janko MÖDERNDORFER, ni razpravljal nihče, zato ga je županja dala na glasovanje: 
 
Amandma na program prodaje stvarnega premoženja MOL za leto 2006 se izloči k.o. 
Dravlje (navedene parcele v navedeni izmeri 2.890 m2). 
 
Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov). 
Za je glasovalo 9 svetnikov. Proti je glasovalo 18 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
Ker je bil sprejet amandma predlagateljice proračuna pod št. 2, o naslednjem amandmaju mestni 
svet ni ne razpravljal in ne glasoval. 
 
46. AMANDMA, ki ga je v imenu samostojnih svetnikov in svetnic LDS vložil svetnik Janko 
MÖDERNDORFER, se je sicer glasil: 
 
Amandma na program prodaje stvarnega premoženja MOL za leto 2006 se izloči k.o. 
Poljansko predmestje (navedene parcele v navedeni izmeri 3.491 m2). 
 

 
XXX. 

 
O Načrtu razvojnih programov, h kateremu je Odbor za finance vložil amandmaja, ni razpravljal 
nihče, zato je županja dala na glasovanje: 
 
1. AMANDMA Odbora za finance: 
 
Načrt razvojnih programov proračunskega uporabnika 19. Urejanje zemljišč za projekt 
Ulica Marka Šlajmerja št. 287,  proračunska postavka 052099 se spremeni tako, da se 
znesek 31.250 tisoč tolarjev prenese iz leta 2007 v leto 2006 in sicer na podkonte  420401  
30.000 tisoč tolarjev, 420802  1.000 tisoč tolarjev,  420801 250 tisoč tolarjev.  
 
Za znesek 31.250 tisoč  tolarjev se zmanjša v letu 2006 načrt razvojnih programov št. 291 
Zelena jama, proračunska postavka 062086 podkonto 420401. Sredstva se za znesek 31.250 
tisoč tolarjev povečajo v letu 2007 na isti proračunski postavki in podkontu v navedenem 
NRP št. 291. Ustrezno se spremeni tudi finančni načrt 19. Urejanje zemljišč na omenjenih 
proračunskih postavkah in podkontih. 
 
Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov). 
Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
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Amandma je bil sprejet. 
 
 
2. AMANDMA Odbora za finance: 
 
Na strani III/37 se pri proračunski postavki 045199 Cestni projekti  se v drugem odstavku 
na koncu doda alinea: 
» - most čez Ljubljanico »Mesarski most«. 
 
Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov). 
Za je glasovalo 22 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
Glasovanje o amandmajih je bilo končano, zato je županja v skladu s 148. členom Poslovnika 
Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana zaprosila Steva LEKIČA, načelnika Oddelka za finance, 
da pove, ali je proračun po sprejemu amandmajev glede prihodkov in odhodkov usklajen. Stevo 
LEKIČ je povedal, da je proračun usklajen. 
 
Svetnik Peter SUŠNIK je podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da se do stališča Steva 
LEKIČA opredeli Odbor za finance, seja pa se za čas zasedanja odbora prekine. 
 
Županja je podala pojasnilo v zvezi s postopkovnim predlogom svetnika Petra SUŠNIKA. Ker se 
svetnik Peter SUŠNIK ni strinjal z njenim pojasnilom, je županja dala na glasovanje 
 
POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnika Petra SUŠNIKA: 
 
Glede usklajenosti oziroma neusklajenosti proračuna se mora sestati Odbor za finance. 
 
Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov). 
Za je glasovalo 18 svetnikov. Proti je glasovalo 13 svetnikov. 
 
Svetnik Miloš PAVLICA je zahteval ponovitev glasovanja. 
 
Županja je ponovno dala na glasovanje postopkovni predlog svetnika Petra SUŠNIKA. 
 
Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov). 
Za je glasovalo 12 svetnikov. Proti je glasovalo 13 svetnikov. 
 
Postopkovni predlog sklepa ni bil sprejet. 
 
 
Nato je županja dala na glasovanje  
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o proračunu Mestne občine 
Ljubljana za leto 2006, skupaj s sprejetimi amandmaji. 
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Svetnik Branko OMERZU je podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da se najprej ugotovi 
sklepčnost. 
 
Navzočnost je priglasilo 22 svetnikov. 
 
Županja je ponovno ugotavljala navzočnost. 
 
Navzočnost je priglasilo 22 svetnikov. 
 
Ob 20.42 uri je županja odredila 10-minutni odmor. Zasedanje se je nadaljevalo ob 20.51 uri. 
 
Županja je ponovno ugotavljala navzočnost. 
 
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov. 
 
Obrazložitev glasu so podali svetniki: Janko MÖDERNDORFER, Branko OMERZU, Dominik 
Sava ČERNJAK, prof. dr. Metka TEKAVČIČ, Zvone PENKO, Peter BOŽIČ in Slavko SLAK. 
 
Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Županja je dala na glasovanje 
 
1. DODATNI PREDLOG SKLEPA Svetniške skupine DeSUS: 

 
»MS MOL bo v mesecu juniju 2006 na svoji seji obravnaval problematiko starejših v 
Ljubljani z vidika njihovih možnosti za aktivno preživljanje svojega časa, njihove varnosti 
in njih zaščite pred nasiljem vseh vrst ter njihovega socialnega in zdravstvenega varstva. Za 
pripravo primernega gradiva je zadolžen ustrezen oddelek MOL, ki naj k pripravi gradiva 
pritegne državne organe, javne zavode, organizacije civilne družbe in posameznike, ki bi 
lahko prispevali k čim bolj celoviti predstavitvi omenjene problematike. 
Hkrati MS MOL predlaga županji MOL, da ustanovi poseben svet, ki bo lahko kot 
svetovalni organ županje sodeloval v obravnavi in reševanju problematike starejših v 
Ljubljani.« 
 
Navzočnost se ni spremenila (24 svetnikov). 
Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
2. DODATNI PREDLOG SKLEPA, ki ga je v imenu samostojnih svetnikov in svetnic LDS 
vložil svetnik Janko MÖDERNDORFER: 

 
Sklep na tabelo stvarnega premoženja proračunski uporabnik 18. Gospodarjenje z 
nepremičninami 
 
Predlog Sklepa ki se glasi:  
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da se pri vseh prodajah pri poslovnih prostorih, ki so navedena v tabeli načrt prodaje 
stvarnega premoženja proračunskega uporabnika 18. Gospodarjenje z nepremičninami, z 
izpisom iz zemljiške knjige, ki dokazuje lastnino nepremičnine, kar je pogoj za postopek 
prodaje, ki se konča s prenosom lastninske pravice na stvarnem premoženju na kupca. O 
tem se seznani pred potrditvijo načrta o prodaji stvarnega premoženja mestni svet MOL. 
 
Navzočnost se ni spremenila (24 svetnikov). 
Za je glasovalo 16 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
3. DODATNI PREDLOG SKLEPA, ki ga je v imenu samostojnih svetnikov in svetnic LDS 
vložil svetnik Janko MÖDERNDORFER: 

 
Sklep na tabelo stvarnega premoženja proračunski uporabnik 22. Stanovanjsko 
gospodarstvo 

 
Predlog Sklepa ki se glasi:  
da se pri vseh prodajah pri poslovnih prostorih, ki so navedena v tabeli načrt prodaje 
stvarnega premoženja proračunskega uporabnika 22. stanovanjsko gospodarstvo, z izpisom 
iz zemljiške knjige, ki dokazuje lastnino nepremičnine, kar je pogoj za postopek prodaje, ki 
se konča s prenosom lastninske pravice na stvarnem premoženju na kupca. O tem se 
seznani pred potrditvijo načrta o prodaji stvarnega premoženja mestni svet MOL. 
 
Navzočnost se ni spremenila (24 svetnikov). 
Za je glasovalo 16 svetnikov. Proti so glasovali 4 svetniki. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Ob 21.07 uri je županja sejo prekinila. 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
VI. ZASEDANJE 27. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE LJUBLJANA, KI JE 
BILO V PONEDELJEK, 3. APRILA 2006 
 
 
Zasedanje se je pričelo ob 15.55 uri ob navzočnosti 25 svetnikov. 
 
Zasedanje sta vodila županja Danica SIMŠIČ in podžupan Miloš PAVLICA. 
 
Mestni svet je bil sklepčen in je sejo nadaljeval z obravnavo 4. b točke sprejetega dnevnega reda 
27. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana z dne 27. februarja 2006 z naslovom:  
 
PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA JAVNEGA STANOVANJSKEGA SKLADA 
MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2006 
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Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje pa so prejeli še poročilo 
pristojnega Odbora za finance. 
 
Jožka HEGLER, direktorica Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana, je podala 
uvodno obrazložitev. 
 
Miloš PAVLICA, član Odbora za finance, je podal stališče odbora. 
 
Predsednik Statutarno pravne komisije Miloš PAVLICA ni želel besede. 
 
Razpravljala sta svetnika: doc. dr. Gregor GOMIŠČEK in Miha JAZBINŠEK.    
 
Direktorica Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana Jožka HEGLER in županja 
Danica SIMŠIČ sta podali odgovore in pojasnila v zvezi z razpravama svetnikov. 
 
Po končani razpravi je županja dala na glasovanje 
 
1. PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana soglaša s predlogom finančnega načrta Javnega 
stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leto 2006.   
 
Navzočnost je priglasilo 25 svetnikov. 
Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti je glasovalo 5 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
2. PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana soglaša z načrtovanim obsegom zadolževanja Javnega 
stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leto 2006.   
 
Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov). 
Za je glasovalo 20 svetnikov. Proti je glasovalo 7 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 5. 
 

PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV STATUTA MESTNE OBČINE LJUBLJANA 
S PREDLOGOM ZA SPREJEM PO HITREM POSTOPKU 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojne 
Statutarno pravne komisije z amandmajem, amandmaje svetnika Mihe JAZBINŠKA ter poročili 
Sveta Četrtne skupnosti Posavje in Sveta Četrtne skupnosti Trnovo, pred drugim zasedanjem pa 
so prejeli dopis Sveta Četrtne skupnosti Bežigrad ter mnenje Oddelka za lokalno samoupravo k 
vloženemu amandmaju svetnika Mihe JAZBINŠKA. Nato so svetniki prejeli še sklep Sveta 
Četrtne skupnosti Golovec, pred šestim zasedanjem pa tudi amandmaja županje.  
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Svetnik Miloš PAVLICA je podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da se pred obravnavo 
preveri navzočnost svetnikov, saj je za sprejem sprememb in dopolnitev statuta potrebnih 30 
glasov, nazadnje pa je navzočnost potrdilo 25 svetnikov. 
 
Županja je v zvezi s predlogom svetnika Miloša PAVLICE pojasnila, da je pred otvoritvijo te 
točke preverila ta podatek, navzočnost na listi navzočnosti pa je s podpisom potrdilo 31 
svetnikov. 
 
Vojko GRÜNFELD, načelnik Oddelka za lokalno samoupravo, je podal uvodno obrazložitev k 
predlogu sklepa za sprejem Sprememb in dopolnitev Statuta Mestne občine Ljubljana po hitrem 
postopku. 
 
Miloš PAVLICA, predsednik Statutarno pravne komisije, je podal stališče komisije k predlogu 
sklepa za sprejem Sprememb in dopolnitev Statuta Mestne občine Ljubljana po hitrem postopku. 
 
 
1. Predlog sklepa za sprejem Sprememb in dopolnitev Statuta Mestne občine Ljubljana po 
hitrem postopku 
 
Razpravljali so: Miha JAZBINŠEK, Miha KOPRIVŠEK, Boštjan CIZELJ, načelnik Vojko 
GRÜNFELD, Peter BOŽIČ, županja Danica SIMŠIČ, Miloš PAVLICA, Janko 
MÖDERNDORFER, Gregor ISTENIČ, Dimitrij KOVAČIČ, doc. dr. Gregor GOMIŠČEK, 
Angela MURKO PLEŠ, Damijan DOLINAR, mag. Janez SODRŽNIK in Slavko SLAK.     
 
Ob 17.07 uri je vodenje seje prevzel podžupan Miloš PAVLICA. 
 
Svetnik Slavko SLAK je v svoji razpravi podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da se 
odredi 5-minutni odmor, da se sestanejo vodje svetniških klubov in predstavniki samostojnih 
svetnikov, da se ugotovi, ali je sploh možno sprejeti hitri postopek.   
 
Podžupan Miloš PAVLICA je dal na glasovanje 
 
POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnika Slavka SLAKA: 
 
Odredi se 5-minutni odmor za kratek posvet z vodji svetniških klubov.   
 
Navzočnost je priglasilo 30 svetnikov. 
Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti je glasovalo 6 svetnikov. 
 
Postopkovni predlog sklepa je bil sprejet. 
 
 
Ob 17.27 uri je podžupan odredil 5-minutni odmor. Zasedanje se je nadaljevalo ob 17.50 uri, 
vodenje pa je prevzela županja, ki je pojasnila, da je predlog za hitri postopek umaknjen ter da so 
se na sestanku dogovorili, da bodo v desetih dneh ugotovili, kakšni so pisni predlogi dodatnih 
sprememb in dopolnitev statuta, in nato v naslednjem tednu po teh desetih dneh preverili možnost 
skupne rešitve.     
 
 
Akt se je nato obravnaval kot delovni osnutek. 
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2. Delovni osnutek Sprememb in dopolnitev Statuta Mestne občine Ljubljana  
 
Vojko GRÜNFELD, načelnik Oddelka za lokalno samoupravo, je podal uvodno obrazložitev k 
delovnemu osnutku Sprememb in dopolnitev Statuta Mestne občine Ljubljana. 
 
Razpravljali so svetniki: Dimitrij KOVAČIČ, Miloš PAVLICA, doc. dr. Gregor GOMIŠČEK in 
Peter BOŽIČ.   
 
Ob 18.32 uri je županja odredila 30-minutni odmor. Zasedanje se je nadaljevalo ob 19.14 uri. 
 
Po odmoru so razpravljali: Miha JAZBINŠEK, Boštjan CIZELJ, županja Danica SIMŠIČ, Mihael 
JARC, Janez VRBOŠEK, dr. Drago ČEPAR, Stanislava FERENČAK MARIN, doc. dr. Gregor 
GOMIŠČEK, Janez ŽAGAR in  Damijan DOLINAR. 
 
Med razpravo svetnika dr. Draga ČEPARJA je ob 20.26 uri vodenje seje prevzel podžupan Miloš 
PAVLICA. Ob 20.34 uri je med razpravo svetnice Stanislave MARIN FERENČAK vodenje seje 
ponovno prevzela županja.  
 
Načelnik Vojko GRÜNFELD je podal odgovore in pojasnila v zvezi z razpravami svetnikov. 
 
Po končani razpravi je županja dala na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme delovni osnutek Sprememb in dopolnitev 
Statuta Mestne občine Ljubljana, skupaj s pripombami iz razprave. 
 
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov. 
Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Županja je svetnike opozorila, da se delovni osnutek sprememb in dopolnitev statuta lahko 
sprejme le z dvotretjinsko večino. 
 
Svetnica Marjeta VESEL VALENTINČIČ je predlagala 5-minutni odmor. 
 
Ob 21.20 uri je županja odredila 5-minuti odmor. Zasedanje se je nadaljevalo ob 21.24, županja 
pa je pojasnila, da je svojo navzočnost s podpisom potrdilo 41 svetnikov, vendar jih v tistem 
trenutku ni bilo toliko v dvorani, zato je sejo prekinila. 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
VII. ZASEDANJE 27. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE LJUBLJANA, KI 
JE BILO V PONEDELJEK, 10. APRILA 2006 
 
 
Zasedanje se je pričelo ob 21.15 uri (po končani 47. izredni seji) ob navzočnosti 30 
svetnikov. 
 
Zasedanje je vodila županja Danica SIMŠIČ. 
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Mestni svet je bil sklepčen in je sejo nadaljeval z glasovanjem o 5. točki sprejetega dnevnega 
reda 27. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana z dne 27. februarja 2006 z naslovom:  
 
PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV STATUTA MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

S PREDLOGOM ZA SPREJEM PO HITREM POSTOPKU 
 

Županja je dala na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme delovni osnutek Sprememb in dopolnitev 
Statuta Mestne občine Ljubljana, skupaj s pripombami iz razprave. 
 
Navzočnost je priglasilo 30 svetnikov. 
Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Ob 21.16 uri je županja sejo prekinila. 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
VIII. ZASEDANJE 27. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE LJUBLJANA, KI 
JE BILO V PONEDELJEK, 24. APRILA 2006 
 
 
Zasedanje se je pričelo ob 15.48 uri ob navzočnosti 25 svetnikov. 
 
Zasedanje sta vodila županja Danica SIMŠIČ in podžupan Miloš PAVLICA. 
 
Mestni svet je bil sklepčen in je sejo nadaljeval z obravnavo 6. točke sprejetega dnevnega reda 
27. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana z dne 27. februarja 2006 z naslovom:  

 
OSNUTEK ODLOKA O CESTNOPROMETNI UREDITVI 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli še dodatno gradivo 
predlagatelja, sklep o določitvi pristojnega delovnega telesa, poročilo pristojnega Odbora za 
gospodarske javne službe in promet, poročilo Odbora za urejanje prostora in urbanizem kot 
zainteresiranega delovnega telesa, poročilo Statutarno pravne komisije ter mnenje mestne uprave 
k osnutku odloka. 
 
Predlagatelj svetnik Miha JAZBINŠEK je podal uvodno obrazložitev. 
 
Dunja PIŠKUR KOSMAČ, članica pristojnega Odbora za gospodarske javne službe in promet, je 
podala stališče odbora. 
 
Gorazd GORKIČ, po pooblastilu županje vodja Oddelka za gospodarske javne službe in promet, 
je predstavil stališče oddelka. 
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Predsednik Statutarno pravne komisije Miloš PAVLICA je pojasnil, da komisija ni imela 
pripomb. 
 
Med obrazložitvijo svetnika Mihe JAZBINŠKA je ob 16.45 uri vodenje seje prevzel podžupan 
Miloš PAVLICA. Županja je vodenje ponovno prevzela med podajanjem stališča odbora Dunje 
PIŠKUR KOSMAČ ob 17.25 uri. 
  
Razpravljali so svetniki: Janko MÖDERNDORFER, Miha JAZBINŠEK, Mihael JARC, Peter 
BOŽIČ, Miloš PAVLICA, Samo KUŠČER, Janez JEMEC, Viktorija POTOČNIK, Gregor 
ISTENIČ in Janez VRBOŠEK. 
 
Županja je podala pojasnilo v zvezi z replikama svetnikov Mihe JAZBINŠKA in Janka 
MÖDERNDORFERJA. Ob 18.51 uri je odredila 30-minutni odmor. Zasedanje se je nadaljevalo 
ob 19.29 uri. 
 
Po odmoru je predlagatelj svetnik Miha JAZBINŠEK podal odgovore in pojasnila v zvezi z 
razpravami svetnikov. 
 
Po končani razpravi je županja dala na glasovanje: 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Osnutek Odloka o cestnoprometni ureditvi, 
skupaj s pripombami iz razprave. 
 
Obrazložitev glasu so podali svetniki: dr. Drago ČEPAR, Gregor ISTENIČ, Miha JAZBINŠEK, 
Peter BOŽIČ, Mihael JARC in Zvone PENKO. 
 
Navzočnost je priglasilo 27 svetnikov. 
Za je glasovalo 14 svetnikov. Proti je glasovalo 7 svetnikov. 
 
Svetnik Janko MÖDERNDORFER je zahteval ponovitev glasovanja. 
 
Županja je ponovno dala na glasovanje predlog sklepa. 
 
Navzočnost se ni spremenila (27 svetnikov). 
Za je glasovalo 15 svetnikov. Proti je glasovalo 6 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
S tem je bil izčrpan dnevni red 27. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, zato je županja 
ob 20.07 uri sejo končala.  
 
 
 
 
           VODJA                                                                                         
Službe za organiziranje                                                                               ŽUPANJA 
  dela mestnega sveta                                                                           
                                                                                                                 Danica SIMŠIČ 
     Matjaž BREGAR                                                                       
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