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Z A P I S N I K 
 
 
40. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, ki je bila: 
 

• v ponedeljek, 21. novembra 2005 – I. zasedanje 
• v ponedeljek, 5. decembra 2005 - II. zasedanje 
 

Zasedanji sta potekali v Veliki sejni dvorani Mestne občine Ljubljana, Magistrat, 
Mestni trg 1, Ljubljana. 
 
Zasedanji sta vodila županja Mestne občine Ljubljana Danica SIMŠIČ ter podžupan Miloš 
PAVLICA. 
 
Na I. zasedanju dne 21. novembra 2005 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, 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, Peter SUŠNIK, Majda ŠIRCA, Marija 
ŠTERBENC, prof. dr. Darko ŠTRAJN, prof. dr. Metka TEKAVČIČ, Marjeta VESEL 
VALENTINČIČ, Janez VRBOŠEK, in Janez ŽAGAR.  
 
Zasedanja se nista udeležila svetnika: Cvetka SELŠEK – opr. in dr. Jože ZAGOŽEN. 
 
Na II. zasedanju dne 5. decembra 2005 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, 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 in Janez ŽAGAR.  
 
Zasedanja se nista udeležila svetnika: doc. dr. Bojana BEOVIĆ, Dimitrij KOVAČIČ, Cvetka 
SELŠEK – opr., Janez VRBOŠEK in dr. Jože ZAGOŽEN. 
 
 
Prvo zasedanje se je pričelo ob 15.50 uri ob navzočnosti 27 svetnikov. 
 
Prvo zasedanje sta vodila županja Mestne občine Ljubljana Danica SIMŠIČ in podžupan 
Miloš PAVLICA. 
 
Za 40. izredno sejo je bil določen naslednji DNEVNI RED: 
 
1. Osnutek Odloka o zazidalnem načrtu za območje Potniškega centra Ljubljana 
2. Osnutek Odloka o programu opremljanja za območje Potniškega centra Ljubljana 
3. Predlog Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih, 

znižanju plačil staršev in rezervaciji 
4. Informacija o problematiki Trga republike 
 
 
O dnevnem redu 40. izredne seje mestni svet skladno s 57. členom Poslovnika Mestnega sveta 
Mestne občine Ljubljana ni ne razpravljal in ne glasoval. 

 
 

AD 1. 
 

OSNUTEK ODLOKA O ZAZIDALNEM NAČRTU ZA OBMOČJE POTNIŠKEGA 
CENTRA LJUBLJANA 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli z gradivom za 23. sejo mestnega sveta, po sklicu 23. 
seje pa so prejeli še poročilo Odbora za urejanje prostora in urbanizem ter poročilo Statutarno 
pravne komisije.  
 
Prav tako so uvodno obrazložitev Igorja JURANČIČA, načelnika Oddelka za urbanizem, že 
slišali na 23. seji, zato je županja odprla razpravo. 
 
Razpravljali so svetniki: Miha JAZBINŠEK, Branko OMERZU, Samo KUŠČER, Janez 
ŽAGAR, Viktorija POTOČNIK, Mihael JARC, Peter SUŠNIK, mag. Janez SODRŽNIK, 
Zvone PENKO, dr. Drago ČEPAR, Aleš  KARDELJ in mag. Igor OMERZA. 
 
Med razpravo svetnika Janeza ŽAGARJA je ob 16.40 uri vodenje seje prevzel podžupan 
Miloš PAVLICA. Ob 16.55 uri je med repliko svetnika Janeza ŽAGARJA vodenje seje 
ponovno prevzela županja Danica SIMŠIČ. 
 
Odgovore in pojasnila v zvezi z razpravami svetnikov je podal načelnik Oddelka za 
urbanizem Igor JURANČIČ. 
 
Ob 18.28 uri je županja odredila 30-minutni odmor. 



 
Po odmoru je svetnik Janko MÖDERNDORFER podal postopkovni predlog sklepa, da se 
odločanje o tej točki dnevnega reda prestavi do naslednje seje 28. novembra 2005, ko bo 
županja sporočila, kdo bo nadaljeval projekte namesto načelnikov, ki so pripravljali te akte. 
 
Županja je dala na glasovanje 
 
POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnika Janka MÖDERNDORFERJA: 
 
Odločanje o tej točki se preloži na prihodnji ponedeljek, 28. novembra 2005.  
 
Navzočnost je priglasilo 25 svetnikov. 
Za je glasovalo svetnikov 15. Proti je glasovalo 17 svetnikov. 
 
Svetnik  Miha JAZBINŠEK je zahteval ponovitev glasovanja. 
 
Županja je ponovno dala na glasovanje postopkovni predlog svetnika Janka 
MÖDERNDORFERJA. 
 
Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov). 
Za je glasovalo svetnikov 16. Proti je glasovalo 16 svetnikov. 
 
Postopkovni predlog sklepa ni bil sprejet. 
 
 
Županja je nato dala na glasovanje   

 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme osnutek Odloka o zazidalnem načrtu za 
območje Potniškega centra Ljubljana, skupaj s pripombami iz razprave. 
 
Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov). 
Za je glasovalo svetnikov 23. Proti je glasovalo 14 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 

 
 

AD 2. 
 

OSNUTEK ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA ZA OBMOČJE 
POTNIŠKEGA CENTRA LJUBLJANA 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Pred sejo pa so prejeli še poročilo 
pristojnega Odbora za urejanje prostora in urbanizem.  
 
Županja je svetnike obvestila, da sta bila na seji prisotna tudi Petra PERGAR in Marko 
FATUR z Ljubljanskega urbanističnega zavoda. 
 



Nataša TURŠIČ, načelnica Oddelka za gospodarjenje z zemljišči, je podala uvodno 
obrazložitev. 
 
Gregor ISTENIČ, član Odbora za urejanje prostora in urbanizem, je podal stališče pristojnega 
odbora. 
 
Predsednik Statutarno pravne komisije Miloš PAVLICA ni želel besede. 
 
Razpravljali so svetniki: Miha JAZBINŠEK, Majda ŠIRCA in Marjeta VESEL 
VALENTINČIČ. 
 
Županja je dala glasovanje 

 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme osnutek Odloka o programu opremljanja 
za območje Potniškega centra Ljubljana, skupaj s pripombami iz razprave. 
 
Svoj glas je obrazložil svetnik Miha JAZBINŠEK. 
 
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov. 
Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti je glasovalo 7 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 

 
AD 3. 

 
PREDLOG SKLEPA O DOLOČITVI CEN PROGRAMOV PREDŠOLSKE VZGOJE 

V JAVNIH VRTCIH, ZNIŽANJU PLAČIL STARŠEV IN REZERVACIJI 
 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Pred sejo pa so prejeli še poročilo 
Odbora za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport, dodatno gradivo pristojnega oddelka ter 
amandma županje. 
 
Nada PAVŠER, načelnica Oddelka za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport, je podala 
uvodno obrazložitev. 
 
Prof. dr. Stanislav PEJOVNIK, predsednik Odbora za predšolsko vzgojo, izobraževanje in 
šport, je podal stališče pristojnega odbora. 
 
Razpravljali so svetniki: doc. dr. Gregor GOMIŠČEK, Mihael JARC in prof. dr. Darko 
ŠTRAJN.  
 
Med razpravo svetnika Mihaela JARCA je ob 20.15 uri vodenje seje prevzel podžupan Miloš 
PAVLICA. 
 
Načelnica Oddelka za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport Nada PAVŠER je odgovorila 
na vprašanja iz razprave. 
 



Ob 20.25 uri je med odgovarjanjem načelnice Nade PAVŠER na vprašanja svetnikov vodenje 
seje prevzela županja Danica SIMŠIČ. 
 

I. 
Ker ni bilo razprave o 6. členu predlaganega sklepa, h kateremu je županja vložila amandma 
redakcijske narave, je županja dala na glasovanje 
 
AMANDMA: 
 
V 6. členu se številka »6.« nadomesti s številko »5.«. 
 
Navzočnost je priglasilo 25 svetnikov. 
Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
Nato je županja dala na glasovanje  

 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o določitvi cen programov 
predšolske vzgoje v javnih vrtcih, znižanju plačil staršev in rezervaciji, skupaj s 
sprejetim amandmajem. 
 
Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov). 
Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Ob 20.26 uri je županja sejo prekinila. 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
II. ZASEDANJE 40. IZREDNE SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE 
LJUBLJANA, KI JE BILO V PONEDELJEK, 5. DECEMBRA 2005 
 
 
Zasedanje se je pričelo ob 16.00 uri ob navzočnosti 26 svetnikov.  
 
Zasedanje je vodila županja Mestne občine Ljubljana Danica SIMŠIČ. 
 
V skladu s 93. členom poslovnika mestnega sveta odloča mestni svet o mandatnih vprašanjih 
na začetku nadaljevanja seje. Pred sejo so svetniki prejeli predloga sklepov županje o 
razrešitvi dveh podžupanov Mestne občine Ljubljana, in sicer mag. Igorja OMERZE in 
Slavka SLAKA. Županja je podala uvodno obrazložitev k obema predlogoma sklepov. 
  



Razpravljala sta svetnika: Peter SUŠNIK in Miha JAZBINŠEK.  
 
Svetnik Peter SUŠNIK je podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, naj se sestane 
Statutarno pravna komisija in poda pojasnilo glede razrešitve podžupanov. 
 
Glede na to, da svetnik Peter SUŠNIK ni potrdil svoje navzočnosti s podpisom na listi 
navzočnosti za 40. izredno sejo, županja njegovega postopkovnega predloga ni dala na 
glasovanje. 
 
Za razpravo svetnika Mihe JAZBINŠKA je svetnica Angela MURKO PLEŠ podala 
POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, naj županja odredi odmor, da se sestane Statutarno 
pravna komisija. 
 
Županja je dala na glasovanje  
 
POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnice Angele MURKO PLEŠ: 
 
Odredi se odmor, da se sestane Statutarno pravna komisija. 
 
Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov. 
 
Županja je ponovno ugotavljala navzočnost. 
 
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov. 
Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Postopkovni predlog sklepa je bil sprejet. 
 
Ob 16.15 uri je županja odredila 15-minutni odmor. Zasedanje se je nadaljevalo ob 16.39 uri. 
 
Po odmoru je predsednik Statutarno pravne komisije Miloš PAVLICA podal poročilo izredne 
seje Statutarno pravne komisije ter predlagal županji, da skliče novo izredno sejo, na kateri 
predlaga razrešitev podžupanov. 
 
V skladu s pojasnilom predsednika Statutarno pravne komisije je ob 16.42 uri županja 
predlagala sklic nove izredne seje po končani 40. izredni seji ter svetnike obvestila, da se 40. 
izredna seja nadaljuje s 4. točko določenega dnevnega reda 40. izredne seje Mestnega sveta 
Mestne občine Ljubljana z dne 21. novembra 2005 z naslovom:  
 

INFORMACIJA O PROBLEMATIKI TRGA REPUBLIKE 
 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli po sklicu seje. Pred prvim zasedanjem so prejeli 
poročilo pristojnega Odbora za gospodarjenje z nepremičninami, predloge dodatnih sklepov 
in dopis svetnika Mihe JAZBINŠKA, dopis podjetja BSL, d.o.o. ter dopis odvetnika Andreja 
TOŠA. Med prvim zasedanjem so prejeli predloge dodatnih sklepov svetniškega kluba SDS, 
pred drugim zasedanjem pa še predloge dodatnih sklepov in dopis svetnika Mihe 
JAZBINŠKA. 
 



Svetnik Branko OMERZU je podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da se odredi 
enourni odmor, da si priskrbi gradivo za to točko, ker nadaljevanje 40. izredne seje ni bilo 
napovedano za ta dan. 
 
Ob 16.46 je županja odredila enourni odmor. Zasedanje se je nadaljevalo ob 17.51 uri. 
 
Po odmoru je Helena REGINA, načelnica Oddelka za gospodarjenje z nepremičninami,  
podala uvodno obrazložitev. 
 
Franc SLAK, predsednik Odbora za gospodarjenje z nepremičninami, je podal stališče 
pristojnega odbora ter podal predlog, da se obravnava te točke preloži na naslednjo sejo 
mestnega sveta, saj zaradi nezadostnega gradiva ni pogojev za odločanje, ustanovi pa naj se 
tudi posebna ekspertna skupina iz petih članov. Za vodjo te skupine je predlagal svetnika 
Miho JAZBINŠKA, svetniške skupine in samostojni svetniki pa naj predlagajo ostale člane.  
 
Županja je dala na glasovanje 
 
POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA: 
 
Obravnava 4. točke določenega dnevnega reda 40. izredne seje Mestnega sveta Mestne 
občine Ljubljana z naslovom Informacija o problematiki Trga republike se v skladu s 
prvim odstavkom 106. člena poslovnika mestnega sveta preloži na eno od naslednjih sej 
mestnega sveta. Ustanovi se posebna ekspertna skupina, predloge za člane skupine se 
županji posreduje v tednu dni, sicer jih bo imenovala sama. 
 
Navzočnost je priglasilo 29 svetnikov. 
Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti je glasovalo 7 svetnikov. 
 
Postopkovni predlog sklepa je bil sprejet. 
 
 
 
 
 
S tem je bil izčrpan dnevni red 40. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, zato 
je županja ob 18.02 uri sejo končala. 
 
 
 
 
 
 
 
           VODJA                                                                                         
Službe za organiziranje                                                                               ŽUPANJA 
  dela mestnega sveta                                                                           
                                                                                                                 Danica SIMŠIČ 
     Matjaž BREGAR                                                                           


