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Z A P I S N I K 
 
 
36. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, ki je bila: 
 
v ponedeljek 18. marca 2002 v veliki sejni dvorani Mestne občine Ljubljana na Magistratu, 
Mestni trg 1 v Ljubljani. 
 
Sejo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana je do odmora vodila Županja Mestne občine 
Ljubljana Viktorija POTOČNIK, po odmoru je vodenje seje prevzel podžupan Anton 
COLARIČ. 
 
 
Na zasedanju te seje so bili navzoči člani in članice Mestnega sveta (v nadaljevanju 
svetniki): 
 
Peter BOŽIČ, Bogdan BRADAČ, Stanko BREZOVAR, dr. Matko VASILIJ CERAR, Anton 
COLARIČ, dr. Drago ČEPAR, Damijan DOLINAR, Irena DOBRAVC-TATALOVIČ, dr. 
Gregor GOMIŠČEK, Roman JAKIČ, Mihael JARC, prof. dr. Anton JEGLIČ, Jože KASTELIC, 
Miha KOPRIVŠEK, Dimitrij KOVAČIČ, Evita LESKOVŠEK, Branka LOVREČIČ, Andrej 
MEGLIČ, Simon MIŠE, Janko MÖDERNDORFER, Andrej MUREN, Angela MURKO PLEŠ, 
Branko OMERZU, Miloš PAVLICA, prof. dr. Stane PEJOVNIK, Dunja PIŠKUR-KOSMAČ, 
Andrej RAZDRIH, Danica SIMŠIČ, Franc SLAK, Slavko SLAK, Jože SNOJ, Janez 
SODRŽNIK, Peter SUŠNIK, prof. dr. Darko ŠTRAJN, dr. Metka TEKAVČIČ, Danilo 
TOMŠIČ, Roman VERAS, Marjeta VESEL-VALENTINČIČ, Borut VESELKO, Janez 
VRBOŠEK, Janez ŽAGAR in Janez ŽELEZNIK. 
 
Zasedanja se niso udeležili: Silva ČRNUGELJ – opr., Cvetka SELŠEK – opr. in dr. Milan 
ZVER. 
 
S sklicem seje so svetniki prejeli predlog dnevnega reda 36. seje Mestnega sveta Mestne občine 
Ljubljana. 
 
36. seja Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana se je pričela ob 15.45 uri ob navzočnosti 
25 svetnikov. 
 
 
 



Ker razprave ni bilo, je dala županja na glasovanje PREDLOG DNEVNEGA REDA: 
 
Navzočih je bilo 24 svetnikov. 
Za predlagani dnevni red je glasovalo 17 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 
 
Sprejet je bil  
 
DNEVNI RED 36. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE LJUBLJANA: 
 
1.   Potrditev zapisnika 34. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana  
2.   Kadrovske zadeve 
3.   Predlog Sklepa o soglasju k Statutu Mestnega muzeja Ljubljana 
4.   Predlog Sklepa o soglasju k Statutu Arhitekturnega muzeja Ljubljana 
5.   Predlog Sklepa o soglasju k Statutu Slovenskega mladinskega gledališča Ljubljana 
6.  a) Predlog Sklepa o razglasitvi železniških delavnic v Šiški in postajnega poslopja  
          železniške postaje Ljubljana – Šiška za kulturna spomenika lokalnega pomena  
     b) Predlog Sklepa o razglasitvi stanovanjskega bloka Meksika na Njegoševi cesti  v  
          Ljubljani za kulturni spomenik lokalnega pomena      
7.  a) Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o razglasitvi prazgodovinskega gradišča  
          Gradišče nad Pržanom za kulturni spomenik lokalnega pomena  
      b) Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o razglasitvi prazgodovinskega gradišča  
          Gobnik nad Rašico za kulturni spomenik lokalnega pomena 
      c) Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o razglasitvi prazgodovinskega gradišča  
          Gradišče nad Mednim za kulturni spomenik lokalnega pomena  
      č) Predlog Sklepa o dopolnitvi Sklepa o razglasitvi cerkve Presvetega odrešenika v  
          Kosezah  za kulturni spomenik lokalnega pomena 
      d) Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o razglasitvi mostu čez Glinščico pri  
           Podutiku za kulturni spomenik lokalnega pomena 
8.    Predlog Odloka o ureditvenem načrtu za območje urejanja VM 3/1 – Pokopališče  
       Vič in del območja urejanja VS 3/2-1 – Vič 
9.    Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih  
       pogojih za območja urejanja v mestnem središču (za območja urejanja CO 2/46  
       Hrovatinov vrt) 
10.  Osnutek Odloka o določitvi imen ulic na območju Mestne občine Ljubljana 
11.  Osnutek Strategije razvoja primarnega zdravstvenega varstva v Mestni občini  
       Ljubljana do leta 2005 
       a) Analiza stanja 
       b) Ugotovitve in strateške usmeritve 
12.  Vprašanja in pobude članov Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana ter odgovori  
        na vprašanja in pobude 
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AD 1. 

POTRDITEV ZAPISNIKA 34. SEJE MESTNEGA SVETA  
MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli skupaj s sklicem seje. 
 
Ker razprave ni bilo, je dala županja na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi zapisnik 34. seje Mestnega sveta Mestne 
občine Ljubljana z dne 21. in 28. januarja 2002. 
 
Navzočih je bilo 24 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 22 svetnikov. Proti ni glasoval nihče 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 

AD 2. 
KADROVSKE ZADEVE 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli skupaj s sklicem in po sklicu seje. Po sklicu seje so prejeli 
tudi predlagateljev umik predloga mnenja h kandidaturi za ravnatelja Srednje šole za oblikovanje 
in fotografijo. 
 
Uvodno obrazložitev je podal Stanko BREZOVAR, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja. 
 
V obravnavo in sprejem so svetniki prejeli naslednje PREDLOGE SKLEPOV 
KADROVSKIH ZADEV: 
 
1. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO SREDNJE 
ZDRAVSTVENE ŠOLE LJUBLJANA 
 
Razpravljal je svetnik dr. Gregor GOMIŠČEK. 
 
Po končani razpravi je dala županja na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Tatjani VALANT-VELIČKOVIČ se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico 
Srednje zdravstvene šole Ljubljana. 
 
Navzočih je bilo 28 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 21 svetnikov. Proti je glasovalo 5 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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2. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNICE MESTNE OBČINE  
    LJUBLJANA V SVET JAVNEGA ZAVODA ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO    
    LJUBLJANA 
 
Ker razprave ni bilo, je dala županja na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Za članico sveta Zavoda za zdravstveno varstvo Ljubljana se imenuje: 
Dunja PIŠKUR KOSMAČ. 
 
Mandat članice sveta traja štiri leta. 
 
Navzočih je bilo 28 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 21 svetnikov. Proti je glasovalo 7 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
3. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA MESTNE OBČINE  
    LJUBLJANA V SVET JAVNEGA ZAVODA PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA 
 
Ker razprave ni bilo, je dala županja na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Za člana sveta Psihiatrične klinike Ljubljana se imenuje: 
Zoran SEDMAK. 
 
Mandat člana sveta traja štiri leta. 
 
Navzočih je bilo 28 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 21 svetnikov. Proti je glasovalo 8 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
4. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNICE MESTNE OBČINE  
    LJUBLJANA V SVET JAVNEGA VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA  
    MLADINSKI DOM MALČI BELIČEVE 
 
Ker razprave ni bilo, je dala županja na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
V svet zavoda Mladinski dom Malči Beličeve se imenuje: 
Milojka HRVATIN. 
 
Mandat članice sveta traja štiri leta. 
 
Navzočih je bilo 28 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 18 svetnikov. Proti je glasovalo 9 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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5. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNICE MESTNE OBČINE  
    LJUBLJANA V SVET JAVNEGA VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA 
    WALDORFSKA ŠOLA LJUBLJANA 
 
Ker razprave ni bilo, je dala županja na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
V svet zavoda Waldorfske šole Ljubljana se imenuje: 
Stanislava STRES. 
 
Mandat članice sveta traja štiri leta. 
 
Navzočih je bilo 28 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 19 svetnikov. Proti je glasovalo 9 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 

AD 3. 
PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K STATUTU  

MESTNEGA MUZEJA LJUBLJANA 
 
 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli skupaj s sklicem seje. 
 
Pred sejo so svetniki prejeli poročili Odbora za kulturo in Odbora za splošno pravne zadeve. 
 
Uvodno obrazložitev je podal Davor BUINJAC, vodja Službe za kulturo na Oddelku za kulturo 
in raziskovalno dejavnost. 
 
Razpravljal je svetnik Andrej MUREN. 
 
Po končani razpravi je dala županja na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o soglasju k Statutu 
Mestnega muzeja Ljubljana. 
 
Navzočih je bilo 32 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 24 svetnikov. Proti je glasovalo 5 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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AD 4. 
PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K STATUTU  

ARHITEKTURNEGA MUZEJA LJUBLJANA 
 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli skupaj s sklicem seje. 
 
Pred sejo so svetniki prejeli poročili Odbora za kulturo in Odbora za splošno pravne zadeve. 
 
Uvodno obrazložitev je podal Davor BUINJAC, vodja Službe za kulturo na Oddelku za kulturo 
in raziskovalno dejavnost. 
 
Ker razprave ni bilo, je dala županja na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o soglasju k Statutu 
Arhitekturnega muzeja Ljubljana. 
 
Navzočih je bilo 32 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 23 svetnikov. Proti so glasovali 4 svetniki. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 

AD 5. 
PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K STATUTU JAVNEGA ZAVODA 

SLOVENSKO MLADINSKO GLEDALIŠČE LJUBLJANA 
 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli skupaj s sklicem seje. 
 
Pred sejo smo prejeli poročili Odbora za kulturo in Odbora za splošno pravne zadeve. 
 
Uvodno obrazložitev je podal Davor BUINJAC, vodja Službe za kulturo na Oddelku za kulturo 
in raziskovalno dejavnost. 
 
Ker razprave ni bilo, je dala županja na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o soglasju k Statutu 
javnega zavoda Slovensko mladinsko gledališče Ljubljana. 
 
Navzočih je bilo 32 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 23 svetnikov. Proti so glasovali 4 svetniki. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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AD 6. 
A) PREDLOG SKLEPA O RAZGLASITVI ŽELEZNIŠKIH DELAVNIC V ŠIŠKI IN 

POSTAJNEGA POSLOPJA ŽELEZNIŠKE POSTAJE LJUBLJANA – ŠIŠKA ZA 
KULTURNA SPOMENIKA LOKALNEGA POMENA  

 
B) PREDLOG SKLEPA O RAZGLASITVI STANOVANJSKEGA BLOKA MEKSIKA 

NA NJEGOŠEVI CESTI V LJUBLJANI ZA KULTURNI SPOMENIK 
LOKALNEGA POMENA  

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli skupaj s sklicem seje. 
 
Pred sejo so svetniki prejeli poročilo Odbora za kulturo. 
 
Uvodno obrazložitev k obema podtočkama je podala Miljana BUTINA SMRDEL, vodja 
Referata za varstvo kulturne dediščine na Oddelku za kulturo in raziskovalno dejavnost. 
 
 
A) PREDLOG SKLEPA O RAZGLASITVI ŽELEZNIŠKIH DELAVNIC V ŠIŠKI IN 

POSTAJNEGA POSLOPJA ŽELEZNIŠKE POSTAJE LJUBLJANA – ŠIŠKA ZA 
KULTURNI SPOMENIK LOKALNEGA POMENA  

 
Razpravljal je svetnik Roman VERAS. 
 
Po končani razpravi je dala županja na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o razglasitvi Železniških 
delavnic v Šiški in postajnega poslopja železniške postaje Ljubljana – Šiška za kulturna 
spomenika lokalnega pomena. 
 
Navzočih je bilo 29 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 26 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
B) PREDLOG SKLEPA O RAZGLASITVI STANOVANJSKEGA BLOKA MEKSIKA 

NA NJEGOŠEVI CESTI V LJUBLJANI ZA KULTURNI SPOMENIK 
LOKALNEGA POMENA  

 
Ker razprave ni bilo, je dala županja na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o razglasitvi 
stanovanjskega bloka Meksika na Njegoševi cesti v Ljubljani za kulturni spomenik 
lokalnega pomena. 
 
Navzočih je bilo 29 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 29 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
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Sklep je bil sprejet. 
 
 
 

AD 7. 
A) PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBI SKLEPA O RAZGLASITVI 

PRAZGODOVINSKEGA GRADIŠČA GRADIŠČE NAD PRŽANOM ZA 
KULTURNI SPOMENIK LOKALNEGA POMENA  

 
B) PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBI SKLEPA O RAZGLASITVI 

PRAZGODOVINSKEGA GRADIŠČA GOBNIK NAD RAŠICO ZA KULTURNI 
SPOMENIK LOKALNEGA POMENA 

 
C) PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBI SKLEPA O RAZGLASITVI 

PRAZGODOVINSKEGA GRADIŠČAGRADIŠČE NAD MEDNIM ZA 
KULTURNI SPOMENIK LOKALNEGA POMENA 

 
Č) PREDLOG SKLEPA O DOPOLNITVI SKLEPA O RAZGLASITVI CERKVE  
     PRESVETEGA ODREŠENIKA V KOSEZAH  ZA KULTURNI SPOMENIK  
     LOKALNEGA POMENA 
 
D) PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBI SKLEPA O RAZGLASITVI MOSTU ČEZ 

GLINŠČICO PRI PODUTIKU ZA KULTURNI SPOMENIK LOKALNEGA 
POMENA 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli skupaj s sklicem seje. 
 
Pred sejo so svetniki prejeli poročilo Odbora za kulturo. 
 
Uvodno obrazložitev k obema podtočkama je podala Miljana BUTINA SMRDEL, vodja 
Referata za varstvo kulturne dediščine na Oddelku za kulturo in raziskovalno dejavnost. 
 
Ker razprave ni bilo, je dala županja na glasovanje POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA: 
 
Svet glasuje o vseh predlogih sklepov od točke a) do točke d) skupaj. 
 
Navzočih je bilo 29 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 29 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
Po glasovanju o postopkovnem predlogu je dala županja na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predloge sklepov o spremembah in 
dopolnitvi sklepov o razglasitvi za kulturne spomenike lokalnega pomena od točke a) do 
točke d). 
 
Navzočih je bilo 28 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
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Sklep je bil sprejet. 
 
 
 

AD 8. 
PREDLOG ODLOKA O UREDITVENEM NAČRTU ZA OBMOČJE UREJANJA VM 

3/1 – POKOPALIŠČE VIČ IN DEL OBMOČJA UREJANJA VS 3/2-1 – VIČ 
 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli skupaj s sklicem seje. 

Pred sejo smo prejeli poročili Odbora za urbanizem in Odbora za cestno prometno dejavnost s 
predlogom amandmaja. 
 
Uvodno obrazložitev je podala Marina LEKIČ, višja svetovalka na Oddelku za urbanizem. 
 
Razpravljala sta svetnika: Janez SODRŽNIK in dr. Drago ČEPAR.  
 
Na vprašanja iz razprave je odgovarjala Marina LEKIČ. 
 
Po končani razpravi je dala županja na glasovanje PREDLOG AMANDMAJA Odbora za 
cestno prometno dejavnost: 
 
V poglavju V. »POGOJI ZA PROMETNO UREJANJE« se v 12. členu pred 
podpoglavjem »Mirujoči promet« doda novo podpoglavje z nazivom »Javni promet« in 
nov odstavek, ki se glasi: 
»Za potrebe javnega prometa se uredi postajališče mestnega potniškega prometa«. 
 
Predstavnik predlagatelja je podprl amandma. 
 
Navzočih je bilo 30 svetnikov. 
Za predlagani amandma je glasovalo 29 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
Po glasovanju o amandmaju je dala županja na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o ureditvenem načrtu za 
območje urejanja VM 3/1 – Pokopališče Vič in del območja urejanja VS 3/2-1 – Vič, 
skupaj s sprejetim amandmajem. 
 
Navzočih je bilo 30 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 30 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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AD 9. 
OSNUTEK ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 
PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH ZA OBMOČJA UREJANJA V 

MESTNEM SREDIŠČU (ZA OBMOČJA UREJANJA CO 2/46 
HROVATINOV VRT) 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli skupaj s sklicem seje. 
 
Pred sejo so svetniki prejeli poročilo Odbora za urbanizem. 
 
Uvodno obrazložitev je podala Marjeta ZORNADA, vodja Službe za prostorsko izvedbene 
akte na Oddelku za urbanizem. 
 
Razpravljali so svetniki: Franc SLAK, Mihael JARC in Dimitrij KOVAČIČ. 
 
Na vprašanja iz razprave je odgovarjala Marjeta ZORNADA. 
 
Po končani razpravi je dala županja na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme osnutek Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja v mestnem 
središču (za območja urejanja CO 2/46 Hrovatinov vrt) vključno s stališči do pripomb iz 
javne razgrnitve in s pripombami iz razprave. 
 
Navzočih je bilo 27 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 25 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 

AD 10. 
OSNUTEK ODLOKA O DOLOČITVI IMEN ULIC NA OBMOČJU  

MESTNE OBČINE LJUBLJANA 
 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli skupaj s sklicem seje. 
 
Pri tej točki je bil navzoč tudi Andraž ŠINKOVEC, tajnik Komisije za poimenovanje ulic in 
naselij. 
 
Uvodno obrazložitev je podal Peter BOŽIČ, predsednik Komisije za poimenovanje ulic in 
naselij. 
 
Razpravljali so svetniki: Andrej MEGLIČ, Mihael JARC, Janez ŽELEZNIK, Stanko 
BREZOVAR, ki je v imenu Svetniškega kluba Združene liste socialnih demokratov predlagal, da 
komisija pripravi predlog za preimenovanje ulice Janeza Pavla II., Andrej MEGLIČ, Andrej 
RAZDRIH, dr. Drago ČEPAR, Franc SLAK, Branko OMERZU, Roman JAKIČ, Dimitrij 
KOVAČIČ, Peter BOŽIČ in prof. dr. Anton JEGLIČ. 
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Po končani razpravi je dala županja na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme osnutek Odloka o določitvi imen ulic na 
območju Mestne občine Ljubljana, skupaj s pripombami iz razprave. 
 
Navzočih je bilo 34 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 31 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 

AD 11. 
OSNUTEK STRATEGIJE RAZVOJA PRIMARNEGA ZDRAVSTVENEGA 
VARSTVA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA DO LETA 2005 
A) ANALIZA STANJA 
B) UGOTOVITVE IN STRATEŠKE USMERITVE 
 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli po sklicu seje.  
 
Pred sejo so svetniki prejeli poročilo Pododbora za invalide. 
 
Uvodno obrazložitev sta podali mag. Dunja OBERSNEL-KVEDER, namestnica načelnice 
Oddelka za zdravstvo in socialno varstvo in Ana GAZVODA, višja svetovalka v Službi za 
zdravstvo. 
 
Po uvodni obrazložitvi je županja odredila odmor ob 18.30 uri. Po odmoru ob 19.10 uri  je 
nadaljevanje seje vodil podžupan Anton COLARIČ. 
 
Razpravljali so svetniki: Janko MÖDERNDORFER, Roman JAKIČ, ki je vložil pisne 
pripombe, Janez VRBOŠEK, dr. Gregor GOMIŠČEK, dr. Matko VASILIJ CERAR, Dimitrij 
KOVAČIČ, Dunja PIŠKUR KOSMAČ, Andrej RAZDRIH, dr. Drago ČEPAR, Jože 
KASTELIC, Evita LESKOVŠEK, ki je vložila pisne pripombe strokovnjakov Inštituta za 
varovanje zdravja Republika Slovenije, in Janez ŽAGAR.  
 
Po končani razpravi je dala županja na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme osnutek Strategije razvoja primarnega 
zdravstvenega varstva v Mestni občini Ljubljana do leta 2005, skupaj s pripombami iz 
razprave. 
 
Navzočih je bilo 27 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 24 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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AD 12. 

VPRAŠANJA IN POBUDE ČLANOV MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE 
LJUBLJANA TER ODGOVORI NA VPRAŠANJA IN POBUDE. 

 
 
Pred sejo so svetniki prejeli odgovore na naslednje pobude in vprašanja: 
 
- odgovor na vprašanje svetnika Mihaela JARCA, kdo je dovolil gradnjo razdelilne omarice tik 

pod zaščiteno platano pri Ljudski kuhinji na Streliški ulici, ki jo je postavil eden od kabelskih 
operaterjev; 

- odgovor na pobudo svetnika Bogdana BRADAČA, da se čimprej sanira poškodovano 
obrežje Ljubljanice tik za Fužinskim mostom in prepreči nadaljnja erozija tal in padanje 
dreves v reko; 

- odgovor na vprašanja svetnika dr. Draga ČEPARJA glede meritev hrupa na križišču 
Tbilisijske in Tomažičeve ulice; 

- odgovor na pobudo svetnika Andreja MURNA, da se naredi seznam vseh zavodov in agencij, 
ki so v mestni lasti ali pa je mesto vsaj večinski lastnik, ter navede število zaposlenih v njih; 

- odgovor na pobudo svetnice Silve ČRNUGELJ, da se izdela seznam vseh zavodov, katerih 
ustanoviteljica je Mestna občina Ljubljana, in se ga izda kot informativno prilogo javnega 
glasila Ljubljana; 

- odgovor na pobudo svetnika Mihaela JARCA, da se kljub odklonilnemu stališču načelnika 
Oddelka za urbanizem opravi anonimna anketa o tem, ali korupcija med Oddelkom za 
urbanizem in strankami sploh obstaja; 

- odgovor na pobudo svetnika Miha KOPRIVŠKA, da se uredi osvetljava in odtok vode na 
tlakovani pešpoti med Adamičevo ulico in Vodnikovo cesto; 

- odgovor na pobudo svetnika Andreja RAZDRIHA, da se podaljša dovoljeni čas ustavljanja 
na robu Levstikovega trga ob nedeljah v času dnevnih ur z 10 minut na 1 uro; 

- odgovor na pobudo svetnika Damijana DOLINARJA, da Oddelek za javne službe in promet 
namesti ustrezne obvestilne table za pokopališče Vič; 

- odgovor na vprašanje svetnika Janeza ŽAGARJA v zvezi s financiranjem oddaje Studio 
Luwigana; 

- odgovor na vprašanje svetnika dr. Gregorja GOMIŠČKA v zvezi s financiranjem oddaje 
Studio Luwigana in sodelovanjem Mestne občine Ljubljana pri njenem oblikovanju; 

- odgovor na pobudo svetnika Andreja MURNA, da se opusti namera po sodelovanju Mestne 
občine Ljubljana pri financiranju oddaje Studio Luwigana; 

- odgovor na pobudo svetnika dr. Gregorja GOMIŠČKA o obnovitvi prenosov sej mestnega 
sveta; 

- odgovor na pobudo svetnika Janeza VRBOŠKA, da mestni svet obravnava predlog Zakona o 
glavnem mestu Republike Slovenije, ki je v procesu sprejemanja v Državnem zboru; 

- odgovor na pobudo svetnika Janeza VRBOŠKA, da naj Oddelek za zdravstvo in socialno 
varstvo prouči možnosti dnevnega varstva za starejše občane in izdela ustrezen delovni 
program; 

- odgovor na vprašanja svetnika dr. Draga ČEPARJA, ki se nanašajo na podporo mestne 
delegacije v zvezi s prizadevanjem koroških Slovencev za namestitev dvojezičnih napisov v 
Avstriji in v zamejskih občinah v Italiji; na sodelovanje Mestne občine Ljubljana in 
financiranje okrogle mize o vprašanju zamejskih Slovencev; 
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- odgovor na pobudo svetnika dr. Gregorja GOMIŠČKA, da se strokovno popravi in obnovi 
poškodovani kip Janeza Krstnika na Trnovskem mostu; 

- odgovor na pobudo svetnice Branke LOVREČIČ, da se ob obravnavi Stanovanjskega 
programa za leto 2002 proučijo možnosti ureditve novega centra in sedeža Četrtne skupnosti 
Trnovo na lokaciji Karunova 5; 

- odgovor na vprašanje svetnice Silve ČRNUGELJ o pogojih in možnostih zmanjšanja 
najemnine za poslovne prostore Plesne šole Jenko na Petkovškovem nabrežju 35; 

- odgovor na pobudo svetnika Mihaela JARCA, da se odkupi zemljišče ob Kliničnem centru, 
ki je v lasti Slorka; 

- odgovor na ponovno pobudo svetnika Janeza VRBOŠKA, da se preveri mikrolokacija za 
postavitev objekta islamske verske skupnosti v Ljubljani; 

- odgovor na vprašanje  svetnika Mihaela JARCA, ali je bila narejena primerjalna študija med 
projekti gradnje garažnih hiš med lokacijami Grajski grič, Krekov trg in Vodnikov trg, ter na 
pobudo, da se študija naredi; 

- odgovor na pobudo svetnika Miha KOPRIVŠKA, da se odstrani zapuščeno vozilo Zastava 
101 na Adamičevi 17; 

- odgovor na pobudo svetnika Andreja RAZDRIHA, da se odgovori na pripombe o 
nedoslednem izvajanju Odloka o cestno prometni ureditvi ob prireditvah v Tivoliju in 
obiskovalcev nedeljske maše v cerkvi sv. Jakoba; 

- odgovor na vprašanje svetnika Andreja MEGLIČA, zakaj se ne zapre nelegalno izkoriščanje 
deponije gramoza na Zasavski cesti v Hudi luknji; 

- odgovor na vprašanje svetnika Andreja MEGLIČA, kaj je storila inšpekcijska služba za 
preprečitev nadaljnjega izkopavanja gramoza pri izviru Štokelce; 

- odgovor na vprašanje svetnika Andreja MEGLIČA, kdo omogoča nedovoljene gradnje na 
južnem območju Ljubljane in zakaj se ne prepreči neznosnega smradu in odtoka fekalij po 
Barju, ter zakaj se ne prisili graditeljev, da uredijo kanalizacijske odtoke. 

 
 
Na seji so svetniki pisno in ustno zastavili naslednja vprašanja in pobude: 
 
 
Miha KOPRIVŠEK 
1. 1. 
Pobuda, da se reši pereč problem mirujočega prometa na Vodnikovi cesti pri tržnici Koseze s 
povišanjem robov pločnikov na višino, ki bo onemogočala nedovoljeno parkiranje. 
 
1. 2. 
Pobuda, da javno podjetje Vodovod-Kanalizacija pregleda kanalizacijo na Šišenskem hribu, saj 
ob večjih nalivih voda poplavlja stanovanjske prostore okoliških hiš.  
 
1. 3. 
Pobuda, da se odstrani umirajoča breza ob stanovanjskem bloku na Runkovi 24, saj je zaradi 
možnosti padca drevesa ogrožena varnost mimoidočih. 
 
1. 4.  
Pobuda, da se odstranita zapuščeni vozili pred stolpnico na Gotski 11, eno pri trgovini Mercator 
in drugo na parkirišču pred Celovško 99. 
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Danilo TOMŠIČ 
2. 1. 
Pobuda pristojnim službam, da s fizičnimi zaprekami onemogočijo nepravilno in nevarno 
vključevanje voznikov v promet na odseku priključevanja s Tomačeve ceste na podaljšek 
Kranjčeve. Hkrati naj se priključek Tomačevske ceste začasno opremi s semaforjem in 
zagotovi večfaznost izgradnje Štajerske vpadnice, tako da se najprej uredi ta cestni odsek. 
 
2. 2. 
Pobuda, da se na Savski cesti uredi nov semaforiziran prehod za pešce ali več njih, ki bodo 
omogočali urejeno in varno prečkanje ceste stanovalcem in obiskovalcem. 
 
2. 3. 
Pobuda, da se zagotovijo sredstva za postavitev višje ograje okrog igrišča Vrtca Ciciban, ki bo 
po mnenju staršev preprečevala dostop odraslih in mladoletnikov, ki puščajo na igrišču 
otrokom nevarne odpadke.  
 
 
Franc SLAK 
3. 1. 
Pobuda, da se »vsebinski amandmaji«, ki so predlagani na sejah mestnega sveta objavljajo 
(vsebina, predlagatelj, rezultati glasovanj) v javnem glasilu Ljubljana. 
 
3. 2. 
Pobuda mestni upravi, da pripravi seznam prejemkov zaposlenih na podlagi individualnih 
pogodb v Holdingu Ljubljana in javnih podjetjih za leto 2001. 
 
 
Branko OMERZU 
4. 1. 
Ponovno vprašanje, kakšni so bili dosedanji stroški in s tem dodatne obremenitve 
davkoplačevalcev nezakonitih postopkov komunalnih javnih podjetij, ki so dobili epilog na 
sodišču; koliko je še nezaključenih sodnih postopkov proti ljubljanskim komunalnim 
podjetjem in kakšni dodatni stroški se pričakujejo v primeru, da bodo ti postopki zaključeni v 
škodo javnih podjetij ter s tem v škodo davkoplačevalcev. Podatki naj zajemajo čas od 
ustanovitve javnih podjetij z navedbo odgovornih oseb v času začetka in trajanja sodnih 
postopkov. 
 
 
Andrej MEGLIČ 
5. 1. 
Pobuda Komisiji za poimenovanje ulic in naselij Mestne občine Ljubljana, da prouči 
možnosti imenovanja ulice, ceste ali trga v Ljubljani po Janezu Bleiweisu in Albinu 
Prepeluhu – Abditusu ter s tem popravi krivico zaslužnima Slovencema. 
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dr. Drago ČEPAR 
6. 1. 
Vprašanje pristojnim službam, koliko ljubljanskih otrok (število in delež) je v 
subvencioniranih vrtcih in koliko zunaj njih v različnih starostnih skupinah in skupno, ter 
kakšna je izobrazbena in dohodkovna struktura staršev otrok, ki so vključeni v te vzgojno 
varstvene zavode. 
 
6. 2. 
Dopolnitev vprašanja, ali je Mestna občina Ljubljana pripravljena sofinancirati okroglo mizo 
o zamejskih Slovencih s podatki o potencialnih izvajalcih, organizatorjih, uvodničarjih, 
naslovu in vsebini ter stroških. 
 
 
Janez ŽAGAR 
7. 1. 
Pobuda, da se v središču mesta Ljubljana uredi zavetišče za brezdomce v skladu s priloženim 
predlogom skupine meščanov. 
 
7. 2. 
Pobuda, da se v mestu Ljubljana poišče ustrezna lokacija za ureditev Parka državnosti in 
Predsedniške palače, saj Ljubljana kot glavno mesto potrebuje takšne protokolarne objekte. 
Do pobude naj se opredelita Komisija za mednarodne odnose in Komisija za poimenovanje 
ulic in naselij, saj imamo imenovanih premalo ulic, ki obeležujejo državotvornost.  
 
 
Andrej RAZDRIH 
8. 1. 
Vprašanje mestni upravi, ali so resnične trditve iz članka v sobotnem Dnevniku »Namesto 
trate bencin« o izgradnji bencinskega servisa Istrabenz v Šentvidu na travniku, ki je v skladu s 
PUP-i označen kot zeleni pas. Izgradnja servisa v zelenem pasu je nedopustna in v nasprotju z 
odločbo ustavnega sodišča, ki se nanaša na razveljavitev Zakona o urejanju naselij in drugih 
posegov v prostor, iz katere je razvidno, da je naravno okolje nenadomestljiva in varstva 
potrebna dobrina. 
 
8. 2. 
Vprašanje mestni upravi, ali namerava opustiti soljenje cestišč in pločnikov v času 
poledenitve ter soli nadomestiti z manj agresivnimi sredstvi, saj sol škoduje rastlinstvu. 
 
8. 3. 
Pobuda, da se ustanovi Varuh zdravega okolja, kot neodvisna institucija, ki bi s svojo 
strokovno in moralno močjo učinkovito opozarjala in preprečevala vse za okolje škodljive 
posege v prostor. 
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Mihael JARC 
9. 1. 
Vprašanje mestni upravi, kako to, da je občina vse do pred nekaj leti nazaj zaščitila količke ob 
izteku klancev, po katerih se še danes smučajo in sankajo otroci, s čimer je preprečevala 
nesreče in poškodbe zaradi zaletavanj otrok v količke, sedaj pa tega ne počne več. Pobuda, da 
se prihodnjo zimo ponovno poskrbi za tovrstno začasno zaščito. 
 
9. 2. 
Vprašanje Komisiji za poimenovanje ulic in naselij, kdo stoji za predlogi po spremembah 
imenovanj ulic in ali je resničen podatek, da je bilo preimenovanje ulice Janeza Pavla II. 
izglasovano na komisiji že jeseni 2001. 
 
9. 3. 
Vprašanje županji, zakaj je spremenila mnenje o potrebnosti ustanovitve komisije, ki bi iz 
sociološkega, kulturološkega in krajinskega vidika proučila posledice umestitve centra 
islamske verske skupnosti na območju VR 2/6 ob Cesti dveh cesarjev šele sedaj, skoraj po 
letu dni odkar je Svetniški klub Nove Slovenije predlagal takšno rešitev ob obravnavi osnutka 
PUP-a za to območje na mestnem svetu. 
 
 
Janez VRBOŠEK 
10. 1. 
Pobuda županji, da se začnejo ustrezni postopki za preverjanje resničnosti izjav o posojanju 
denarja slovenskega Unicefa, ki ga istočasno vodi načelnica Oddelka za zdravstvo in socialno 
varstvo, ter da se o izsledkih obvesti mestni svet, in da v primeru resničnosti izjav odstopi 
načelnica oddelka. 
 
10. 2. 
Pobuda županji, da razmisli o svojem takojšnjem odstopu z mesta županje zaradi 
zanemarjanja perečih vprašanj (šolstvo, študentska problematika, investicije, zdravstvo, 
komunalne zadeve, promet, itd.), s katerimi se Ljubljana srečuje zaradi neurejenih razmerij z 
državo in statusa glavnega mesta. 
 
 
Dimitrij KOVAČIČ 
11. 1 . 
Pobuda, da se v Ljubljani uredi Park državnosti. 
 
11. 2. 
Pobuda mestni upravi, da se v križišču Litostrojske in Celovške ceste omogoči vožnja 
naravnost po srednjem prometnem pasu, saj bi to vplivalo na skrajšanje čakalnega časa pred 
semaforjem in omogočilo večji pretok prometa. 
 
 
 
 
 

 16 



Branka LOVREČIČ 
12. 1. 
Vprašanje mestni upravi, ali ima izdelan pregled lokacij vrtičkarjev v Ljubljani; ali obstajajo 
ustrezne evidence in najemne pogodbe v primeru lastništva zemljišča MOL; ali se upošteva 
odlok o vrtičkarjih iz leta 1983, in ali mestna inšpekcija sodeluje z republiško službo pri 
nadzoru izvajanja odloka. Koliko se seznanja vrtičkarje o neprimernosti uporabe agresivnih 
kemikalij in gnojil, ki periodično ogrožajo podtalnico na Ljubljanskem polju in tudi zdravje 
vrtičkarjev samih.  
 
12. 2. 
Pobuda, da se  pristopi k takojšnjemu reševanju problematike vrtičkarstva na območju mesta, 
posebej na neustreznih lokacijah, kot so to na primer Plečnikove Žale. Mestna uprava naj 
skupaj z Inšpekcijo Republike Slovenije za okolje določi primernost lokacij za vrtičkanje in 
odpravi neustrezne, kot so na primer ob vidnih vpadnicah v center mesta. 
 
 
dr. Gregor GOMIŠČEK 
13. 1. 
Vprašanje, ali so ostanki zaklonišča ob Krakovskem nasipu proti Ljubljanici, ki so sicer 
pokriti z zemljo in travnato rušo, a kljub temu zanemarjeni, samo pozabljeni ali pa obstajajo z 
namenom. Pobuda, da se problematika ustrezno uredi. 
 
 
Stane BREZOVAR 
14. 1. 
Pobuda, da se uredi kontrolni stolp bivšega letališča v Mostah, določi njegova namembnost in 
zaščiti kot spomenik lokalnega pomena. 
 
 
Damijan DOLINAR 
15. 1. 
Vprašanje, kdaj bo stekla gradnja pločnika na Cesti Dolomitskega odreda od Pokopališča Vič 
do mostu čez Mali graben, saj je zaradi hoje po izredno prometnem cestišču ogrožena varnost 
otrok, ki hodijo po tej poti v šolo. 
 
 
 
 
S tem je bil dnevni red 36. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana izčrpan. Seja je bila 
zaključena isti dan ob 21.15 uri. 
 
 
 
 ŽUPANJA  
 Mestne občine Ljubljana 
 Viktorija POTOČNIK 
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