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

Številka: 0600-9/2003-27 
Datum:    27. 5. 2003 
 

Z A P I S N I K 
 
9. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, ki je bila : 
 
• v ponedeljek 14. aprila 2003 – I. zasedanje 
• v ponedeljek 5. maja 2003 – II. zasedanje in 
• v ponedeljek 19. maja - III. zasedanje. 
 
Zasedanja so potekala v Veliki sejni dvorani Mestne občine Ljubljana, Magistrat, 
Mestni trg 1, Ljubljana. 
 
Prvo, drugo in začetek tretjega zasedanja 9. izredne seje je vodila županja Danica SIMŠIČ. 
Drugi del tretjega zasedanja je po pooblastilu županje vodil podžupan Stanko 
BREZOVAR. 
 
Na zasedanju dne 14. 4. 2003  so bili navzoči člani in članice Mestnega sveta (v 
nadaljevanju svetniki): 
 
dr. Bojana BEOVIĆ, Peter Jožef BOŽIČ, Stanko BREZOVAR, Andrej BRUČAN, Anton 
COLARIČ, dr. Drago ČEPAR, Maja ČEPIČ, mag. Janez DROBNIČ, Stanislava Marija 
FERENČAK MARIN, dr. Gregor GOMIŠČEK, Gregor ISTENIČ, Roman JAKIČ, Mihael 
JARC, Miha JAZBINŠEK, Miha KOPRIVŠEK, Dimitrij KOVAČIČ, Samo KUŠČER, 
Marinka LEVIČAR, Boris MAKOTER, Janko MÖDERNDORFER, Angela MURKO PLEŠ, 
mag. Igor OMERZA, Branko OMERZU, Miloš PAVLICA, prof. dr. Stanislav Radovan 
PEJOVNIK, Zvone PENKO, Dunja PIŠKUR-KOSMAČ, Viktorija POTOČNIK, Cvetka 
SELŠEK, Franc SLAK, Slavko SLAK, Janez SODRŽNIK, Eva STRMLJAN KRESLIN, 
Peter SUŠNIK, Majda ŠIRCA, Marija ŠTERBENC, prof. dr. Darko ŠTRAJN, dr. Metka 
TEKAVČIČ, Marjeta VESEL-VALENTINČIČ, Janez VRBOŠEK, dr. Jože ZAGOŽEN, dr. 
Milan ZVER, Janez ŽAGAR in Janez ŽELEZNIK. 
 
Zasedanja se ni udeležil Dominik Sava ČERNJAK-opr. 
 
 
Na zasedanju dne 5. 5. 2003 so bili navzoči svetniki: 
 
dr. Bojana BEOVIĆ, Peter Jožef BOŽIČ, Stanko BREZOVAR, Andrej BRUČAN, Anton 
COLARIČ, dr. Drago ČEPAR, Maja ČEPIČ, mag. Janez DROBNIČ, Stanislava Marija 
FERENČAK MARIN, dr. Gregor GOMIŠČEK, Gregor ISTENIČ, Mihael JARC, Miha 
JAZBINŠEK, Miha KOPRIVŠEK, Dimitrij KOVAČIČ, Samo KUŠČER, Marinka 
LEVIČAR, Boris MAKOTER, Janko MÖDERNDORFER, Angela MURKO PLEŠ, mag. 
Igor OMERZA, Branko OMERZU, Miloš PAVLICA, Zvone PENKO, Dunja PIŠKUR-
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KOSMAČ, Viktorija POTOČNIK, Franc SLAK, Slavko SLAK, Janez SODRŽNIK, Eva 
STRMLJAN KRESLIN, Peter SUŠNIK, Majda ŠIRCA, Marija ŠTERBENC, prof. dr. Darko 
ŠTRAJN, dr. Metka TEKAVČIČ, Marjeta VESEL-VALENTINČIČ, Janez VRBOŠEK, dr. 
Jože ZAGOŽEN, dr. Milan ZVER, Janez ŽAGAR in Janez ŽELEZNIK. 
 
Zasedanja se nisi udeležili: Dominik Sava ČERNJAK-opr., Roman JAKIČ-opr., prof. dr. 
Stanislav Radovan PEJOVNIK-opr. in Cvetka SELŠEK-opr. 
 
 
Na zasedanj dne 19. 5. 2003 so bili navzoči svetniki: 
 
Stanko BREZOVAR, Andrej BRUČAN, Anton COLARIČ, dr. Drago ČEPAR, Maja ČEPIČ, 
Dominik Sava ČERNJAK, mag. Janez DROBNIČ, Stanislava Marija FERENČAK MARIN, 
dr. Gregor GOMIŠČEK, Gregor ISTENIČ, Mihael JARC, Miha JAZBINŠEK, Miha 
KOPRIVŠEK, Dimitrij KOVAČIČ, Marinka LEVIČAR, Boris MAKOTER, Janko 
MÖDERNDORFER, Angela MURKO PLEŠ, mag. Igor OMERZA, Branko OMERZU, prof. 
dr. Stanislav Radovan PEJOVNIK, Zvone PENKO, Dunja PIŠKUR-KOSMAČ, Viktorija 
POTOČNIK, Cvetka SELŠEK, Franc SLAK, Slavko SLAK, Janez SODRŽNIK, Majda 
ŠIRCA, Marija ŠTERBENC, prof. dr. Darko ŠTRAJN, dr. Metka TEKAVČIČ, Marjeta 
VESEL-VALENTINČIČ, Janez VRBOŠEK, dr. Jože ZAGOŽEN, dr. Milan ZVER in Janez 
ŽELEZNIK. 
 
Zasedanja se niso udeležili: dr. Bojana BEOVIĆ, Peter Jožef BOŽIČ-opr., Roman JAKIČ-
opr., Samo KUŠČER, Miloš PAVLICA-opr., Eva STRMLJAN KRESLIN-opr., Peter 
SUŠNIK-opr. in Janez ŽAGAR. 
 
 
Prvo zasedanje se je pričelo ob 15.45 uri ob navzočnosti 27 svetnikov.  
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana je bil sklepčen in je pričel z delom. 
 
Pred glasovanjem o dnevnem redu je postopkovni predlog sklepa podal svetnik Dimitrij 
KOVAČIČ v imenu Svetniškega kluba Socialdemokratske stranke Slovenije. Menil je, da bi 
se morala sklicana seja preklicati zaradi praznika mesta Ljubljane. Svetnik je imel tudi 
pripombo na obešanje zastav na mestni hiši v času zasedanja mestnega sveta. 
 
Pojasnila v zvezi s predlogom je podala županja. 
 
Županja je dala najprej na glasovanje POSTOPKOVI PREDLOG svetnika Dimitrija 
KOVAČIČA: 
 
Današnja seja se prekine in se nadaljuje enkrat prihodnjič.  
 
Navzočnost je priglasilo 40 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 17 svetnikov. Proti je glasovalo 20 svetnikov. 
 
Sklep ni bil sprejet. 
 
 
 



 3

Za 9. izredno sejo je bil določen naslednji DNEVNI RED: 
 
1. Kadrovske zadeve 
2. a) Predlog Sklepa o podelitvi nagrad glavnega mesta Ljubljana za leto  2003 

b) Predlog Sklepa o podelitvi plaket glavnega mesta Ljubljana za leto  2003  
3. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana 
4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin Dolgoročnega 

plana občin in mesta Ljubljane za obdobje od 1986 do 2000 – za območje Mestne 
občine Ljubljana (za širše območje Stanežič) 

5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih 
pogojih za del prostorske celote C 6 Vodmat (Klinični center – sever) 

6. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih 
pogojih za območja urejanja v mestnem središču (za območje urejanja CO 7/1 
Barvarska steza) 

7. Osnutek Odloka o ureditvenem načrtu za območje urejanja CO 1/38 – Križevniška 
8. Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi višine najemnine v 

stanovanjih in najnujnejših bivalnih prostorih v lasti Mestne občine Ljubljana. 
 
Svetniki o dnevnem redu izredne seje skladno s 57. členom Poslovnika Mestnega sveta 
Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju poslovnik) niso razpravljali in ne glasovali. 
 
 
 

AD 1. 
KADROVSKE ZADEVE 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli po sklicu in pred sejo. 
 
Uvodno obrazložitev k vsem predlogom sklepov je podal Slavko SLAK, predsednik Komisije 
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 

 
1. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU NADOMESTNEGA PREDSTAVNIKA 

MESTNE OBČINE LJUBLJANA V SVET JAVNEGA ZAVODA VZGOJNO-
VARSTVENI ZAVOD JELKA 

 
Ker razprave ni bilo, je dala županja na glasovaje PREDLOG SKLEPA: 
 
V svet Vzgojno-varstvenega zavoda Jelka se imenuje Peter SUŠNIK. 
 
Mandat člana sveta je vezan na mandat članov sveta. 
 
Navzočnost je priglasilo 33 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 34 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 

 
 

2. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA MESTNE OBČINE 
LJUBLJANA V SVET JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA 
SREDNJA EKONOMSKA ŠOLA LJUBLJANA  
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Ker razprave ni bilo, je dala županja na glasovaje PREDLOG SKLEPA: 
 
V svet zavoda Ekonomske šole Ljubljana se imenuje Hugo BAUS.  
 
Mandat člana sveta traja štiri leta. 
 
 
Navzočnost je priglasilo 34 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 33 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
3. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJA VZGOJNO-

IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA OSNOVNE ŠOLE DR. VITA KRAIGHERJA  
 
Ker razprave ni bilo, je dala županja na glasovaje PREDLOG SKLEPA: 
 
Ljubu BREZOČNIKU se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnatelja Osnovne šole 
dr. Vita Kraigherja. 
 
Navzočnost je priglasilo 34 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 36 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
4. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA OBLIKOVANJE 

PREDLOGA PREDNOSTNEGA VRSTNEGA REDA UPRAVIČENCEV DO 
STANOVANJSKIH POSOJIL MESTNE OBČINE LJUBLJANA  

 
Ker razprave ni bilo, je dala županja na glasovaje PREDLOG SKLEPA: 
 
V Komisijo za oblikovanje predloga prednostnega vrstnega reda upravičencev do 
stanovanjskih posojil Mestne občine Ljubljana se imenujejo: 
1. Stanislava Marija FERENČAK MARIN, predsednica 
2. Bogdan BRADAČ, član 
3. Bojan KARDELJ, član 
4. Roman KOLAR, član in 
5. Miloš PAVLICA, član. 
 
Mandat članov je vezan na mandat Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana. 
 
Navzočnost je priglasilo 35 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 31 svetnikov. Proti so glasovali 4 svetniki. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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5. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU UREDNIŠKEGA ODBORA GLASILA 

»LJUBLJANA«  
 
Ker razprave ni bilo, je dala županja na glasovaje PREDLOG SKLEPA: 
 
V Uredniški odbor glasila »Ljubljana« se imenujejo: 
1. Angela MURKO PLEŠ, predsednica 
2. Viktor BALŽIČ, član 
3. Marinka LEVIČAR, članica 
4. Irena MRAZ, članica in 
5. prof. dr. Darko ŠTRAJN, član. 
 
Mandat članov je vezan na mandat Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana. 
 
Navzočnost je priglasilo 35 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 30 svetnikov. Proti je glasovalo 5 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 

 
 

6. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA DIREKTORICO CENTRA ZA 
SOCIALNO DELO LJUBLJANA- BEŽIGRAD 

 
Ker razprave ni bilo, je dala županja na glasovaje PREDLOG SKLEPA: 
 
Mag. Zdenki KORELC se da pozitivno mnenje h kandidaturi za direktorico Centra za 
socialno delo Ljubljana-Bežigrad. 
 
Navzočnost je priglasilo 35 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 27 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki. 
 
Sklep je bil sprejet. 

 
 

7. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJA GLASBENE ŠOLE 
VIČ RUDNIK  

 
Ker razprave ni bilo, je dala županja na glasovaje PREDLOG SKLEPA: 
 
Sašu POTISKU se da pozitivno mnenje h kandidaturi za  ravnatelja Glasbene šole Vič 
Rudnik. 
 
Navzočnost je priglasilo 35 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 26 svetnikov. Proti je glasovalo 6 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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8. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO EKONOMSKE 

ŠOLE LJUBLJANA 
 
Ker razprave ni bilo, je dala županja na glasovaje PREDLOG SKLEPA: 
 
Evi KARDELJ CVETKO se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico 
Ekonomske šole Ljubljana. 
 
Navzočnost je priglasilo 31 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 24 svetnikov. Proti je glasovalo 5 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
9. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA DIREKTORJA VIŠJE 

STROKOVNE ŠOLE ŠOLSKEGA CENTRA ZA POŠTO, EKONOMIJO IN 
TELEKOMUNIKACIJE LJUBLJANA  

  
Ker razprave ni bilo, je dala županja na glasovaje PREDLOG SKLEPA: 
 
Dragu ZUPANČIČU se da pozitivno mnenje h kandidaturi za direktorja Višje 
strokovne šole Šolskega centra za  pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana. 
 
Navzočnost je priglasilo 32 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 30 svetnikov. Proti je glasovalo 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
10. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSAVNIKA MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA V SVET JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA 
OSNOVNA ŠOLA SPODNJA ŠIŠKA 

 
Razpravljal je svetnik Janez SODRŽNIK, ki je imel pripombo na zapis imena Ljubljana, Moje 
mesto. 
 
Po končani razpravi je dala županja na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
V svet zavoda Osnovne šole Spodnja Šiška se imenuje Bogdan ŠAVNIK. 
 
Mandat člana sveta je vezan na mandat sveta. 
 
Navzočnost je priglasilo 30 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 30 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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AD 2. 
A) PREDLOG SKLEPA O PODELITVI NAGRAD GLAVNEGA MESTA 
LJUBLJANA ZA LETO 2003 
 
B) PREDLOG SKLEPA O PODELITVI PLAKET GLAVNEGA MESTA LJUBLJANA 
ZA LETO 2003 
 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli po sklicu seje. 
 
Uvodno obrazložitev k obema predlogoma sklepov je podal Janez ŽELEZNIK, predsednik 
Komisije za priznanja. 
 
a) Predlog Sklepa o podelitvi nagrad glavnega mesta Ljubljana za leto 2003 
 
Razpravljali so svetniki: dr. Milan ZVER, ki je kot član Komisije za priznanja pojasnil svoje 
pomisleke glede dela komisije, mag. Janez DROBNIČ, Slavko SLAK, dr. Gregor 
GOMIŠČEK, Peter BOŽIČ, Stanko BREZOVAR, dr. Jože ZAGOŽEN, Samo KUŠČER, 
Dimitrij KOVAČIČ, ki je podal postopkovni predlog za prekinitev te točke dnevnega reda, 
katerega je županja dala na glasovanje: 
 
POSTOPKOVNI PREDLOG svetnika Dimitrija KOVAČIČA: 
 
Točka dnevnega reda se prekine in se o sklepih odloča po ponovni obravnavi na 
Komisiji za priznanja. 
 
Navzočnost je priglasilo 33 svetnikov. 
Za postopkovni predlog sklepa je glasovalo 14 svetnikov. Proti je glasovalo 25 svetnikov. 
 
Sklep ni bil sprejet. 
 
Po glasovanju so razpravljali svetniki: Stanko BREZOVAR, Peter SUŠNIK, Dimitrij 
KOVAČIČ, Peter BOŽIČ, Janko MÖDERNDORFER, dr. Milan ZVER, Zvone PENKO, 
Janez ŽAGAR, ki je menil, da bi se mogoče morale nagrade podeljevati tudi 14. aprila, ki je 
prav tako praznik mesta Ljubljane.  
 
Po končani razpravi je dala županja na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Nagrado glavnega mesta Ljubljana prejmejo: 
 
ANA NUŠA KERŠEVAN 
MIKI MUSTER 
Prof. dr. HENRIK NEUBAUER 
RAPA ŠUKLJE 
ŠPORTNO DRUŠTVO NARODNI DOM. 
 
Navzočnost je priglasilo 31 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 27 svetnikov. Proti je glasovalo 7 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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b) Predlog sklepa o podelitvi plaket glavnega mesta Ljubljana za leto 2003 
 
Županja je najprej dala besedo Milošu PAVLICI, predsedniku Statutarno pravne komisije, ki 
je opozoril na dejstvo, da je v predlogu sklepa navedenih več prejemnikov plaket, kot jih je 
bilo razpisanih.  
 
Razpravljali so svetniki: Branko OMERZU, Peter BOŽIČ, Dimitrij KOVAČIČ, Janez 
ŽELEZNIK, Miloš PAVLICA, ki je podal postopkovni predlog, da svet glasuje o tem, da s v 
letošnjem letu lahko podeli več plaket, ko jih je bilo razpisanih, Franc SLAK, Zvone PENKO, 
Slavko SLAK, Janko MÖDERNDORFER, ki je podprl postopkovni predlog svetnika Miloša 
PAVLICE in Angela MURKO PLEŠ, ki je predlagala deset minutno prekinitev seje za posvet 
svetniških skupin in samostojnih svetnikov ter komisije za priznanja. 
 
Županja je ob 17.50 uri odredila odmor in sejo nadaljevala ob 18.30 uri. 
 
Po odmoru so razpravljali svetniki: Miha JAZBINŠEK, Peter BOŽIČ, dr. Milan ZVER, 
Zvone PENKO, dr. Drago ČEPAR, Dimitrij KOVAČIČ, Janez SODRŽNIK, ki je 
postopkovno predlagal, da mestni svet s tajnim glasovanjem določi 10 prejemnikov plaket, 
Marija ŠTERBENC, ki je prav tako predlagala, da se komisija ponovno sestane in iz 13 
predlaganih prejemnikov plaket sestavi predlog za razpisanih 10, in Miloš PAVLICA, ki je 
umaknil svoj postopkovni predlog. 
 
Po končani razpravi je dala županja najprej na glasovanje POSTOPKOVNE PREDLOGE: 
 
O postopkovnem predlogu svetnika Miloša PAVLICE, svet ni glasoval, ker ga je svetnik 
umaknil. 
 
1. POSTOPKOVNI PREDLOG svetnika Janeza SODRŽNIKA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana s tajnim glasovanjem izbere 10 prejemnikov 
plaket.  
 
Navzočnost je priglasilo 36 svetnikov. 
Za predlagani sklep so glasovali 3 svetniki. Proti je glasovalo34 svetnikov. 
 
Sklep ni bil sprejet. 
 
 
2. POSTOPKOVNI PREDLOG svetnice Marije ŠTERBENC: 
 
Obravnava in glasovanje o podtočki b) se prekine in se nadaljuje na naslednji izredni 
seji. 
 
Navzočnost je priglasilo 38 svetnikov. 
Za predlagani sklep so glasovalo 13 svetnikov. Proti je glasovalo23 svetnikov. 
 
Sklep ni bil sprejet. 
 



 9

Po glasovanju o postopkovnih predlogih je dala županja na glasovanje PREDLOG 
SKLEPA: 
 
Plaketo glavnega mesta Ljubljana prejmejo: 
 
STANE FLORJANČIČ 
MILENA KOŽUH 
ANITA OGULIN 
ROK PREDANIČ 
MESTNA GALERIJA LJUBLJANA 
DRUŠTVO ŽENA IN DEKLET LJUBLJANA MOSTE POLJE 
ALTRA – ODBOR ZA NOVOSTI V DUŠEVNEM ZDRAVJU 
DRUŠTVO TABORNIKOV »ROD BIČKOVA SKALA« 
GASILSKA BRIGADA LJUBLJANA 
MOHORJEVA DRUŽBA CELOVEC 
ZALOŽBA NOVA REVIJA 
ŠKOFIJSKA KARITAS LJUBLJANA 
USTANOVA ZA IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI ŽIVLJENJA IN ZDRAVLJENJA 
OTROK Z RAKOM IN KRVNIMI BOLEZNIMI. 
 
Navzočnost je priglasilo 28 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 23 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Pred obravnavo predlogov odlokov je županja pojasnila način obravnave odloka, kot ga 
določa 135. člen poslovnika.  
 
 
 

AD 3. 
PREDLOG ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA ŽIVALSKI VRT 

LJUBLJANA 
 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Pred sejo pa še poročilo Odbora za 
predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport z amandmajema ter amandmaje svetnikov Mihe 
JAZBINŠKA, dr. Gregorja GOMIŠČKA, Janeza SODRŽNIKA, Janeza ŽAGARJA in Slavka 
SLAKA. 
 
Uvodno obrazložitev je podala Francka TROBEC, načelnica Oddelka za predšolsko vzgojo, 
izobraževanje in šport. 
 
Stališče pristojnega Odbora za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport je do predloga 
odloka in vloženih amandmajev predstavil prof. dr. Stanislav PEJOVNIK. Predsednik odbora 
je za opredelitev do naknadno vloženih amandmajev zahteval odmor.  
 
Razpravljal je svetnik Janez ŽAGAR. 
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Županja je na predlog predsednika pristojnega odbora odredila odmor ob 18.30 uri za 
opredelitev pristojnega odbora in Statutarno pravne komisije do naknadno vloženih 
amandmajev. Županja je sejo nadaljevala ob 18.45 uri. 
 
Po odmoru je predsednik pristojnega odbora predstavil opredelitev odbora do naknadno 
vloženih amandmajev, predsednik Statutarno pravne komisije Miloš PAVLICA, pa stališče 
komisije. 
 
Županja je najprej odprla razpravo po členih, h katerim so bili vloženi amandmaji. 

 
I. 

Preambula predloga odloka, h kateri je svetnik Miha JAZBINŠEK vložil amandma: 
 
Razpravljal sta svetnika Miha JAZBINŠEK in Peter SUŠNIK. 
 
Po končani razpravi je dala županja na glasovanje AMANDMA Mihe JAZBINŠKA k 
preambuli predloga odloka, ki se je glasil: 
 
V preambuli predloga odloka se tekst », 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, 
št. 98/99), Pravilnika o pogojih za zavetišča za zapuščene živali (Uradni list RS, št. 45/00) 
ter« nadomesti s tekstom »in«. 
 
Predstavnica predlagateljice ni podprla amandmaja. 
 
Navzočnost je priglasilo 33 svetnikov. 
Za amandma je glasovalo 15 svetnikov. Proti je glasovalo 21 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
 

II. 
4. člen predloga odloka, h kateremu je svetnik Miha JAZBINŠEK vložil amandma 
 
Ker ni bilo razprave, je županja dala na glasovanje AMANDMA Mihe JAZBINŠKA k 4. 
členu predloga odloka, ki se je glasil: 
 
Drugi odstavek 4. člena se črta. 
 
Predstavnica predlagateljice ni podprla amandmaja. 
 
Navzočnost je priglasilo 36 svetnikov. 
Za amandma je glasovalo 14 svetnikov. Proti je glasovalo 24 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
Županja je sejo prekinila ob 19.00 uri zaradi slavnostne seje ob 14. aprilu prazniku mesta 
Ljubljane. 
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*************************************************************************** 
 
II. ZASEDANJE 9. IZREDNE SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE 
LJUBLJANA, KI JE BILO V PONEDELJEK DNE 5. MAJA 2003. 
 
Zasedanje se je pričelo ob 15.50 uri ob navzočnosti 29 svetnic in svetnikov. 
 
Zasedanje je vodila županja Mestne občine Ljubljana Danica SIMŠIČ. 
 
Mestni svet je bil sklepčen in je nadaljeval s 3. točko sprejetega dnevnega reda 9. izredne seje 
Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana z dne 14. 4. 2003, in sicer z obravnavo členov, h 
katerim so bili vloženi amandmaji. 
 
Županja je svetnike najprej obvestila, da bo 18.00 uri odredila odmor za sestanek med 
županjo, svetniškimi klubi ter samostojnimi svetniki v Banketni dvorani Magistrata.  
 
 

III. 
5. člen predloga odloka, h kateremu so Odbor za predšolsko vzgojo, izobraževanje in 
šport in svetnika Miha JAZBINŠEK in dr. Gregor GOMIŠČEK vložili amandmaje 
 
Ker ni bilo razprave, je županja dala na glasovanje amandmaje k 5. členu predloga odloka, in 
sicer: 
 
1. AMANDMA svetnika Mihe JAZBINŠKA: 
 
Zadnja alineja 5. člena se pred piko dopolni s tekstom »(azil za divje živali) in vzgoja 
avtohtonih divjih živali za vračanje v naravo«. 
 
Predstavnica predlagateljice ni podprla amandmaja.  
 
Navzočnost je priglasilo 25 svetnikov. 
Za amandma je glasovalo 6 svetnikov. Proti je glasovalo 15 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
2. AMANDMA Odbora za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport: 
 
V 5. členu se doda nova osma alineja, ki se glasi: 
»- azil za divje živali in vzgojo avtohtonih divjih živali za vračanje v naravo«. 
 
Predstavnica predlagateljice je podprla amandma.  
 
Navzočnost je priglasilo 21 svetnikov. 
Za amandma je glasovalo 19 svetnikov. Proti je glasovalo 8 svetnikov. 
 
Amandma je bil sprejet. 
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3. AMANDMA svetnika dr. Gregorja GOMIŠČKA: 
 
V 5. členu, ki opredeljuje druge dejavnosti zavoda, se doda naslednja vrstica: 
 
»- vzgoja ogroženih vrst in njihovo vračanje v naravo.« 
 
Predstavnica predlagateljice je podprla amandma.  
 
Navzočnost je priglasilo 22 svetnikov. 
 
Postopkovno je razpravljal svetnik Janez SODRŽNIK, ki je opozoril, da je bilo glasovanje o 
prejšnjem amandmaju nesklepčno, saj je bilo navzočih le 21 svetnic in svetnikov, zato je 
županja dala ponovno na glasovanje  
 
AMANDMA Odbora za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport: 
 
V 5. členu se doda nova osma alineja, ki se glasi: 
»- azil za divje živali in vzgojo avtohtonih divjih živali za vračanje v naravo«. 
 
Navzočnost je priglasilo 32 svetnikov. 
Za amandma je glasovalo 23 svetnikov. Proti so glasovali 4 svetniki. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
Županja je dala ponovno na glasovanje tudi amandma svetnika dr. Gregorja 
GOMIŠČKA:  
 
V 5. členu, ki opredeljuje druge dejavnosti zavoda, se doda naslednja vrstica: 
 
»- vzgoja ogroženih vrst in njihovo vračanje v naravo.« 
 
Navzočnost je priglasilo 31 svetnikov. 
Za amandma je glasovalo 9 svetnikov. Proti je glasovalo 20 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 

IV. 
8. člen predloga odloka, h kateremu je svetnik Janez SODRŽNIK vložil amandma: 
 
 
Ker ni bilo razprave, je županja dala na glasovanje AMANDMA svetnika Janeza 
SODRŽNIKA: 
 
8. člen predloga odloka se spremeni tako, da se glasi:  
 
»Zavod upravlja svet zavoda. 
 
Svet zavoda šteje 7 (sedem) članov, ki ga sestavljajo: 
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- 4 (štiri) predstavniki ustanovitelja, ki jih imenuje Mestni svet Mestne občine 
Ljubljana. 
- 1 (en) predstavnik delavcev zavoda, 
- 1 (en) predstavnik uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti, ki ga predlaga 
Združenje ravnateljev osnovnih šol Slovenije Območne enote Ljubljana in Aktiv 
ravnateljev vrtcev Mestne občine Ljubljana, 
- 1 (en) predstavnik uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti, ki ga predlaga 
Društvo za zaščito živali Ljubljana. 
 
Svet zavoda sprejme statut in druge splošne akte zavoda, za katere je tako določeno s 
statutom, sprejema programe dela in razvoja zavoda ter spremlja njihovo izvrševanje, 
določa finančni načrt in sprejema zaključni račun zavoda, predlaga ustanovitelju 
spremembo ali razširitev dejavnosti in opravlja druge zadeve, ki se določijo v statutu 
zavoda v skladu s tem odlokom in zakonom. 
 
Mandat članov sveta zavoda traja 4 (štiri) leta in začne teči z dnem konstituiranja sveta 
zavoda.« 
 
Predstavnica predlagateljice ni podprla amandmaja.  
 
Navzočnost je priglasilo 30 svetnikov. 
Za amandma je glasovalo 17 svetnikov. Proti je glasovalo 17 svetnikov. 
 
Svetnik Janez SODRŽNIK je zahteval ponovitev glasovanja. 
 
Navzočnost je priglasilo 33 svetnikov. 
Za amandma je glasovalo 11 svetnikov. Proti je glasovalo 21 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 

V. 
9. člen predloga odloka, h kateremu je svetnik Janez SODRŽNIK vložil amandma 
 
Ker ni bilo razprave, je županja dala na glasovanje AMANDMA svetnika Janeza 
SODRŽNIKA: 
 
V tretjem odstavku 9. člena se številka pet zamenja s številko štiri. 
 
Predstavnica predlagateljice je podprla amandma.  
 
Navzočnost je priglasilo 26 svetnikov. 
Za amandma je glasovalo 11 svetnikov. Proti je glasovalo 19 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
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VI. 
17. člen predloga odloka, h kateremu sta svetnika dr. Gregor GOMIŠČEK in Janez 
ŽAGAR vložila amandma 
 
V razpravi pred odmorom so sodelovali svetniki: dr. Gregor GOMIŠČEK, Dimitrij 
KOVAČIČ, Meta VESEL VALENTINČIČ, ki je predstavila nekatere podatke v zvezi z 
živalskim vrtom, Miha KOPRIVŠEK, Janez ŽAGAR, Slavko SLAK, Samo KUŠČER, 
Miha JAZBINŠEK, Andrej BRUČAN, dr. Bojana BEOVIĆ in dr. Drago ČEPAR. 
 
Med razpravo je na vprašanje dr. Gregorja GOMIŠČKA odgovorila načelnica Francka 
TROBEC.  
 
V razpravi je sodelovala tudi županja. ki je dala določena pojasnila na vprašanja iz razprave. 
 
Županja je na predlog svetnika Slavka SLAKA odredila odmor ob 17.20 uri za dogovor o 
nadaljevanju seje ter sestanek s svetniškimi klubi in samostojnimi svetniki, ki ga je županja 
napovedala že na začetku zasedanja. Odmor je trajal do 18.15 ure. 
 
Po odmoru je svetnik Slavko SLAK dal pojasnilo v zvezi z imenovanjem vršilke dolžnosti 
Javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana. 
 
Županja je razpravo končala in dala na glasovanje amandmaja k 17. členu predloga odloka, 
in sicer: 
 
1. AMANDMA svetnika dr. Gregorja GOMIŠČKA: 
 
17. člen odloka se v celoti ohrani tak, kakor je bil v osnutku (v osnutku 18. člen): 
 
»Do imenovanja direktorja zavoda, vendar največ za dobo enega leta, opravlja funkcijo 
direktorja zavoda vršilec dolžnosti, ki ga s sklepom imenuje Mestni svet Mestne občine 
Ljubljana.«. 
 
Predstavnica predlagateljice ni podprla amandmaja.  
 
Navzočnost je priglasilo 35 svetnikov. 
Za amandma je glasovalo 15 svetnikov. Proti je glasovalo 20 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
2. AMANDMA svetnika Janeza ŽAGARJA: 
 
V 17. členu se za besedama »direktorja zavoda« zamenja preostali tekst z novim 
tekstom: »vršilec direktorja zavoda dr. sci. Zlatko Golob, Glavni trg 7, Muta 2366«. 
 
Predstavnica predlagateljice ni podprla amandmaja.  
 
Navzočnost je priglasilo 31 svetnikov. 
Za amandma je glasovalo 5 svetnikov. Proti je glasovalo 24 svetnikov. 
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Amandma ni bil sprejet. 
 
 

VII. 
21. člen predloga odloka, h kateremu je svetnik Miha JAZBINŠEK vložil amandma 
 
Razpravljala sta svetnika Miha JAZBINŠEK, ki je umaknil svoj amandma v prid amandmaju, 
ki ga je vložil svetnik Dimitrij KOVAČIČ, ki je razpravljal za tem. 
 
Po končani razpravi je dala županja na glasovanje AMANDMA svetnika Dimitrija 
KOVAČIČA: 
 
21. člen se črta. 
 
Predstavnica predlagateljice ni podprla amandmaja.  
 
Navzočnost je priglasilo 30 svetnikov. 
Za amandma je glasovalo 15 svetnikov. Proti je glasovalo 22 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 

VIII. 
24. člen predloga odloka, h kateremu so Odbor za predšolsko vzgojo, izobraževanje in 
šport ter svetnika Janez ŽAGAR in Slavko SLAK vložili amandmaje 
 
Svetnik Slavko SLAK je pojasnil, da je vložil nov amandma, s katerim je nadomestil prej 
vloženega. 
 
Županja je pred glasovanjem o amandmaju pojasnila določilo drugega odstavka 137. člena 
poslovnika mestnega sveta, po katerem je svet najprej glasoval o amandmaju, ki je najbolj 
odstopal od vsebine člena.  
 
Zato je županja dala najprej na glasovanje AMANDMA svetnika Slavka SLAKA: 
 
24. člen se spremeni tako, da se glasi: 
 
»Z imenovanjem vršilke dolžnosti direktorja zavoda preneha funkcija dosedanjemu 
direktorju zavoda. 
 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.« 
 
Predstavnica predlagateljice je podprla amandma.. 
 
Navzočnost je priglasilo 33 svetnikov. 
Za amandma je glasovalo 21 svetnikov. Proti je glasovalo 6 svetnikov. 
 
Amandma je bil sprejet. 
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O amandmajih svetnika Janeza ŽAGARJA in Odbora za predšolsko vzgojo, izobraževanje in 
šport svet ni glasoval, ker je bil sprejet amandma svetnika Slavka SLAKA. 
 
Pred glasovanjem o predlogu odloka in predlogu sklepa svetnika Janeza SODRŽNIKA, je 
svetnik Miha JAZBINŠEK obrazložil svoj glas. 
 
 
1. PREDLOG SKLEPA PREDLAGATELJA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o ustanovitvi javnega 
zavoda Živalski vrt Ljubljana, skupaj s sprejetima amandmajema. 
 
Navzočnost je priglasilo 33 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 22 svetnikov. Proti je glasovalo 10 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
2. PREDLOG SKLEPA svetnika g. Janeza SODRŽNIKA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana nalaga županji Mestne občine Ljubljana, da 
najkasneje šest mesecev pred potekom roka iz 21. člena tega odloka, pripravi akt o 
organizaciji in delovanju Zavetišča za živali.  
 
Navzočnost je priglasilo 31 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 26 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 

 
 

AD 4. 
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PROSTORSKIH 
SESTAVIN DOLGOROČNEGA PLANA OBČIN IN MESTA LJUBLJANE ZA 
OBDOBJE OD 1986 DO 2000 – ZA OBMOČJE MESTNE OBČINE LJUBLJANA (ZA 
ŠIRŠE OBMOČJE STANEŽIČ) 
 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Pred prvim in drugim zasedanjem so 
svetniki prejeli poročili Odbora za urejanje prostora s predlogi sklepov in amandmajem. Med 
prvim zasedanjem so svetniki prejeli še predloge sklepov svetnika Mihaela JARCA in 
amandmaje svetnika Mihe JAZBINŠKA. Med drugim zasedanjem so svetniki prejeli še 
amandmaje svetnikov Franca SLAKA in Mihaela JARCA ter predlog sklepa Mihe 
JAZBINŠKA.  

Uvodno obrazložitev je podal Igor JURANČIČ, načelnik Oddelka za urbanizem. 

Stališče pristojnega Odbora za urejanje prostora in urbanizem je predstavil dr. Jože 
ZAGOŽEN, predsednik odbora. 
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Županja je dala najprej na glasovanje POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnika 
Mihaela JARCA: 
 
Sprejemanje predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin 
dolgoročnega plana občin in Mesta Ljubljane za obdobje od 1986 do 2000 – za območje 
Mestne občine Ljubljana (za širše območje Stanežič) se odloži, dokler Mestni svet 
Mestne občine Ljubljana ne dobi celovite rešitve (projekt) vodenja prometnih tokov za 
severozahodni del Mestne občine Ljubljana (četrtna skupnost Šentvid). 
 
Navzočnost je priglasilo 25 svetnikov. 
Za predlagani postopkovni sklep je glasovalo 12 svetnikov. Proti je glasovalo 15 svetnikov. 
 
Svetnik Mihael JARC je zahteval ponovitev glasovanja. 
 
Navzočnost je priglasilo 28 svetnikov. 
Za predlagani postopkovni sklep je glasovalo 11 svetnikov. Proti je glasovalo 20 svetnikov. 
 
Sklep ni bil sprejet. 
 
Županja je v nadaljevanju odprla razpravo k členom odloka, h katerim so bili vloženi 
amandmaji.  
 
 

I. 
2. člen predloga odloka, h kateremu sta svetnika Franc SLAK in Mihael JARC vložila 
amandma 
 
Razpravljali so svetniki: Franc SLAK, Janez ŽAGAR, Mihael JARC, Gregor ISTENIČ, ki je 
predstavil poročilo o zasedanju Sveta ČS Šentvid, Miha JAZBINŠEK, Janez VRBOŠEK in 
dr. Drago ČEPAR. 
 
Po končani razpravi je dala županja na glasovanje AMANDMAJA k 2. členu predloga 
odloka:  
 
1. AMANDMA svetnika Mihaela JARCA:  
 
Prva alineja 2. člena odloka se spremeni tako, da se glasi: 
»- površine za stanovanja, nizke in srednje pozidave v zelenju in spremljajoče dejavnosti 
z oznako ŠS 6/13 Nove Stanežiče in ŠS 6/14 – Nove Stanežiče,«.  
 
Predstavnik predlagateljice ni podprl amandmaja. 
 
Navzočnost je priglasilo 28 svetnikov. 
Za amandma je glasovalo 14 svetnikov. Proti je glasovalo 20 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
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2. AMANDMA svetnika Franca SLAKA: 
 
Besedilo 2. člena se spremeni tako, da se črta v drugi alineji besedilo površine za 
osrednje dejavnosti z oznako ŠO 6/2 – Nove Stanežiče ter besedilo v tretji alineji 2. člena 
– športne in rekreacijske površine z oznako ŠR 6/5 – Nove Stanežiče. 
 
Predstavnik predlagateljice ni podprl amandmaja. 
 
Navzočnost je priglasilo 30 svetnikov. 
Za amandma je glasovalo 15 svetnikov. Proti je glasovalo 16 svetnikov. 
 
Svetnik Franc SLAK je zahteval ponovitev glasovanja. 
 
Navzočnost je priglasilo 30 svetnikov. 
Za amandma je glasovalo 15 svetnikov. Proti je glasovalo 19 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
 

 
II. 

4. člen predloga odloka, h kateremu sta Odbor za urejanje prostora in urbanizem in 
svetnik Miha JAZBINŠEK vložila amandma 
 
Svetnik Miha JAZBINŠEK je umaknil svoj amandma. Razprave o amandmaju odbora ni bilo, 
zato je dala županja na glasovanje AMANDMA Odbora za urejanje prostora in 
urbanizem k 4. členu: 
 
V 4. členu kartografskega dela prostorskega plana Mestne občine Ljubljana v kartah 
»Raba površin po namenu za ureditveno območje Ljubljane v merilu 1 : 10 000« je 
potrebno spremeniti naziv rabe v območjih z oznako ŠO6/2, ŠO6/3 in ŠO6/4 tako, da se 
črta naziv »območja centralne dejavnosti« in se ga nadomesti z novim nazivom 
»območja mešane dejavnosti«. 
 
Predstavni predlagateljice ni podprl amandmaja. 
 
Navzočnost je priglasilo 30 svetnikov. 
Za amandma je glasovalo 15 svetnikov. Proti je glasovalo 19 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
Po glasovanju o amandmajih je dala županja na glasovanje PREDLOGE SKLEPOV:  
 
 
1. PREDLOG SKLEPA PREDLAGATELJA: 
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Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o spremembah in 
dopolnitvah prostorskih sestavin Dolgoročnega plana občin in Mesta Ljubljane za 
obdobje od 1986 do 2000 – za območje Mestne občine Ljubljana (za širše območje 
Stanežič). 
 
Navzočnost je priglasilo 32 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 20 svetnikov. Proti je glasovalo 13 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
2. PREDLOG SKLEPA svetnika Mihe JAZBINŠKA: 
 
Takoj naj se pristopi k spremembam in dopolnitvam prostorskih sestavin Dolgoročnega 
plana občin in Mesta Ljubljane za obdobje od 1986 do 2000- za območje Mestne občine 
Ljubljana (za širše območje Stanežič) za vse potrebne sestavine plana.  
 
Predstavnik predlagatelja ni podprl predloga sklepa. 
 
Navzočnost je priglasilo 29 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 15 svetnikov. Proti je glasoval 17 svetnikov. 
 
Sklep ni bil sprejet. 
 
 
3. PREDLOG SKLEPA Odbora za urejanje prostora in urbanizem: 
 
Sočasno s pripravo in urejanjem zemljišč za gradnjo novih stanovanj na širšem območju 
Stanežič je potrebno izboljšati pretočnost prometa in zagotoviti rekonstrukcijo obstoječe 
Celovške ceste na celotnem robu tega območja urejanja tako, da bo upoštevana rešitev 
križišča, na katerega se bo navezovala prometna povezava s cesto Stanežiče – Brod, in 
zagotoviti čim prejšnjo izgradnjo te povezovalne ceste, kot priključka na avtocestni 
sistem skozi Šentvidski hrib.  
 
Predstavnik predlagatelja je podprl predlog sklepa. 
 
Navzočnost je priglasilo 29 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 29 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
4. PREDLOG SKLEPA Odbora za urejanje prostora in urbanizem: 
 
Sočasno s pripravo in urejanjem zemljišč za gradnjo novih stanovanj na širšem območju 
Stanežič je potrebno zagotoviti izgradnjo primarnega sistema odvajanja odpadnih voda 
s predvidenim kanalizacijskim zbiralnikom CO (ob reki Savi) tako, da fekalne vode iz 
novih objektov ne bodo obremenjevale obstoječega sekundarnega kanalizacijskega 
omrežja. 
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Predstavnik predlagatelja je podprl predlog sklepa. 
 
Navzočnost je priglasilo 26 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
5. PREDLOG SKLEPA Odbora za urejanje prostora in urbanizem: 
 
Za izgradnjo celotnega širšega območja Stanežič se ustanovi posebna projektna skupina 
s strani Mestne občine Ljubljana, v kateri bodo pristojni in odgovorni predstavniki 
Mestne občine Ljubljana, Četrtne skupnosti Šentvid in predstavniki pristojnih državnih 
organov in organizacij. 
 
Predstavnik predlagatelja je podprl predlog sklepa. 
 
Navzočnost je priglasilo 28 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
6. PREDLOG SKLEPA svetnika Mihaela JARCA: 
 
Do začetka gradnje novega stanovanjskega naselja Stanežiče mora biti zgrajena 
Avtocesta Šentvid-Koseze, nova cestna povezava Stanežiče-Vižmarje (Brod), ter 
rekonstruirana v štiripasovnico gorenjska magistrala od Šentvida do Medvod. 
 
Predstavnik predlagatelja je podprl predlog sklepa. 
 
Navzočnost je priglasilo 26 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 27 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Glede na pozno uro je županja sejo prekinila ob 20.50 uri. 
 
*************************************************************************** 
 
III. ZASEDANJE 9. IZREDNE SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE 
LJUBLJANA, KI JE BILO V PONEDELJEK DNE 19. MAJA 2003 
 
Zasedanje se je pričelo ob 15.45 uri ob navzočnosti  28 svetnikov. 
 
Zasedanje je na začetku vodila županja Mestne občine Ljubljana Danica SIMŠIČ, vodenje 
seje je v nadaljevanju predala podžupanu Stanku BREZOVARJU. 
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Mestni svet je nadaljeval s 5. točko sprejetega dnevnega reda 9. izredne seje Mestnega sveta 
Mestne občine Ljubljana z dne 14. 4. 2003. 
 
 
 

AD 5. 
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 
PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH ZA DEL PROSTORSKE CELOTE C 6 
VODMAT (KLINIČNI CENTER – SEVER) 
 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Pred prvim zasedanjem so svetniki 
prejeli še poročilo Odbora za urejanje prostora in urbanizem z amandmajem, pred drugim 
zasedanjem pa novo poročilo odbora. 
 
Uvodno obrazložitev je podala Marjeta ZORNADA, vodja Službe za prostorsko izvedbene 
akte na Oddelku za urbanizem.  
 
Stališče pristojnega Odbora za urejanje prostora in urbanizem je predstavil dr. Jože 
ZAGOŽEN, predsednik odbora. 
 
Županja je najprej odprla razpravo k 4. členu predloga odloka.  

 
 
4. člen predloga odloka, h kateremu je Odbor za urejanje prostora in urbanizem vložil 
nov amandma 
 
Ker ni bilo razprave, je dala županja na glasovanje AMANDMA Odbora za urejanje 
prostora in urbanizem k 4. členu predloga odloka: 
 
V 4. členu predloga odloka se na koncu besedila doda nov odstavek, ki se glasi: 
 
»Zunanja podoba pročelij garaže se mora projektirati in izvršiti po idejni zasnovi 
(predvidene členitve, zamiki, fasadne odprtine, predvidena uporaba gradbenih 
materialov – kaljeno steklo ter barve).« 
 
Predstavnica predlagateljice je podprla amandma. 
 
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov. 
Za predlagani amandma je glasovalo 29 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
Po glasovanju o amandmaju je županja dala na glasovanje PREDLOG SKLEPA:  
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za del prostorske celote C6 
Vodmat (Klinični center – sever), skupaj s sprejetim amandmajem. 
 
Navzočnost je priglasilo 27 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 29 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
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Sklep je bil sprejet. 
 
 
 

AD 6. 
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 
PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH ZA OBMOČJA UREJANJA V 

MESTNEM SREDIŠČU (ZA OBMOČJE UREJANJA  
CO 7/1 BARVARSKA STEZA) 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Pred prvim in drugim zasedanjem so 
svetniki prejeli poročili Odbora za urejanje prostora in urbanizem z amandmajem, pred prvim 
zasedanjem pa še amandmaje svetnika Mihe JAZBINŠKA, pred drugim zasedanjem pa 
njegovo dodatno obrazložitev k amandmajem in pobudo za zadržanje objave odloka. 
 
Uvodno obrazložitev je podala  Marjeta ZORNADA, vodja Službe za prostorsko izvedbene 
akte na Oddelku za urbanizem.  
 
Stališče pristojnega Odbora za urejanje prostora in urbanizem je predstavil dr. Jože 
ZAGOŽEN, predsednik odbora. 
 
 

I. 
Županja je najprej odprla razpravo o amandmaju Odbora za urejanje prostora in 
urbanizem, da se doda nov 3. člen: 
 
Ker ni bilo razprave, je dala županja na glasovanje AMANDMA Odbora za urejanje 
prostora in urbanizem: 
 
Za 2. členom se doda nov 3. člen, ki se je glasil: 
 
»Na koncu 33. člena se dodata nova odstavka, ki se glasita: 
 
»Pojem »FSI«, to je indeks intenzivnosti izrabe zemljišča, pomeni razmerje med bruto 
etažnimi površinami objekta nad nivojem terena (oziroma koto 0,0) in površino 
gradbene parcele. V bruto etažne površine za izračun tega indeksa se ne upoštevajo 
podstrešja in kletne etaže, namenjene pomožnim prostorom, kot so parkirna mesta, 
shrambe, sušilnice, tehnični prostori ipd., podstrešja izkoriščena za stanovanja ali 
poslovne prostore pa le v delu, ki je višji od minimalno določene višine za posamezno 
rabo. 
 
Izvedba kleti je dopustna povsod, kjer to dopuščajo rezultati geomehanskih raziskav in 
pogoji zaščite podtalnice.« 
 
3., 4. in 5. člen postanejo 4., 5. in 6. člen.  
 
Predstavnica predlagatelja je podprla amandma. 
 
Navzočnost je priglasilo 31 svetnikov. 
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Za predlagani amandma je glasovalo 34 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 

 
II. 

4. člen predloga odloka, h kateremu je svetnik Miha JAZBINŠEK vložil amandmaje: 
 
Razpravljali so svetniki: Miha JAZBINŠEK, Majda ŠIRCA in Mihael JARC. 
 
Po razpravi Mihe JAZBINŠKA je vodenje seje prevzel podžupan Stanko BREZOVAR. 
 
Na vprašanja iz razprave je odgovarjal Igor JURANČIČ, načelnik Oddelka za urbanizem. 
 
Pred glasovanjem o amandmaju je svetnik Janko MÖDERNDORFER podal postopkovni 
predlog za odmor za dogovor v svetniškem klubu LDS. Podžupan je odredil odmor ob 16.30 
uri. Zasedanje se je nadaljevalo ob 16.50 uri. 
 
 
Po končani razpravi je dal podžupan na glasovanje amandmaje svetnika Mihe 
JAZBINŠKA k 4. členu predloga odloka: 
 
1. AMANDMA: 
 
V 4. členu se tekst: »Etažnost: 3K+P+Mez+5+M.« nadomesti s tekstom: 
»Etažnost: stanovanjski del objektov ob Poljanskem nasipu 3K+P+Mez+4+M in 
stanovanjski del objektov v sredini območja 3K+P+Mez+5+M«. 
 
Predstavnica predlagatelja ni podprla amandmaja. 
 
Navzočnost je priglasilo 35 svetnikov. 
Za predlagani amandma je glasovalo 6 svetnikov. Proti je glasovalo 26 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
2. AMANDMA: 
 
V 4. členu se v odstavku »Maksimalne višine vencev« tekst v drugi alineji, ki se glasi: 
»višina venca stanovanjskega dela objektov ob Poljanskem nasipu in v sredini območja 
(1-5 nadstropje – odmik 5.5 m od gradbene meje): 315.35 nadmorske višine oziroma 
25.00m (+-1.00m)«, nadomesti s tekstom:  
 
»višina venca stanovanjskega dela objektov ob Poljanskem nasipu (1-4 nadstropje – 
odmik 5.5 m od gradbene meje): 311.85 nadmorske višine oziroma 21.50 m (+-1.00m) in 
stanovanjskega dela objektov v sredini območja (1-5 nadstropje – odmik 5.5m od 
gradbene meje): 315.35 nadmorske višine oziroma 25.00m (+-1.00m)«. 
 
Predstavnica predlagatelja ni podprla amandmaja. 
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Navzočnost je priglasilo 35 svetnikov. 
Za predlagani amandma je glasovalo 8 svetnikov. Proti je glasovalo 21 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
3. AMANDMA: 
 
V 4. členu se v odstavku »Maksimalne višine vencev« tekst v tretji alineji, ki se glasi: 
»višina venca mansarde objektov ob Poljanskem nasipu in v sredini območja: 318.85 
nadmorske višine oziroma 28.50m (+-1.00m)«, nadomesti s tekstom: 
»višina venca mansarde objekta ob Poljanskem nasipu: 315.35 nadmorske višine 
oziroma 25.00 m (+- 1.00m) in mansarde objekta v sredini območja: 318.85 nadmorske 
višine oziroma 28.50m (+-1.00m)«. 
 
Predstavnica predlagatelja ni podprla amandmaja. 
 
Navzočnost je priglasilo 32 svetnikov. 
Za predlagani amandma je glasovalo 6 svetnikov. Proti je glasovalo 23 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
Pred glasovanjem o predlogu odloka je svetnik Miha JAZBINŠEK obrazložil svoj glas. 
 
 
PREDLOG SKLEPA:  
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja v mestnem 
središču (za območje urejanja CO 7/1 Barvarska steza), skupaj s sprejetim 
amandmajem. 
 
Navzočnost je priglasilo 33 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 25 svetnikov. Proti je glasovalo 5 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
 

AD 7. 
OSNUTEK ODLOKA O UREDITVENEM NAČRTU ZA OBMOČJE UREJANJA CO 

1/38 – KRIŽEVNIŠKA 
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Pred sejo pa poročilo Odbora za 
urejanje prostora in urbanizem. 
 
Uvodno obrazložitev je podala Marjeta ZORNADA, vodja Službe za prostorsko izvedbene 
akte na Oddelku za urbanizem.  
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Stališče pristojnega Odbora za urejanje prostora in urbanizem je predstavil dr. Jože 
ZAGOŽEN, predsednik odbora. 
 
Ker ni bilo razprave, je dal podžupan na glasovanje PREDLOG SKLEPA:  
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme osnutek Odloka o ureditvenem načrtu za 
območje urejanja CO 1/38 – Križevniška vključno s stališči do pripomb iz javne 
razgrnitve. 
 
Navzočnost je priglasilo 29 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 32 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 

AD 8. 
PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH SKLEPA O 
DOLOČITVI VIŠINE NAJEMNINE V STANOVANJIH IN NAJNUJNEJŠIH 
BIVALNIH PROSTORIH V LASTI MESTNE OBČINE LJUBLJANA. 
 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje, pred sejo pa še poročilo Odbora za 
stanovanjsko politiko z amandmajem, Pravnim mnenjem prof. dr. Lojzeta UDETA in 
Stališčem Ministrstva za okolje, prostor in energijo ter Izjavo Sveta za varstvo pravic 
najemnikov stanovanj v Mestni občini Ljubljana.  
 
Pred tretjim zasedanjem so svetniki prejeli tudi postopkovni predlog županje za preložitev 
obravnave tega predloga sklepa, katerega je županja dala na glasovanje 
 
POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA ŽUPANJE: 
 
Obravnava predloga Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi višine 
najemnine v stanovanjih in najnujnejših bivalnih prostorih v lasti Mestne občine 
Ljubljana se preloži na eno od naslednjih sej mestnega sveta. 
 
Navzočnost je priglasilo 29 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 27 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Ker je bil sklep sprejet, je podžupan ugotovil, da je bil dnevni red 9. izredne seje izčrpan, 
zato je sejo končal 19. maja ob 17.10 uri. 
 
 
 
 VODJA SLUŽBE  Ž U P A N J A  
 po pooblastilu  
 Matjaž BREGAR  Danica SIMŠIČ  


