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Z A P I S N I K 
 
11. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, ki je bila : 
 
• v ponedeljek 12. maja 2003 v Veliki sejni dvorani Mestne občine Ljubljana, 

Magistrat, Mestni trg 1, Ljubljana. 
 
Sejo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana je vodila županja Mestne občine Ljubljana 
Danica SIMŠIČ. 
 
Na seji 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, Dominik Sava ČERNJAK, 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, prof. dr. 
Stanislav Radovan PEJOVNIK, Zvone PENKO, Dunja PIŠKUR-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. 
 
Seje se nista udeležila: Roman JAKIČ-opr. in Cvetka SELŠEK-opr.  
 
Na seji so bili navzoči tudi predstojniki oddelkov mestne uprave. 
 
11. izredna seja Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana se je pričela ob 15.55 uri ob 
navzočnosti 33 svetnikov. 
 
Za 11. izredno sejo je bil določen naslednji  
 
DNEVNI RED: 
 
1. a) Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2003 

    b) Finančni načrt Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leto 
2003  

 



 2

O dnevnem redu izredne seje mestni svet skladno s 57. členom Poslovnika Mestnega sveta 
Mestne občine Ljubljana ni razpravljal in ne glasoval. 
Županja je svetnike najprej prosila, da upoštevajo poslovniška določila glede razprav in 
replik, ter da čimprej vložijo morebitne amandmaje k predlogu proračuna zaradi nemotenega 
poteka seje. Opozorila je tudi, da svetniki pri amandmajih upoštevajo pravilo ravnovesja med 
proračunskimi prihodki in odhodki, kot to določa 30. člen Zakona o javnih financah. 
 
 
 

AD 1. 
a) Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2003 

b) Finančni načrt Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leto 2003  
 
Zaradi vsebinske povezanosti točk so bila uvodna pojasnila podana skupno k točki a) in b). 
Razpravo in glasovanje je svet opravil ločeno. 
 
Gradivi za točki a) in b) so svetniki prejeli s sklicem seje. 
 
Pred sejo so k točki a) prejeli popravek gradiva in poročila: 
- Odbora za finance, 
- Odbora za stanovanjsko politiko, 
- Odbora za zaščito, reševanje in civilno obrambo, 
-  Odbora za zdravstvo in socialno varstvo,  
- Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost, 
- Odbora za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport, 
- Odbora za gospodarske javne službe in promet,  
- Odbora za lokalno samoupravo z amandmajem, 
- Odbora za gospodarske dejavnosti, turizem in kmetijstvo z amandmajem, 
- Odbora za gospodarjenje z nepremičninami 
- Odbora za urejanje prostora in urbanizem  
- Odbora za varstvo okolja z amandmajem ter 
- svetov četrtnih skupnosti Polje, Bežigrad, Dravlje in Golovec.  
 
 
K točki b) so svetniki pred sejo prejeli poročila: 
- Odbora za finance, 
- Odbora za stanovanjsko politiko in  
- Sveta Četrtne skupnosti Polje. 
 
Med sejo so svetniki k predlogu proračuna prejeli amandma županje, amandmaje svetniških 
klubov SDS, ZLSD in LDS ter SLS, svetnikov Janeza SODRŽNIKA, dr. Draga ČEPARJA in 
dr. Draga ČEPARJA, Sama KUŠČERJA, Janeza ŽAGARJA, Dimitrija KOVAČIČA in Mihe 
JAZBINŠKA, Mihaela JARCA, dr. Gregorja GOMIŠČKA, dr. Bojane BEOVIĆ in Petra 
SUŠNIKA. Svetniki so prejeli tudi predloge sklepov Svetniškega kluba SDS in svetnika dr. 
Draga ČEPARJA. Po sprejetih amandmajih je županja vložila tudi uskladitveni amandma, 
zaradi neravnovesja med prihodki in odhodki proračuna. 
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Uvodno obrazložitev k točki a) je podal Stevo LEKIČ, načelnik Oddelka za finance, uvodno 
obrazložitev k točki b) je podala Jožka HEGLER, direktorica Javnega stanovanjskega sklada 
Mestne občine Ljubljana. 
 
Stališče pristojnega Odbora za finance k točki a) je podala dr. Metka TEKAVČIČ, 
predsednica odbora. 
 
Stališče pristojnega Odbora za stanovanjsko politiko k točki b) je podal Anton COLARIČ, 
predsednik odbora. 
 
 
A) PREDLOG ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA 

LETO 2003 
 
Pred razpravo k predlogu odloka je županja pojasnila, da bo svet najprej obravnaval in 
glasoval o amandmajih k besedilnemu delu odloka, s katerim sprejema proračun MOL, nato 
pa o amandmajih, ki sredstva neposrednim uporabnikom povečujejo oziroma zmanjšujejo, 
zato je županja odprla razpravo  
 
 

I. 

AMANDMAJU Odbora za lokalno samoupravo k vsebinskemu delu predloga odloka: 
 
Ker ni bilo razprave, je dala županje na glasovanje AMANDMA Odbora za lokalno 
samoupravo:  
 
V celotnem besedilu predloga odloka se izraz »krajevna skupnost« nadomesti z izrazom 
»četrtna skupnost«.  
 
Predstavnik predlagateljice je podprl amandma. 
 
Navzočnost je priglasilo 33 svetnikov. 
Za predlagani amandma je glasovalo 29 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
O amandmaju svetnika Mihe JAZBINŠKA k Posebnemu delu proračuna 19. »Urejanje 
zemljišč« in Načrtu razvojnih programov 19. »Urejanje zemljišč« svet ni glasoval, ker ga je 
svetnik umaknil v prid amandmaju svetnika Sama KUŠČERJA. 
 
 

II. 
 

AMANDMA Odbora za gospodarske dejavnosti, turizem in kmetijstvo: 
 
Razpravljal je svetnik Janez ŽAGAR. 
 
Po končani razpravi je dala županja na glasovanje AMANDMA Odbora za gospodarske 
dejavnosti, turizem in kmetijstvo: 
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Na področju 15. »KMETIJSTVO« se uvede nova programska postavka »Urejanje in 
varstvo kmetijskih zemljišč« in se v skladu s to postavko oblikuje program urejanja 
poljskih poti, sadovnjakov, pašnikov in gozdnih vlak v višini 9.000.000 SIT. Sredstva se 
zagotovijo linearno s prerazporeditvijo proračuna iz postavk v poglavju 19. 
»UREJANJE ZEMLJIŠČ«. 
 
Predstavnik predlagateljice ni podprl amandmaja. 
 
Navzočnost je priglasilo 34 svetnikov. 
Za predlagani amandma je glasovalo 15 svetnikov. Proti je glasovalo 19 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 

III. 
Županja je dala v obravnavo amandma Odbora za varstvo okolja k področju 21. »Varstvo 
okolja«. Svetnik Mihael JARC je opozoril, da to ni amandma odbora, ampak amandma, ki ga 
je predlagal on, in ga posredoval odboru, ki pa ga ni podprl. V razpravi so sodelovali tudi 
mag. Janez DROBNIČ, Dunja PIŠKUR KOSMAČ, dr. Milan ZVER, dr. Gregor GOMIŠČEK 
in Miha JAZBINŠEK. Svetnica Angela MURKO PLEŠ je prosila za 10 minutno prekinitev 
seje.  
 
Županja je pojasnila, da je prišlo do postopkovnega zapleta, kajti to ni bil amandma Odbora 
za varstvo okolja, zato svet ne more razpravljat o tem. Županja je odredila pol urni odmor, in 
svetnike prosila, da naj v tem času vložijo amandmaje zaradi opredelitve do vloženih 
amandmajev. Županja je odredila odmor ob 16.35uri. 
 
 
Po odmoru ob16.50 uri je dala županja na glasovanje AMANDMA Mihaela JARCA: 
 
V obrazložitvi porabe konta 410 »SUBVENCIJE« na strani 23 se v zadnjem stavku 
znesek 1.000.000.000 tolarjev spremeni tako, da se glasi na 985.000.000 tolarjev. Za piko 
se doda novo besedilo, ki se glasi: 
»15.000.000 tolarjev se nameni Javnemu podjetju VO-KA za izvedbo študije o novih 
virih pitne vode in podzemnih vrtin izven obstoječih področij črpanja, z namenom, da se 
mestu zagotovi dolgoročna varna oskrba s pitno vodo. 
 
Predstavnik predlagateljice je podprl amandma. 
 
Navzočnost je priglasilo 35 svetnikov. 
Za predlagani amandma je glasovalo 37 svetnikov. Proti je glasovalo 1 svetnik. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 

IV. 
Amandma svetnika Mihaela JARCA k poglavju 20. »Prostorsko planiranje in 
načrtovanje« 
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Razpravljala sta svetnika Miha JAZBINŠEK in Mihael JARC. 
 
Po končani razpravi je dala županja na glasovanje Amandma svetnika Mihaela JARCA: 
 
V predlogu odloka se v poglavju 20. »Prostorsko planiranje in načrtovanje« v 
podpoglavju »Program priprave prostorskih izvedbenih aktov za leto 2003« na strani 
269 doda nova naloga 60, ki se glasi: 
»Postopna priprava osnutkov novelacij prostorsko izvedbenih aktov za območje 
urejanja koder se nahajajo stanovanjski bloki z ravnimi strehami, novelacije 
prostorskih izvedbenih aktov bodo obsegale možnost gradnje eno ali več kapnih streh in 
ureditve podstrešnih stanovanj.« 
 
Predstavnik predlagateljice ni podprl amandmaja. 
 
Navzočnost je priglasilo 39 svetnikov. 
Za predlagani amandma je glasovalo 18 svetnikov. Proti je glasovalo 20 svetnikov. 
 
Svetnik Mihael JARC je zahteval ponovitev glasovanja. 
 
Navzočnost je priglasilo 39 svetnikov. 
Za predlagani amandma je glasovalo 18 svetnikov. Proti je glasovalo 20 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 

V. 
Amandma svetnika Mihaela JARCA k poglavju »Mestna uprava, Mestni svet in 
Nadzorni odbor ter Mestna volilna komisija 
 
Ker ni bilo razprave, je dala županja na glasovanje Amandma svetnika Mihaela JARCA: 
 
V poglavju Mestna uprava, Mestni svet in Nadzorni odbor ter Mestna volilna komisija 
se v postavki 013306 »INFORMATIKA« k tekstualnemu delu konta 420238 doda 
besedilo: 
»Vključno z dodatno opremo potrebno za direktne prenose zvoka in slike s sej Mestnega 
sveta Mestne občine Ljubljana.« 
 
Predstavnik predlagateljice je podprl amandma. 
 
Navzočnost je priglasilo 35 svetnikov. 
Za predlagani amandma je glasovalo 32 svetnikov. Proti je glasovalo 8 svetnikov. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 

VI. 
Amandma svetnika dr. Gregorja GOMIŠČKA k postavki »084008 Hiša eksperimentov« 
 
Ker ni bilo razprave, je županja dala na glasovanje Amandma svetnika dr. Gregorja 
GOMIŠČKA: 
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Postavka 084008, ki opredeljuje sredstva za delovanje Hiše eksperimentov, namesto 
10.000.000 SIT napiše 20.000.000 SIT. 
 
Predstavnica predlagateljice ni podprl amandmaja. 
 
Navzočnost je priglasilo 35 svetnikov. 
Za predlagani amandma je glasovalo 14 svetnikov. Proti je glasovalo 22 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 

VII. 
Amandmaji svetnika Janeza ŽAGARJA k poglavju 9 »Komunala, k 6. členu in poglavju 
19. »Urejanje zemljišč« predloga odloka 
 
Razpravljal je svetnik Janez ŽAGAR, svetnik je med drugim redakcijsko popravil prvi 
amandma. 
 
Po končani razpravi je dala županja amandmaje svetnika Janeza ŽAGARJA: 
 
1. AMANDMA: 
 
V poglavju 9. »KOMUNALA« se v kontu 049002 »Vzdrževanje pokopališč, vzdrževanje 
in raba javnih površin« z linearno prerazporeditvijo povečajo planirana sredstva na 
vsebini: 
Vzdrževanje lokalnih pokopališč na »26.000.000 SIT, tako, da se znižata vsebini 
Oglaševanje.... za 1.000.000 SIT in Prireditve .... za 4.000.000 SIT ter se naloga 
tekstualno in vsebinsko v prvem stavku za Malem Lipoglavu doda vejica in tekst: 
»Javoru, Jančah in Prežganju«. 
 
Pred zadnjim stavkom se doda stavek: 
 
»Sredstva se namenijo tudi za pridobitev dokumentacije za ureditev mrliških vežic in 
obnovo ter rekonstrukcijo lokalnih pokopališč Javor in Janče.« 
 
Zadnji stavek se pred piko dopolni: 
 
»Oddelkom za gospodarske javne službe in promet in Četrtno skupnostjo Sostro«. 
 
Predstavnik predlagateljice ni podprl amandmaja. 
 
Navzočnost je priglasilo 35 svetnikov. 
Za predlagani amandma je glasovalo 16 svetnikov. Proti je glasovalo 21 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
2. AMANDMA: 
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V predlogu odloka se v 6. členu predzadnji stavek za besedami »z lastno dejavnostjo« 
dopolni z besedilom: 
»in za tista sredstva, ki jih je uporabnik skladno z interno opredelitvijo načina izvedbe 
projektov načrtoval realizirati v prihodnjem letu«. 
 
Predstavnik predlagateljice ni podprl amandmaja. 
 
Navzočnost je priglasilo 30 svetnikov. 
Za predlagani amandma je glasovalo 14 svetnikov. Proti je glasovalo 20 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
3. AMANDMA: 
 
V poglavju 19. »UREJANJE ZEMLJIŠČ« se v podpoglavju teksta pod št. 
»PREDSTAVITEV CILJEV; STRATEGIJ IN PROGRAMOV NA POSAMEZNEM 
PODROČJU« dodata alineji: 
»- Mesarski most (investicijo zaključiti prednostno pred ureditvijo vzpenjače na grad) 
- Načrt prodaje premoženja ROG in izdelava prioritet na podlagi načrtovanih prejetih 
sredstev, ki se jih prednostno nameni za zmanjšanja komunalnega deficita MOL.  
 
Predstavnik predlagateljice ni podprl amandmaja. 
 
Navzočnost je priglasilo 31 svetnikov. 
Za predlagani amandma je glasovalo 15 svetnikov. Proti je glasovalo 22 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet 
 
 

VIII. 
Amandmaji Svetniškega kluba Ljubljana, moje mesto k besedilu na 260. strani in k 
poglavju 4 »Šport« 
 
Razpravljal je svetnik Janez SODRŽNIK. 
 
Po končani razpravi je dala županja na glasovanje Amandmaja Svetniškega kluba 
Ljubljana, moje mesto: 
 
1. AMANDMA: 
 
V predlogu Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana ze leto 2003 naj se na strani 
260, v šesti alinei doda besedilo  
 
»Na območju urejanja VS 2/11 Rakova Jelša predvidevamo pričetek gradnje 
kanalizacije«. 
 
Predstavnik predlagateljice ni podprl amandmaja. 
 
Navzočnost je priglasilo 34 svetnikov. 
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Za predlagani amandma je glasovalo 17 svetnikov. Proti je glasovalo 22 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet 
 
2. AMANDMA: 
 
V proračunskem uporabniku 4. ŠPORT se v postavki 0811005 – Delovanje Športnih 
organizacij številka 47560.000,00 SIT nadomesti s številko 62560.00,00 SIT. 
V postavki 081006 – Športne prireditve in mednarodno sodelovanje se številka 
11.900.000,00 SIT s številko 24.000.000,00 SIT. 
 
Predstavnica predlagateljice ni podprla amandmaja. 
 
Navzočnost je priglasilo 35 svetnikov. 
Za predlagani amandma je glasovalo 17 svetnikov. Proti je glasovalo 18 svetnikov. 
 
Svetnik Janez SODRŽNIK je zahteval ponovitev glasovanja. 
 
Navzočnost je priglasilo 34 svetnikov. 
Za predlagani amandma je glasovalo 19 svetnikov. Proti je glasovalo 17 svetnikov. 
 
Amandma je bil sprejet 
 
 
Svetnik Janko MÖDERNDORFER je postavil postopkovno vprašanje glede ponovitve 
glasovanja. Županja je pojasnila, da svetnik lahko predlaga ponovitev glasovanja, o isti zadevi 
je mogoče glasovati največ dvakrat (76. člen poslovnika mestnega sveta). 
 
 

IX. 
Amandma svetnikov Angele MURKO PLEŠ in Janka MÖDERNDORFERJA k besedilu 
na 260. strani predloga odloka 
 
Razpravljali so svetniki Mihael JARC, Peter SUŠNIK, dr. Gregor GOMIŠČEK, Miha 
JAZBINŠEK in Janez SODRŽNIK. 
 
Na vprašanja iz razprave je odgovarjal Borut LENARDIČ, načelnik Oddelka za gospodarjenje 
z nepremičninami, pojasnila v zvezi z razpravo pa je dala tudi županja. 
 
Po končani razpravi je dala županja na glasovanje amandma svetnikov Angele MURKO 
PLEŠ in Janka MÖDERNDORFERJA: 
 
V predlogu odloka se na strani 260 v šesti alineji k obstoječemu doda novo besedilo: 
 
»Na območju urejanja VS 2/11 Rakova Jelša se izvedejo priprave za gradnjo 
kanalizacije (pridobitev projektne dokumentacije).«. 
 
Predstavnik predlagateljice je podprl amandma. 
 
Navzočnost je priglasilo 33 svetnikov. 
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Za predlagani amandma je glasovalo 25 svetnikov. Proti so glasovali 4 svetniki. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 

X. 
AMANDMA Svetniškega kluba SDS k 7. členu predloga odloka: 
 
Ker ni bilo razprave, je županja dala na glasovanje amandma Svetniškega kluba SDS: 
 
Drugi odstavek se spremeni tako, da glasi:  
 
»O zamenjavi terjatev za lastniške deleže v postopku prisilne poravnave odloča mestni 
svet na predlog župana.« 
 
Predstavnik predlagateljice je podprl amandma. 
 
Navzočnost je priglasilo 32 svetnikov. 
Za predlagani amandma je glasovalo 31 svetnikov. Proti je glasovalo 5 svetnikov. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
Postopkovno je razpravljal svetnik Peter SUŠNIK. Menil je, da svet ni glasoval o amandmajih 
po postopku kot ga določa  147. člen poslovnika mestnega sveta. Želel je pojasnilo glede tega. 
Županja je pojasnila, da je svet, glede na časovno stisko, glasoval o amandmajih tako, kot so 
bili časovno vloženi.Menil je tudi, da bi županja morala dati na glasovanje njegove 
amandmaje, ki jih je prej zavrnila, zaradi manjkajoče obrazložitve. Županja se je s tem 
strinjala in dala na glasovanje tudi amandmaje svetnika Petra SUŠNIKA. 
 
 

XI. 
1. Amandma svetnika Petra SUŠNIKA  
 
Razpravljala sta svetnika Peter SUŠNIK in Janko MÖDERNDORFER, ki je pripomnil, da bi 
bilo potrebno razjasniti, ali je potrebna obrazložitev amandmajev k predlogu odloka o 
proračunu.  
Županja je pojasnila, da se amandmaji brez obrazložitve upoštevajo zaradi hitrega postopka. 
 
Po končani razpravi je dala županja na glasovanje prvi amandma svetnika Petra SUŠNIKA: 
 
Iz postavke 091107, konto 4133 02 se znesek 4.397.240 SIT prenese na postavko 091119, 
konto 4205 00. 

Predstavnica predlagateljice ni podprla amandmaja. 
 
Navzočnost je priglasilo 32 svetnikov. 
Za predlagani amandma je glasovalo 16 svetnikov. Proti je glasovalo 20 svetnikov 
 
Amandma ni bil sprejet. 
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2. Amandma svetnika Petra SUŠNIKA: 
 
Razpravljali so svetniki Peter SUŠNIK, Majda ŠIRCA, Peter BOŽIČ, Janez ŽAGAR, 
Dominik S. ČERNJAK, Miha JAZBINŠEK, Zvone PENKO, Janez SODRŽNIK in prof. dr. 
Darko ŠTRAJN. 
 
Po končani razpravi je dala županja na glasovanje drugi amandma svetnika Petra 
SUŠNIKA: 
 
Iz postavke 082012 se znesek 83.155.738 SIT prenese na postavko 091119, konto 4205 00. 
 
Navzočnost je priglasilo 31 svetnikov. 
Za predlagani amandma je glasovalo 16 svetnikov. Proti je glasovalo 20 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
Po glasovanju je županja ob 19.00 uri odredila odmor. Županja je sejo nadaljevala ob 19.45 
uri. 
 
Po odmoru je županja dala v obravnavo  
 
3. Amandma svetnika Petra SUŠNIKA 
 
Postopkovno je razpravljal svetnik Janko MÖDERNDORFER, ki je predlagal, da svet na eni 
izmed naslednjih sej sprejme obvezno razlago poslovnika po postopku, ki ga določa 172. člen 
poslovnika mestnega sveta, katerega je županja dala na glasovanje. 
 
POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnika Janka MÖDERNDORFERJA: 
 
Na eno izmed naslednjih sej mestnega sveta se uvrsti predlog obvezne razlage določil 
Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana o tem, ali mora biti amandma, 
vložen k predlogu odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana, obrazložen. 
 
Navzočnost je priglasilo 34 svetnikov. 
Za postopkovni predlog sklepa je glasovalo 18 svetnikov. Proti so glasovali 4 svetniki. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
O amandmaju so razpravljali svetniki: Peter SUŠNIK, Majda ŠIRCA, Peter BOŽIČ, dr. 
Drago ČEPAR, Dominik S. ČERNJAK, Samo KUŠČER, dr. Milan ZVER, dr. Gregor 
GOMIŠČEK, prof. dr. Darko ŠTRAJN, Zvone PENKO in Janez ŽAGAR. 
 
Po končani razpravi je dala županja na glasovanje tretji amandma svetnika Petra 
SUŠNIKA: 
 
Iz postavke 082015 se znesek 22.060.920 SIT prenese na postavko 091119, konto 4205 00. 
 
Navzočnost je priglasilo 35 svetnikov. 
Za predlagani amandma je glasovalo 17 svetnikov. Proti je glasovalo 21 svetnikov. 
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Amandma ni bil sprejet. 
 
 

XII. 
Amandma svetnice dr. Bojane BEOVIĆ k 10. poglavju »CESTE« 
 
Razpravljala je svetnica dr. Bojana BEOVIĆ, ki je pojasnila, da je vložila nov amandma z 
redakcijskim popravkom. 
 
Po končani razpravi je dala županja na glasovanje amandma svetnice dr. Bojane BEOVIĆ: 
 
045199 Cestni projekti 
4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija 
 
odstavek Prostorska in tehnična dokumentacija na stran 198 se doda alinea: 
»-priprava tehnične dokumentacije za rekonstrukcijo Ižanske ceste. 

Predstavnik predlagateljice je podprl amandma. 
Navzočnost je priglasilo 37 svetnikov. 
Za predlagani amandma je glasovalo 38 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 

XIII. 
AMANDMA Svetniškega kluba SDS k 3. členu predloga odloka:  
 
Razpravljali sta svetnika Dimitrij KOVAČIČ in Miha JAZBINŠEK. 
 
Po končani razpravi je županja dala na glasovaje amandma Svetniškega kluba SDS: 
 
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi: 
 
»Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja in javni gospodarski zavodi 
ter druge pravne osebe v katerih ima občina odločujoči vpliv na upravljanje v letu 2003 
ne bodo najemali posojil in dajali poroštev.  V primeru sprememb njihovih 
investicijskih  načrtov ali programov za leto 2003  bo o tem  skladno z določili Zakona o 
javnih financah in Zakona o  financiranju občin odločil mestni svet s posebnim 
odlokom.« 
 
Predstavnik predlagateljice ni podprl amandmaja. 
Navzočnost je priglasilo 38 svetnikov. 
Za predlagani amandma je glasovalo 18 svetnikov. Proti je glasovalo 22 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
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XIV. 
AMANDMA ŽUPANJE k 3. členu predloga odloka 
 
Razpravljali so svetniki: Miha JAZBINŠEK, Franc SLAK, Dimitrij KOVAČIČ, Janez 
SODRŽNIK, Slavko SLAK in Andrej BRUČAN.  
 
Glede na pozno uro je županja dala na glasovanje POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA: 
 
Seja se nadaljuje do konca. 
 
Navzočnost je priglasilo 32 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 27 svetnikov. Proti je glasovalo 10 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
Z razpravo so nadaljevali svetniki: Miloš PAVLICA, Miha JAZBINŠEK, Dimitrij 
KOVAČIČ, mag. Janez DROBNIČ, dr. Gregor GOMIŠČEK, Slavko SLAK, Mihael JARC in 
Marjeta VESEL VALENTINČIČ. 
 
V razpravi je sodelovala tudi županja, ki je podala pojasnila v zvezi z razpravo in s kreditno 
pogodbo Hypo Alpe Adria bank A.G. 
 
Na vprašanja iz razprave je odgovarjal tudi Stevo LEKIČ.  
 
Po končani razpravi je dala županja na glasovanje svoj AMANDMA: 
 
V 3. členu predloga odloka se doda nov peti odstavek, ki se glasi: 
 
»Holding Ljubljana, d.o.o. se lahko v letu 2003 zadolži in izda poroštva do skupne višine 
2.000.000.000 tolarjev.« 
 
Navzočnost je priglasilo 33 svetnikov. 
Za predlagani amandma je glasovalo 20 svetnikov. Proti je glasovalo 17 svetnikov. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 

XV. 
Amandma svetnika Sama KUŠČERJA pri uporabniku 11. »Promet« 
 
Razpravljal je svetnik Samo KUŠČER. 
 
Po končani razpravi je županja dala na glasovanje amandma svetnika Sama KUŠČERJA: 
 
Pri uporabniku 11. »Promet« naj se pri postavki 045116 »Izvajanje prometne ureditve« 
odstavek na str. 203 spremeni tako, da se glasi: 
 
Poleg tega bomo izvajali in vzdrževali fizične vstopne zapore na peščevih površinah in 
regulirali dostavo za potrebe stanovalcev ter oskrbo trgovin in lokalov. Na novo se bodo 
s pogreznimi stebrički zaprla za motorni promet naslednja območja za pešce: 
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– Stiška – Gallusovo nabrežje (na Gallusovem nabrežju bo dovoljeno parkiranje za 
stanovalce), 

– Stari trg – Gornji trg (pri Levstikovem trgu) – parkiranje ne bo dovoljeno, 
– Križevniška ulica (pri Gosposki in Bregu) – parkiranje ne bo dovoljeno, 
– Muzejska ulica pri Šubičevi in Tomšičevi – parkiranje ne bo dovoljeno, 
– Erjavčeva cesta pri vladni palači in Cankarjevem domu – parkiranje ne ob 

dovoljeno (razen izjemoma za potrebe CD in protokola), 
– Trubarjeva – vzhodni del med Resljevo in Vidovdansko – parkiranje ne bo 

dovoljeno. 
– Cankarjeva – med Slovensko in Beethovnovo – parkiranje ne bo dovoljeno. 

 
Predstavnik predlagateljice ni podprl amandmaja. 
Navzočnost je priglasilo 31 svetnikov. 
Za predlagani amandma je glasovalo 11 svetnikov. Proti je glasovalo 22 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 

XVI. 
Amandma svetnika Sama KUŠČERJA pri uporabniku 11 »Promet« 
 
Razpravljal je svetnik Samo KUŠČER. 
 
Po končani razpravi je županja dala na glasovanje amandma svetnika Sama KUŠČERJA: 
 
Pri uporabniku 11. »Promet« naj se pri postavki 045116 »Izvajanje prometne ureditve« 
pri odstavku o »pogreznih stebričkih« doda stavek: 
 
Že nameščene pogrezne stebričke, ki naj bi omejevali dostop na območja za pešce 
(Čopova, Nazorjeva), bomo pregledali in jih usposobili, tako da bodo služili svoji 
funkciji, ali pa jih bomo zamenjali z novimi. 
 
Predstavnik predlagateljice je podprl amandma. 
 
Navzočnost je priglasilo 37 svetnikov. 
Za predlagani amandma je glasovalo 40 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 

XVII. 
Amandma svetnika Mihe Jazbinška na amandma svetnika Sama KUŠČERJA pri 
uporabniku 19 »Urejanje zemljišč« 
 
Razpravljal je svetnik Miha JAZBINŠEK. 
 
Po končani razpravi je dala županja na glasovanje amandma svetnika Mihe JAZBINŠKA: 
 
Na koncu se pred piko doda tekst: 
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»sredstva v višini 25.000.000 SIT se dodelijo k točki 091119 konto 4205 – Vzdrževanje in 
oprema otroških igrišč«. 
 
Predstavnik predlagateljice ni podprl amandmaja. 
 
Navzočnost je priglasilo 36 svetnikov. 
Za predlagani amandma je glasovalo 15 svetnikov. Proti 23. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 

XVIII. 
Amandma svetnika Sama KUŠČERJA pri uporabniku 19. »Urejanje zemljišč« 
 
Razpravljal je svetnik Samo KUŠČER. 
 
Po končani razpravi je dala županja na glasovanje amandma svetnika Sama KUŠČERJA: 
 
Pri uporabniku 19. Urejanje zemljišč naj se postavka 062091 Koseški bajer briše. 
 
Predstavnik predlagateljice ni podprl amandmaja. 
 
Navzočnost je priglasilo 32 svetnikov. 
Za predlagani amandma je glasovalo 16 svetnikov. Proti je glasovalo 21 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 

IXX. 
Amandma svetnikov Mihe JAZBINŠKA in Dimitrija KOVAČIČA k 3. členu predloga 
odloka 
 
Razpravljali so svetniki: Miha JAZBINŠEK, Janez SODRŽNIK in Dimitrij KOVAČIČ. 
 
Po končani razpravi je dala županja na glasovanje amandma svetnikov Mihe JAZBINŠKA 
in Dimitrija KOVAČIČA: 
 
V četrtem odstavku 3. člena se doda besedilo: 
 
»le pod pogojem, da bodo predhodno vsi transferji proračunskim uporabnikom izvedeni 
na podlagi realnih potreb in fakturiranih realizacij v letu 2003«. 
 
Predstavnik predlagateljice ni podprl amandmaja. 
Navzočnost je priglasilo 34 svetnikov. 
Za predlagani amandma je glasovalo 12 svetnikov. Proti je glasovalo 24 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet 
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XX. 
Amandma svetnikov Janeza ŽAGARJA in dr. Draga ČEPARJA h kontu 08820012 
»Vizualne umetnosti« 
 
Razpravljali sta svetnika Janez ŽAGAR in Peter BOŽIČ. 
 
Po končani razpravi je dala županja na glasovanje amandma svetnikov Janeza ŽAGARJA 
in dr. Draga ČEPARJA: 
 
Iz konta 082013 »Vizualne umetnosti« se 10.000.000 SIT prerazporedi na konto 082017 
»Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine«. 
Predstavnik predlagateljice ni podprl amandmaja. 
 
Navzočnost je priglasilo 36 svetnikov. 
Za predlagani amandma je glasovalo 15 svetnikov. Proti je glasovalo 23 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 

XXI. 
Amandma svetnikov Janeza ŽAGARJA in dr. Draga ČEPARJA h kontu 
082015»Intermedijske umetnosti« 
 
Razpravljala sta svetnika dr. Drago ČEPAR in Peter BOŽIČ. 
 
Po končani razpravi je dala županja na glasovanje amandma svetnikov Janeza ŽAGARJA 
in dr. Draga ČEPARJA: 
 
Iz konta 082015 Intermedijske umetnosti se 10.000.000 SIT prerazpredi na konto 
082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine. 
 
Predstavnik predlagateljice ni podprl amandmaja. 
 
Navzočnost je priglasilo 34 svetnikov. 
Za predlagani amandma je glasovalo 12 svetnikov. Proti je glasovalo 24 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
Po glasovanju o amandmajih je županja prosila načelnika Oddelka za finance, da pove, ali je 
proračun po sprejemu amandmajev glede prihodkov in odhodkov usklajen.  
 
Načelnik je pojasnil, da je pri amandmaju svetnika Janeza SODRŽNIKA prišlo do napake v 
znesku, zato je morala županja v tem primeru, kot to določa 148. člen poslovnika mestnega 
sveta, dati na glasovanje  
 
USKLADITVENI AMANDMA k predlogu Odloka o proračunu Mestne občine 
Ljubljana za leto 2003: 
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V postavki 081006 – Športne prireditve in mednarodno sodelovanje se številka 
95.900.000 nadomesti s številko 97.900.000. 
Navzočnost je priglasilo 34 svetnikov. 
Za predlagani amandma je glasovalo 30 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
Pred glasovanjem o predlogu sklepa so svoj glas obrazložili svetniki Miha JAZBINŠEK, mag. 
Janez DROBNIČ, Franc SLAK, Dominik S. ČERNJAK in Andrej BRUČAN v imenu 
Svetniškega kluba SDS. 
 
 
1. PREDLOG SKLEPA PREDLAGATELJA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o proračunu Mestne 
občine Ljubljana za leto 2003, skupaj s sprejetimi amandmaji. 
 
Navzočnost je priglasilo 35 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 26 svetnikov. Proti je glasovalo 11 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
2. PREDLOG SKLEPA Svetniškega kluba SDS 
 
Razpravljal je svetnik Dimitrij KOVAČIČ. 
 
Določena pojasnila v zvezi z razpravo je podala tudi županja. 
 
Pred glasovanjem o predlogu sklepa sta svetnika Dimitrij KOVAČIČ in Andrej BRUČAN 
obrazložila svoj glas. 
 
Po končani razpravi je dala županja na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana zadolžuje Nadzorni odbor Mestne občine 
Ljubljana, da zagotovi vsakoletno izvedbo revizije poslovanja za predhodno leto. 
Revizija se opravi s strani, prek javnega razpisa, izbrane revizijske družbe, razen za 
tisto leto, ko opravi revizijo Računsko sodišče.  
 
Predstavnik predlagateljice ni podprl predloga sklepa. 
 
Navzočnost je priglasilo 33 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 16 svetnikov. Proti je glasovalo 22 svetnikov. 
 
Sklep ni bil sprejet. 
 
 
3. PREDLOG SKLEPA Svetniškega kluba SDS 
 
Ker ni bilo razprave, je dala županja na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
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Revizija poslovanja Mestne občine Ljubljana za leto 2002 se opravi v najkrajšem 
možnem času. Za glavne cilje revizije poslovanja za leto 2002 se določijo:  
- pravilnost izvršitve proračuna MOL za leto 2002 
- ocena pravilnosti in popolnosti vzpostavitve  in zanesljivosti  delovanja 

računovodskega informacijskega sistema  uporabnikov mestnega proračuna; 
- ocena vzpostavitve in delovanja notranjih kontrol mestne uprave,  ki naj 

zagotavljajo  pravilno  proračunsko načrtovanje in izvrševanje proračuna MOL, 
skladno z Zakonom o javnih financah. »  

 
Predstavnik predlagateljice ni podprl predloga sklepa. 
 
Navzočnost je priglasilo 35 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 16 svetnikov. Proti je glasovalo 22 svetnikov. 
 
Sklep ni bil sprejet. 
 
 
4. PREDLOG SKLEPA dr. Draga ČEPARJA: 
 
Razpravljal je svetnik dr. Drago ČEPAR 
 
Po končani razpravi je dala županja na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet nalaga upravi, da do 1. decembra 2003 izdela opis ene ali več različic 
uveljavljanja in izplačevanja denarnih daril novorojencem in oceni s tem povezano 
dodatno delo uprave.  
 
Predstavnik predlagateljice ni podprl predloga sklepa. 
 
Navzočnost je priglasilo 33 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 16 svetnikov. Proti je glasovalo 22 svetnikov. 
 
Sklep ni bil sprejet. 
 
 
5. PREDLOG SKLEPA dr. Draga ČEPARJA 
 
Razpravljal je svetnik dr. Drago ČEPAR 
 
Po končani razpravi je dala županja na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet nalaga, da do 1. novembra 2003 izdela in mestnemu svetu predloži program 
(srednjeročni) reševanja problematike psov na javnih površinah, ki naj vključuje 
vzgojne, medijske, kaznovalne, finančne in druge ukrepe. 
 
Predstavnik predlagateljice ni  podprl predloga sklepa. 
 
Navzočnost je priglasilo 31 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 10 svetnikov. Proti je glasovalo 20 svetnikov. 
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Sklep ni bil sprejet. 
 
 
6. PREDLOG SKLEPA dr. Draga ČEPARJA 
 
Razpravljal je svetnik dr. Drago ČEPAR 
 
Določena pojasnila v zvezi s sklepom je podala tudi županja. 
 
Pred glasovanjem je svetnik dr. Drago ČEPAR obrazložil svoj glas. 
Po končani razpravi je dala županja na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet nalaga Mestni upravi, da do 1. maja 2004 pripravi seznam zakonito možnih 
ukrepov, ki jih ima mestna občina na voljo za zavarovanje in pospeševanje slovenščine v 
javni rabi in za pospeševanje slovenske kulture. 
 
Navzočnost je priglasilo 25 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 7 svetnikov. Proti je glasovalo 21 svetnikov. 
 
Sklep ni bil sprejet. 
 
 
 
B) FINANČNI NAČRT JAVNEGA STANOVANJSKEGA SKLADA MESTNE 

OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2003  
 
Ker ni bilo razprave, je dala županja na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana daje soglasje k Finančnemu načrtu Javnega 
stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leto 2003. 
 
Navzočnost je priglasilo 29 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 23 svetnikov. Proti je glasovalo 8 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
S tem je bil dnevni red 11. izredne seje izčrpan. Županja je sejo končala ob 23.15 uri. 
 
 
 
Vodja službe  Ž U P A N J A  
po pooblastilu  
Matjaž BREGAR  Danica SIMŠIČ 
 


