
 

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

Številka: 0600-21/2003- 
Datum: 15. 12. 2003 
 
 

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

• v ponedeljek 24. novembra 2003 v Veliki sejni dvorani Mestne občine 
Ljubljana, Magistrat, Mestni trg 1, Ljubljana. 

 
Sejo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana je vodil podžupan Mestne občine Ljubljana 
g. Stanko BREZOVAR. 
 
Na seji so bili navzoči člani in članice Mestnega sveta (v nadaljevanju svetniki): 
 
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, Marinka LEVIČAR, Boris MAKOTER, Janko 
MÖDERNDORFER, Angela MURKO PLEŠ, mag. Igor OMERZA, Branko OMERZU, 
Miloš PAVLICA, prof. dr. Stanislav PEJOVNIK, Zvone PENKO, Dunja PIŠKUR-
KOSMAČ, Viktorija POTOČNIK, Franc SLAK, Slavko SLAK, Janez SODRŽNIK, Eva 
STRMLJAN KRESLIN, Majda ŠIRCA, Marija ŠTERBENC, prof. dr. Darko ŠTRAJN, dr. 
Metka TEKAVČIČ, Marjeta VESEL-VALENTINČIČ, Janez VRBOŠEK, Janez ŽAGAR in 
Janez ŽELEZNIK. 
 
Seje se niso udeležili:dr. Bojana BEOVIĆ – opr., in Cvetka SELŠEK– opr., Roman 
JAKIČ– opr., Dimitrij KOVAČIČ– opr., Samo KUŠČER, Peter SUŠNIK– opr., dr. Jože 
ZAGOŽEN– opr. in dr. Milan ZVER. 
 
15. izredna seja Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana se je pričela ob 15.57 uri ob 
navzočnosti 29 svetnikov. 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana je bil sklepčen in je pričel z delom. 
 
K prvi točki dnevnega reda so bili vabljeni:   
 
1. prof. dr. Jože MENCINGER, rektor Univerze v Ljubljani 
2. doc. Miran ZUPANIČ, dekan Akademije za gledališče, radio, film in televizijo 
3. izredni prof. mag. Pavel MIHELČIČ, dekan Akademije za glasbo 
4. prof. Bogoslav KALAŠ, dekan Akademije za likovno umetnost 
5. g. Herman TOMAŽIČ, državni sekretar na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport  
 



 2

 
Za 15. izredno sejo je bil določen naslednji DNEVNI RED: 
 
1. Predloga sklepov o sodelovanju Mestne občine Ljubljana pri reševanju prostorske 

problematike umetniških akademij Univerze v Ljubljani 

2. Predlog Sklepa o soglasju k Statutu javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana 

3. Osnutek Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča 

4. 1.  Predlog Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih, 
znižanju plačil staršev in rezervaciji  

     2.  Predlog Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcu Pedenjped 
 

O dnevnem redu izredne seje mestni svet skladno s 57. členom Poslovnika Mestnega sveta 
Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju poslovnik) ni razpravljal in ne glasoval. 
 

 
 
 

AD 1. 
PREDLOGA SKLEPOV O SODELOVANJU MESTNE OBČINE LJUBLJANA PRI 

REŠEVANJU PROSTORSKE PROBLEMATIKE UMETNIŠKIH AKADEMIJ 
UNIVERZE V LJUBLJANI 

 
 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Pred sejo pa še poročili pristojnega 
Odbora za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport in Odbora za finance ter amandmaja in 
predlog sklepa svetnika Mihe JAZBINŠKA, predlog sklepa svetnika Janeza VRBOŠKA in 
pisno mnenje svetnika Dominika Save ČERNJAKA. Med sejo so vložili amandmaje svetniki 
Mihael JARC, Miha JAZBINŠEK, Branko OMERZU IN Janez ŽAGAR. 
 
Uvodno obrazložitev je podal podžupan Slavko SLAK. 
 
Stališče pristojnega Odbora za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport je predstavil prof. dr. 
Stanislav PEJOVNIK. 

 
Stališče  Odbora za finance je predstavila dr. Metka  TEKAVČIČ, predsednica odbora. 
 
Razpravljali so svetniki: Janez VRBOŠEK, Miha JAZBINŠEK, prof. dr. Darko ŠTRAJN, 
Branko OMERZU, Janez SODRŽNIK, prof. dr. Stanislav PEJOVNIK, Slavko SLAK, Mihael 
JARC, Peter Jožef BOŽIČ, Zvone PENKO, Majda ŠIRCA, mag. Janez DROBNIČ, dr. 
Gregor GOMIŠČEK, Janez ŽAGAR, Dominik Sava ČERNJAK ter vabljeni: prof. dr. Jože 
MENCINGER, g. Herman TOMAŽIČ in izredni prof. mag. Pavel MIHELČIČ. 
 
Podžupan je ob 18.58 odredil 30 minutni odmor. Zasedanje se je nadaljevalo ob 19.37 uri. 
 
Svetnik dr. Drago ČEPAR je želel obrazložiti glas pred glasovanjem o amandmajih in o aktu 
v celoti. Podžupan je pojasnil, da skladno z drugim odstavkom 70. člena Poslovnika Mestnega 
sveta Mestne občine Ljubljana ni možno obrazložiti glas med glasovanjem o amandmajih. 
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Po končani razpravi je dal podžupan na glasovanje  
1. PREDLOG SKLEPA svetnika  Janeza VRBOŠKA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana podpira izgradnjo novih prostorov akademij 
(Akademija za glasbo, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo, Akademija za 
likovno umetnost) na območju urejanja CO 5/4 Ljubljana, Vojašnica 4. julija 
(Metelkova) in naj v skladu s Pismom o nameri za rešitev prostorskih problemov 
akademij Univerze v Ljubljani čimprej realizira nameravano gradnjo. 
 
Navzočnost je priglasilo 33 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 11 svetnikov. Proti je glasovalo 22 svetnikov. 
 
Sklep ni bil  sprejet. 
 

 
1. AMANDMA svetnika Miha JAZBINŠKA: 
 
V prvem predlogu sklepa se na koncu prvega stavka pred piko doda besedilo »na 
lokaciji bivše Tovarne ROG ali na prostoru ob Metelkovi«. 
 
Predlagatelj ni podprl amandmaja. 
 
Navzočnost je priglasilo 32 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 12 svetnikov. Proti je glasovalo 21 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
 
2. AMANDMA svetnika Janeza ŽAGARJA: 
 
Črta se 2. stavek prvega predloga sklepa v celoti. 
 
Predlagatelj ni podprl amandmaja. 
 
Navzočnost je priglasilo 29 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 8 svetnikov. Proti je glasovalo 21 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
3. AMANDMA svetnika Mihe JAZBINŠKA: 
 
V prvem predlogu sklepa se v drugem stavku besedilo »na področju Mesta Ljubljana« 
zamenja z besedilom »na lokaciji bivše Tovarne ROG ali na prostoru ob Metelkovi«. 
 
Predlagatelj ni podprl amandmaja. 
 
Navzočnost je priglasilo 29 svetnikov. 
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Za predlagani sklep je glasovalo 11 svetnikov. Proti je glasovalo 18 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
4. AMANDMA svetnika Mihaela JARCA: 
 
V prvem predlogu sklepa se na koncu sklepa doda besedilo: »Razlika med zneskom in 
ceno za zemljišče, ki jo bo Mestna občina Ljubljana zagotovila, ne sme preseči 10% 
celotne dejanske cene kupljenega zemljišča.« 
 
Predlagatelj ni podprl amandmaja. 
 
Navzočnost je priglasilo 29 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 8 svetnikov. Proti je glasovalo 21 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
5. AMANDMA svetnika Branka OMERZUJA: 
 
V prvem predlogu sklepa se za besedami »nakupa nepremičnin v letu 2004« in pred 
besedo »zagotovila« se dodajo besede »v okviru svojih možnosti«. 
 
Predlagatelj ni podprl amandmaja. 
 
Navzočnost je priglasilo 31 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 10 svetnikov. Proti je glasovalo 18 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
 
2. PREDLOG  SKLEPA PREDLAGATELJA: 
 
Mestna občina Ljubljana bo sodelovala z Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport pri 
pridobivanju ustreznega zemljišča za gradnjo treh umetniških akademij Univerze v 
Ljubljani (Akademija za glasbo, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo, 
Akademija za likovno umetnost). Mestna občina Ljubljana bo s prodajo ali zamenjavo 
lastnih zemljišč iz programa prodaje in nakupa nepremičnin v letu 2004 zagotovila 
morebitno razliko v znesku, ki ga bo Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport namenilo za 
kupljeno zaokroženo zemljišče za akademije na področju mesta Ljubljana in dejansko 
ceno kupljenega zemljišča. 
 
Navzočnost je priglasilo 28 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 25 svetnikov. Proti je glasovalo 6 svetnikov. 
 
Sklep je bil  sprejet. 
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3. PREDLOG  SKLEPA PREDLAGATELJA: 
 
Mestna občina Ljubljana predlaga Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport in Univerzi v 
Ljubljani, da se prostorski problemi Univerze v Ljubljani rešujejo tudi na osnovi 
menjave premoženja med mestom, državo in Univerzo v Ljubljani. 
 
Pred glasovanjem sta svoj glas obrazložila svetnika Miha JAZBINŠEK in prof. dr. Stanislav 
PEJOVNIK. 
 
Navzočnost je priglasilo 30 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 24 svetnikov. Proti je glasovalo 6 svetnikov. 
 
Sklep je bil  sprejet. 
 
 
4. PREDLOG SKLEPA svetnika Mihe JAZBINŠKA: 
 
Sklepa številka 1. in 2. sta izhodišče županji Mestne občine Ljubljana za pripravo 
aneksa k Pismu o nameri za razrešitev prostorskih problemov akademij Univerze v 
Ljubljani ali novega konkretiziranega in zavezujočega dogovora, ki ga pred podpisom 
županja Mestne občine Ljubljana predloži Mestnemu svetu Mestne občine Ljubljana v 
odobritev. 
 
Postopkovno je razpravljal svetnik Janko MÖDERNDORFER o nejasnosti predloga sklepa. 
Predlagatelj predloga sklepa Miha JAZBINŠEK je razjasnil smiselnost tega amandmaja. 
 
Predlagatelj ni podprl sklepa. 
 
Navzočnost je priglasilo 27 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 11 svetnikov. Proti je glasovalo 17 svetnikov. 
 
Sklep ni bil  sprejet. 
 
 
 

 
AD 2. 

PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K STATUTU JAVNEGA ZAVODA ŽIVALSKI 
VRT LJUBLJANA 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Pred sejo so prejeli novo gradivo in 
poročilo pristojnega Odbora za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport. 
 
Uvodno obrazložitev je podala Nina MARKOLI, višja svetovalka v Oddelku za predšolsko 
vzgojo, izobraževanje in šport. 
 
Stališče pristojnega Odbora za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport  je predstavil prof. 
dr. Stanislav PEJOVNIK, predsednik pristojnega odbora.  
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Razpravljal je svetnik dr. Gregor GOMIŠČEK. 

 

Na vprašanja iz razprave je odgovarjala Francka TROBEC, načelnica Oddelka za predšolsko 
vzgojo, izobraževanje in šport. 
 
 
Po končani razpravi je dal podžupan na glasovanje PREDLOG  SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o soglasju k Statutu 
javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana. 
 
Navzočnost je priglasilo 31 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 27 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil  sprejet. 
 
 
 

AD 3. 
OSNUTEK ODLOKA O NADOMESTILU ZA UPORABO STAVBNEGA 

ZEMLJIŠČA 
 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Pred sejo so prejeli poročili pristojnega 
Odbora za urejanje prostora in urbanizem in Odbora za finance. 
 
Uvodno obrazložitev je podala  mag. Milena TRŽAN iz podjetja ITEO Svetovanje d.o.o. 
 
Stališče pristojnega Odbora za urejanje prostora in urbanizem je predstavil Gregor  ISTENIČ, 
predstavnik odbora, stališče Odbora za finance je predstavila dr. Metka TEKAVČIČ, 
predsednica odbora. 

 
Razpravljali so svetniki: Dominik Sava ČERNJAK, dr.Drago ČEPAR, Janez ŽAGAR, Mihael 
JARC in Gregor GOMIŠČEK. 
 
Na vprašanja iz razprave je odgovarjala mag. Milena TRŽAN. 
 
Po končani razpravi je dal podžupan na glasovanje PREDLOG  SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme osnutek Odloka o nadomestilu za uporabo 
stavbnega zemljišča, skupaj s pripombami iz razprave. 
 
Navzočnost je priglasilo 31 svetnikov. 
Za predlagan sklep je glasovalo 30 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 
 
Sklep je bil  sprejet. 
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AD 4. 
 
1. PREDLOG SKLEPA O DOLOČITVI CEN PROGRAMOV PREDŠOLSKE 

VZGOJE V JAVNIH VRTCIH, ZNIŽANJU PLAČIL STARŠEV IN 
REZERVACIJI 

 
2. PREDLOG SKLEPA O DOLOČITVI CEN PROGRAMOV PREDŠOLSKE 

VZGOJE V VRTCU PEDENJPED 
 
 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Pred sejo so svetniki prejeli poročili 
pristojnega Odbora za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport in Odbora za finance k 
obema točkama ter amandmaje svetnika Petra SUŠNIKA k 1. točki. 
 
Uvodno obrazložitev k obema točkama je podala Francka TROBEC, načelnica Oddelka za 
predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport. 
 
Stališči k obema točkama sta predstavila predsednik pristojnega Odbora za predšolsko vzgojo, 
izobraževanje in šport prof. dr. Stanislava PEJOVNIKA ter predsednica zainteresiranega 
Odbora za finance dr. Metka TEKAVČIČ. 
 

1. PREDLOG SKLEPA O DOLOČITVI CEN PROGRAMOV PREDŠOLSKE 
VZGOJE V JAVNIH VRTCIH, ZNIŽANJU PLAČIL STARŠEV IN 
REZERVACIJI 

 
 
Razpravljali so svetniki: Franc SLAK, Dominik Sava ČERNJAK, Marinka LEVIČAR in dr. 
Gregor GOMIŠČEK. 
 
Na vprašanja iz razprave je odgovarjala Francka TROBEC. 
 
Po razpravi o celotnem predlogu sklepa je podžupan odprl razpravo o besedilu, h kateremu so 
bili vloženi amandmaji. 

 
I. 

6. člen predloga sklepa, h kateremu je svetnik Peter SUŠNIK  vložil amandmaja: 
 
Ker ni bilo razprave, je dal podžupan na glasovanje amandmaja k 6. členu predloga sklepa in 
sicer: 
 
1. AMANDMA svetnika Petra SUŠNIKA: 
 
V četrti vrstici 6. člena se napiše »do vključno 7. plačilnega razreda« namesto »6. 
plačilnega razreda«. 
 
Predlagateljica ni podprla amandmaja. 
 
Navzočnost je priglasilo 27 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 8 svetnikov. Proti je glasovalo 21 svetnikov. 
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Amandma ni bil  sprejet. 
 
 
2. AMANDMA svetnika Petra SUŠNIKA, ki se glasi: 
 
V predzadnji vrstici 6. člena se »15%« spremeni v »20%« in v zadnji vrstici se »4%« 
spremeni v »8%«. 
 
Predlagateljica ni podprla amandmaja. 
 
Navzočnost je priglasilo 29 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 5 svetnikov. Proti je glasovalo 12 svetnikov. 
 
Amandma ni bil  sprejet. 
 

 
 

II. 
7. člen predloga sklepa, h kateremu je svetnik Peter SUŠNIK  vložil amandma: 
 
Razpravljal je Dominik Sava ČERNJAK. 
 
Podžupan je dal na glasovanje AMANDMA svetnika Petra SUŠNIKA: 
 
V predzadnji vrstici 7. člena se besedilo »do vključno 5. plačilnega razreda« spremeni 
tako, da se glasi: »do vključno 7. plačilnega razreda«. 
 
Predlagateljica ni podprla amandmaja. 
 
Navzočnost je priglasilo 30 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 10 svetnikov. Proti je glasovalo 21 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
Po glasovanju o amandmajih je dal podžupan na glasovanje PREDLOG  SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o določitvi cen programov 
predšolske vzgoje v javnih vrtcih, znižanju plačil staršev in rezervaciji. 
 
Navzočnost je priglasilo 30 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 14 svetnikov. Proti je glasovalo 11 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
Svetnik Janko MÖDERNDORFER je zahteval ponovitev glasovanja. 
 
Podžupan je dal sklep ponovno na glasovanje. 
 
Navzočnost je priglasilo 30 svetnikov. 
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Za predlagani sklep je glasovalo 21 svetnikov. Proti je glasovalo 10 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
2. PREDLOG SKLEPA O DOLOČITVI CEN PROGRAMOV PREDŠOLSKE 

VZGOJE V VRTCU PEDENJPED 
 
 
Ker ni bilo razprave, je dal podžupan na glasovanje PREDLOG  SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o določitvi cen programov 
predšolske vzgoje v vrtcu Pedenjped. 
 
 
Navzočnost je priglasilo 26 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 24 svetnikov. Proti je glasovalo 7 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
S tem je bil izčrpan dnevni red 15. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, 
zato je podžupan sejo končal ob 21.34 uri. 
 
 
 
 
 
VODJA SLUŽBE        Ž U P A N J A 

Po pooblastilu       
              Danica SIMŠIČ 

Matjaž BREGAR  
 
 

 
 

 


