
 

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

Številka: 0600-22/2003-6 
Datum: 8. 1. 2004 
 
 

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

• v ponedeljek 15. decembra 2003 v Veliki sejni dvorani Mestne občine 
Ljubljana, Magistrat, Mestni trg 1, Ljubljana. 

 
Sejo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana sta vodila županja Mestne občine Ljubljana 
ga. Danica SIMŠIČ in podžupan Stanko BREZOVAR. 
 
Na seji so bili navzoči člani in članice Mestnega sveta (v nadaljevanju svetniki): 
 
dr. Bojana BEOVIĆ, Peter Jožef BOŽIČ, Stanko BREZOVAR, Anton COLARIČ, dr. Drago 
ČEPAR, Maja ČEPIČ, mag. Janez DROBNIČ, Stanislava Marija FERENČAK MARIN, 
Gregor ISTENIČ, Mihael JARC, Miha JAZBINŠEK, Miha KOPRIVŠEK, Dimitrij 
KOVAČIČ, Samo KUŠČER, Marinka LEVIČAR, Janko MÖDERNDORFER, Angela 
MURKO PLEŠ, mag. Igor OMERZA, Branko OMERZU, Miloš PAVLICA, prof. dr. 
Stanislav PEJOVNIK, Zvone PENKO, Dunja PIŠKUR-KOSMAČ, Viktorija POTOČNIK, 
Cvetka SELŠEK, Franc SLAK, Slavko SLAK, Janez SODRŽNIK, Peter SUŠNIK, Majda 
ŠIRCA, Marija ŠTERBENC, prof. dr. Darko ŠTRAJN, dr. Metka TEKAVČIČ, Marjeta 
VESEL-VALENTINČIČ, Janez VRBOŠEK, dr. Jože ZAGOŽEN, Janez ŽAGAR in Janez 
ŽELEZNIK. 
 
Seje se niso udeležili: Eva STRMLJAN KRESLIN – opr., Andrej BRUČAN – opr., 
Dominik Sava ČERNJAK – opr., dr. Gregor GOMIŠČEK– opr., Roman JAKIČ – opr., 
Boris MAKOTER – opr. in dr. Milan ZVER.– opr. 
 
16. izredna seja Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana se je pričela ob 17.25 uri ob 
navzočnosti 27 svetnikov. 
 
Začetek zasedanja je po pooblastilu županje Danice SIMŠIČ vodil podžupan Stanko 
BREZOVAR. 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana je bil sklepčen in je pričel z delom. 
 
Podžupan g. Stane BREZOVAR je ob 17.26 odredil pet minutni odmor, da so se svetniki 
lahko podpisali na listo navzočnosti. 
 
Navzočnost je prijavilo 30 svetnikov. 
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Seja se je nadaljevala ob 17.30. 
 
 
Za 16. izredno sejo je bil določen naslednji DNEVNI RED: 
 
1. Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o subvenciji cene storitve pomoči na domu, 

socialnega servisa in varovanja na daljavo 

2. Predlog Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča 
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. 
PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBI SKLEPA O SUBVENCIJI CENE STORITVE 
POMOČI NA DOMU, SOCIALNEGA SERVISA IN VAROVANJA NA DALJAVO 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Pred sejo pa še poročilo pristojnega 
Odbora za zdravstvo in socialno varstvo. 
 
Uvodno obrazložitev je podala predstavnica predlagateljice ga. Tilka KLANČAR, načelnica 
Oddelka za zdravstvo in socialno varstvo. 
 
Stališče pristojnega Odbora za zdravstvo in socialno varstvo je predstavila predsednica ga. 
Angela MURKO PLEŠ. 

 
Razpravljali so svetniki: dr. Bojana BEOVIĆ, Peter Jožef BOŽIČ, dr. Drago ČEPAR, mag. 
Janez DROBNIČ, Janko MÖDERNDORFER, Angela MURKO PLEŠ, Marija ŠTERBENC, 
dr. Metka TEKAVČIČ, Marjeta VESEL-VALENTINČIČ in Miha JAZBINŠEK. 
 
Med razpravo je ob 17.45 vodenje seje prevzela županja Danica SIMŠIČ. 
 
Županja je ob 18.35 odredila 30 minutni odmor. Zasedanje se je nadaljevalo ob 19.15 uri. 
 
Po odmoru so razpravljali še Majda ŠIRCA, Janez ŽELEZNIK in Janez VRBOŠEK. 
 
Na vprašanja iz razprave je odgovarjala Tilka KLANČAR, načelnica Oddelka za zdravstvo in 
socialno varstvo. 
 
Po razpravi o celotnem predlogu sklepa je županja odprla razpravo o besedilu, h kateremu so 
bili vloženi amandmaji. 
 
Razpravljal je svetnik dr. Drago ČEPAR. 
Županja je dala na glasovanje 1. AMANDMA g. dr. Draga ČEPARJA: 
 
V 1. odstavku 1. člena se »70« nadomesti s »90« 
 
Predlagatelj ni podprl amandmaja. 
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Navzočnost je priglasilo 28 svetnikov. 
Za predlagan sklep je glasovalo 11 svetnikov. Proti je glasovalo 21 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet 
 
 
PREDLOG  SKLEPA PREDLAGATELJA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o spremembi Sklepa o 
subvenciji cene storitve pomoči na domu, socialnega servisa in varovanja na daljavo. 
 
Pred glasovanjem je svoj glas obrazložil svetnik Janez VRBOŠEK. 
 
Navzočnost je priglasilo 28 svetnikov. 
Za predlagan sklep je glasovalo 22 svetnikov. Proti je glasovalo 10 svetnikov. 
 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

 
AD 2. 

PREDLOG ODLOKA O NADOMESTILU ZA UPORABO STAVBNEGA 
ZEMLJIŠČA 

 
 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Pred sejo so prejeli poročilo pristojnega 
Odbora za finance z amandmajema, amandmaje svetnikov g. Janeza ŽAGARJA in g. Mihaela 
JARCA in med sejo predlog sklepa svetnika g. Franca SLAKA ter amandmaje g. Dimitrija 
KOVAČIČA  in g. Petra SUŠNIKA. 
 
Uvodno obrazložitev je podala predstavnica predlagateljice go. mag. Mileno TRŽAN iz 
podjetja ITEO Svetovanje d.o.o.. 
 
Stališče pristojnega Odbora za finance je predstavila ga. dr. Metka TEKAVČIČ, predsednica 
odbora. 

 
Razpravljali so svetniki: Peter SUŠNIK, Dimitrij KOVAČIČ, dr. Metka TEKAVČIČ, Janez 
ŽAGAR, Mihael JARC, Franci SLAK, Janez ŽELEZNIK. 
 
Na vprašanja iz razprave je odgovarjala mag. Milena TRŽAN. 
 
Po razpravi o celotnem predlogu akta je županja odprla razpravo o besedilu, h kateremu so 
bili vloženi amandmaji. 
 

I. 
8. člen predloga akta h kateremu sta svetnika Janez ŽAGAR in Peter SUŠNIK vložila 
amandmaje. 
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Ker ni bilo razprave, je dala županja na glasovanje amandmaje k 8. členu predloga sklepa in 
sicer: 
1. AMANDMA svetnika g. Petra SUŠNIKA: 
V 8. členu se v tabeli vrstica pod točko B) zamenja z: 
»B) Za gospodarske in poslovne namene 1150   1150   1100   730   600 285   165«. 
 
Predlagatelj ni podprl amandmaja. 
 
Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov. 
Za predlagan sklep je glasovalo 6 svetnikov. Proti je glasovalo 16 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet 
 
 
2. AMANDMA svetnika g. Janeza ŽAGARJA: 
 
V tabeli v 8. členu se skupina H po številu točk izenači s skupino G. 
 
Predlagatelj ni podprl amandmaja. 
 
Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov. 
Za predlagan sklep je glasovalo 7 svetnikov. Proti je glasovalo 19 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet 
 
 
3. AMANDMA svetnika g. Janeza ŽAGARJA: 
 
V  8. členu se zadnji stavek za tabelo črta in se ga nadomesti s tekstom: 

»Kjer obstoječa namembnost stavbnega zemljišča ni skladna s predvideno 
namembnostjo v prostorskem izvedbenem aktu, se pri točkovanju stavbnih zemljišč 
upošteva obstoječa namembnost.« 

Predlagatelj ni podprl amandmaja. 
 
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov. 
Za predlagan sklep je glasovalo 6 svetnikov. Proti je glasovalo 18 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet 
 
 

II. 
9. člen predloga akta h kateremu sta svetnika Mihael JARC in Peter SUŠNIK vložila 
amandmaje. 
 
Razpravljali so svetniki Mihael JARC, Stanislav Radovan PEJOVNIK in Miha JAZBINŠEK.  
 
Županja je dala na glasovanje postopkovni predlog sklepa, da mestni svet nadaljuje z 
zasedanjem. 
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Navzočnost je priglasilo 22 svetnikov. 
Pri ponovnem preverjanju navzočnosti je navzočnost je priglasilo 23 svetnikov. 
Za predlagan sklep je glasovalo 22 svetnikov. Proti je glasovalo 5 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
Razpravljal je svetnik Peter SUŠNIK. 
 
 
Županja je dala na glasovanje 1. AMANDMA svetnika g. Petra SUŠNIKA: 
 
V 9. členu  se v tabeli vrstice a), b) in c) pod oznako 1 črtajo. Vrstici pod oznakama  
d) in e) se združita v eno vrstico tako, da se nova vrstica glasi: 
»1) Opremljenost s cestami 
a) Asfaltirano cestišče z urejeno meteorno kanalizacijo ali vsaj enim hodnikom za 
pešce ali javno razsvetljavo   40   40   25   25«. 
 
Predlagatelj ni podprl amandmaja. 
 
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov. 
Za predlagan sklep je glasovalo 8 svetnikov. Proti je glasovalo 20 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet 
 
 
2. AMANDMA svetnika g. Petra SUŠNIKA 
V 9. členu se v tabeli vrstica se pod oznako 2) dopolni z besedami »priključeno na 
čistilno napravo«, tako da se vrstica glasi: 
»2) Opremljenost s kanalizacijo, priključeno na čistilno napravo«. 
 
Predlagatelj ni podprl amandmaja. 
 
Navzočnost je priglasilo 26 svetnikov. 
Za predlagan sklep je glasovalo 6 svetnikov. Proti je glasovalo 21 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet 
 
 
3. AMANDMA svetnika g. Mihaela JARCA 
V 9. členu v tabeli OPREMLJENOST se črta zaporedna številka  
»3) OPREMLJENOST Z VODOVODOM    50      40      25     15«. 
Nadaljnje  zaporedne številke se ustrezno preštevilčijo. 
 
 
Predlagatelj ni podprl amandmaja. 
 
Navzočnost je priglasilo 25 svetnikov. 
Za predlagan sklep je glasovalo 9 svetnikov. Proti je glasovalo 20 svetnikov. 
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Amandma ni bil sprejet 
 
 
4.AMANDMA svetnika g. Petra SUŠNIKA 
V 9. členu se v tabeli vrstica pod oznako 5) zamenja s:  
»5) Opremljenost z vročevodom (toplovodom)  50   40  30  20«. 
 

Predlagatelj ni podprl amandmaja. 
 
Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov. 
Za predlagan sklep je glasovalo 8 svetnikov. Proti je glasovalo 19 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet 
 

5. AMANDMA svetnika g. Petra SUŠNIKA 
V 9. členu se v vrstica 7) dopolni z besedami »s postajališčem oddaljenim zračne 
razdalje do največ 750m« tako, da se vrstica 7) glasi: 
»7) Opremljenost z javnim mestnim prometom, s postajališčem oddaljenim zračne 
razdalje do največ 750m«. 
 
Predlagatelj ni podprl amandmaja. 
 
Navzočnost je priglasilo 22 svetnikov. 
Pri ponovnem preverjanju navzočnosti je navzočnost je priglasilo 24 svetnikov. 
Za predlagan sklep je glasovalo 8 svetnikov. Proti je glasovalo 19 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet 
 

III. 
14. člen predloga akta h kateremu so Odbor za finance in svetnika g. Peter SUŠNIK  in 
g. Dimitrij KOVAČIČ vložili amandmaje. 
 
Razpravljali so svetniki Dimitrij KOVAČIČ, Miha JAZBINŠEK in dr. Metka TEKAVČIČ. 
 
Županja je dala na glasovanje 1. AMANDMA svetnika g. Dimitrija KOVAČIČA: 
 
14. člen se črta. 
 
Predlagatelj ni podprl amandmaja. 
 
Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov. 
Za predlagan sklep je glasovalo 6 svetnikov. Proti je glasovalo 19 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet 
 
 
2. AMANDMA svetnika g. Petra SUŠNIKA: 
V 14. členu se v drugem odstavku črta prva alinea. 
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Predlagatelj ni podprl amandmaja. 
 
Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov. 
Za predlagan sklep je glasovalo 8 svetnikov. Proti je glasovalo 17 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet 
 
 
3. AMANDMA Odbora za finance in Petra SUŠNIKA: 
Tretja alinea v petem odstavku 14. člena se črta v celoti. 
 
Predlagatelj je amandma podprl. 
 
Navzočnost je priglasilo 25 svetnikov. 
Za predlagan sklep je glasovalo 25 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet 
 
 
4. AMANDMA Odbora za finance: 
Četrta alinea v petem odstavku 14. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»- izvajanje javnih kulturnih programov, kulturnih projektov, humanitarnih prireditev 
in programov športa, ki jih financira država ali Mestna občina Ljubljana, če potekajo 
na stavbnih zemljiščih v lasti Mestne občine Ljubljana,«. 
 
Predlagatelj je amandma podprl. 
 
Navzočnost je priglasilo 22 svetnikov. 
Pri ponovnem preverjanju navzočnosti je navzočnost je priglasilo 24 svetnikov. 
Za predlagan sklep je glasovalo 18 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 

 
 
 
PREDLOG  SKLEPA PREDLAGATELJA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o nadomestilu za uporabo 
stavbnega zemljišča skupaj s sprejetimi amandmaji. 
 
Pred glasovanjem so svoj glas obrazložili svetniki Peter SUŠNIK, Dimitrij KOVAČIČ in 
Miha JAZBINŠEK. 
 
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov. 
Za predlagan sklep je glasovalo 20 svetnikov. Proti je glasovalo 8 svetnikov. 
 
Sklep je bil  sprejet. 
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PREDLOG SKLEPA svetnika g. Franca SLAKA: 
 
Županja na seji pri obravnavanju osnutka proračuna za leto 2004 obvesti mestne 
svetnike koliko je obračunanih in neporavnanih obveznosti iz naslova plačil stavbnega 
zemljišča, posebej za fizične in pravne osebe, za leto 2000, 2001, 2002 in 2003 po stanjih 
31. 12. 2003. 
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov. 
Za predlagan sklep je glasovalo 25 svetnikov. Proti so glasovali 4 svetniki. 
 
Sklep je bil  sprejet. 
 
 
 
S tem je bil izčrpan dnevni red 16. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, 
zato je županja sejo končala ob 22.10 uri. 
 
 
 
VODJA SLUŽBE        Ž U P A N J A 

Po pooblastilu       
              Danica SIMŠIČ 

Matjaž BREGAR  
 
 

 
 

 


