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

• v ponedeljek 22. decembra 2003 v Veliki sejni dvorani Mestne občine 
Ljubljana, Magistrat, Mestni trg 1, Ljubljana. 

• V ponedeljek 12. januar 2004 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 I. zasedanju 22. decembra 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, Dominik Sava ČERNJAK, 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 PEJOVNIK, Zvone PENKO, Dunja PIŠKUR-
KOSMAČ, Viktorija POTOČNIK, 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, dr. 
Milan ZVER, Janez ŽAGAR in Janez ŽELEZNIK. 
 
Seje se niso udeležili: Eva STRMLJAN KRESLIN – opr., Cvetka SELŠEK – opr. 
 
Na II. zasedanju dne 12. januarja. 2004 so bili navzoči 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, Cvetka SELŠEK,  Franc SLAK, Slavko SLAK, Janez SODRŽNIK, Eva 
STRMLJAN KRESLIN, Peter SUŠNIK, Majda ŠIRCA, Marija ŠTERBENC, prof. dr. Darko 
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ŠTRAJN, dr. Metka TEKAVČIČ, Marjeta VESEL-VALENTINČIČ, Janez VRBOŠEK, dr. 
Jože ZAGOŽEN, dr. Milan ZVER, Janez ŽAGAR in Janez ŽELEZNIK. 
 
Drugega zasedanja se ni udeležil: Roman JAKIČ - opr. 
 
Na drugem zasedanju so bili navzoči tudi:  
- Tomaž TOPLAK, predsednik Nadzornega odbora Mestne občine Ljubljana, 
- Liljana MADJAR, podpredsednica Nadzornega odbora Mestne občine Ljubljana, 
- Barbara NOSE, članica Nadzornega odbora Mestne občine Ljubljana, 
- Romana LOGAR, članica Nadzornega odbora Mestne občine Ljubljana, 
- Željko ŽELEZNIK, član Nadzornega odbora Mestne občine Ljubljana. 
 
 
17. izredna seja Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana se je pričela ob 16.40 uri ob 
navzočnosti 28 svetnikov. 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana je bil sklepčen in je pričel z delom. 
 
Za 17. izredno sejo je bil določen naslednji DNEVNI RED: 
 
1.  Predlog Sklepa o soustanoviteljstvu Mednarodne podiplomske šole Jožef Štefan 

2.  Obravnava problematike izgradnje nogometnega stadiona v Ljubljani 

3.  a) Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Mestnega občine Ljubljana za 
leto 2002 

     b) Letno poročilo Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leto 
2002 

     c)  Letno poročilo Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije  za leto 
2002 

     č)  Letno poročilo Agencije za razvoj malega gospodarstva in kmetijstva v občini  

          Ljubljana - Šiška za leto 2002   
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 SOUSTANOVITELJSTVU MEDNARODNE 

PODIPLOMSKE ŠOLE JOŽEF ŠTEFAN 
 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Pred sejo poročilo pristojnega Odbora 
za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport, med sejo pa amandmaje svetnika Mihe 
JAZBINŠKA. 
 
Uvodno obrazložitev je podala predstavnica predlagateljice ga. Amalija ŠIFTAR, direktorica 
Mestne uprave Mestne občine Ljubljana. 
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Stališče pristojnega Odbora za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport je predstavil 
predsednik prof. dr. Stane PEJOVNIK. 

Postopkovno je razpravljal svetnik Dimitrij KOVAČIČ in predlagal predlog sklepa, da se o tej 
točki ne razpravlja, ker točka po Poslovniku MS MOL ne izpolnjuje pogojev za uvrstitev na 
dnevni red izredne seje MS MOL 
 
Županja je dala na glasovanje POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnika Dimitrija 
KOVAČIČA: 
Mestni svet danes o tej točki ne razpravlja. 
 
Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov. 
Za predlagan sklep je glasovalo 10 svetnikov. Proti je glasovalo 17 svetnikov. 
 
Sklep ni bil sprejet 
 
Razpravljali so svetniki: dr. Milan ZVER, prof. dr. Stanislav PEJOVNIK, Dominik Sava 
ČERNJAK, mag. Janez DROBNIČ, Dimitrij KOVAČIČ, Samo KUŠČER, Peter SUŠNIK, 
Miha JAZBINŠEK, Majda ŠIRCA, dr. Jože ZAGOŽEN, dr. Bojana BEOVIĆ, Viktorija 
POTOČNIK; 
 
Županja je prekinila razpravo in dala na glasovanje POSTOPKOVNI PREDLOG 
SKLEPA:  
Mestni svet Mestne občine Ljubljana v skladu s prvim odstavkom 106. člena Poslovnika 
Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana odločanje o tej točki preloži na eno od 
naslednjih sej.  
 
Navzočnost je priglasilo 27 svetnikov. 
Za predlagan sklep je glasovalo 30 svetnikov. Proti je glasovalo 7 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet 
 
 
 
 

 
AD 2. 

OBRAVNAVA PROBLEMATIKE IZGRADNJE NOGOMETNEGA 

STADIONA V LJUBLJANI 
 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Pred sejo pa še poročilo pristojnega 
Odbora za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport s predlogom sklepa. Med sejo pa 
predloge sklepov svetnikov g. dr. Jožeta ZAGOŽNA, g. Mihaela JARCA in g. Petra 
SUŠNIKA ter amandmaje svetnikov g. Janeza ŽAGARJA in g. Antona COLARIČA. 
 
Amandmaja svetnika g. Janeza ŽAGARJA in svetnika g. Antona COLARIČA k drugemu 
predlogu sklepa predlagateljice sta bila ob smiselni uporabi 109. člena Poslovnika Mestnega 
sveta Mestne občine Ljubljana spremenjena v nadomestna predloga sklepov. 
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Uvodno obrazložitev je podala načelnica Oddelka za predšolsko vzgojo, izobraževanje in 
šport Francka TROBEC, dodatna pojasnila pa je podal Tomo BJEDOV, direktor Stadiona 
d.o.o. 
 
Stališče pristojnega Odbora za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport je predstavil 
predsednik prof. dr. Stane PEJOVNIK. 

 
Postopkovno je razpravljal svetnik Dimitrij KOVAČIČ in predlagal predlog sklepa, da se 
razprava o tej točki uvrstiti na dnevni red ene od naslednjih sej MS MOL 
 
Županja je dala na glasovanje POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnika Dimitrija 
KOVAČIČA: 
Točka Obravnava problematike izgradnje nogometnega stadiona v Ljubljani se prenese 
na eno od naslednjih sej MS MOL, oziroma na prvo redno sejo. 
 
Navzočnost je priglasilo 32 svetnikov. 
Za predlagan sklep je glasovalo 13 svetnikov. Proti je glasovalo 24 svetnikov. 
 
Sklep ni bil sprejet 
 
 
Razpravljali so svetniki: Dominik Sava ČERNJAK, Miha JAZBINŠEK, Samo KUŠČER, 
Peter BOŽIČ, Slavko SLAK, dr. Andrej BRUČAN, Roman JAKIČ, Anton COLARIČ, Peter 
SUŠNIK, Dimitrij KOVAČIČ, dr. Jože ZAGOŽEN. 
 
Na vprašanje iz razprave Antona COLARIČA je odgovorila načelnica Oddelka za predšolsko 
vzgojo izobraževanje in šport ga. Francka TROBEC. 
 
Med razpravo je ob 19.15 uri vodenje seje prevzel podžupan Stanko BREZOVAR ob 19.25pa 
je vodenje seje ponovno prevzela županja Danica SIMŠIČ. 
 
Ob 20.20 je županja med razpravo prekinila 1. zasedanje 17. izredne seje. 
 
 
 
 
 
II. ZASEDANJE 17. IZREDNE SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE 
LJUBLJANA, KI JE BILO V PONEDELJEK DNE 12. JANUARJA 2004. 
 
Zasedanje se je pričelo ob 15.54  uri ob navzočnosti 26 svetnikov. 
 
Zasedanje sta vodila županja Mestne občine Ljubljana Danica SIMŠIČ in podžupan Slavko 
SLAK. 
 
Zaradi prenehanja mandata člana mestnega sveta gospoda podžupana Staneta 
BREZOVARJA so svetniki pred sejo prejeli predlog ugotovitvenega sklepa Komisije za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja o potrditvi mandata svetnice gospe Barbare 
MIKLAVČIČ. 
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Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja g. Slavko SLAK, je podal 
uvodno obrazložitev. 
 
Ker razprave ni bilo je dala županja na glasovanje PREDLOG UGOTOVITVENEGA 
SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana  p o t r d i  mandat članici Mestnega sveta Mestne 
občine Ljubljana ge. Barbari MIKLAVČIČ. 
 
Mandat članice je vezan na mandat članov mestnega sveta. 
 
Navzočnost je priglasilo 27 svetnikov. 
Za predlagan sklep je glasovalo 30 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet 
Potem so svetniki prešli k nadaljevanju obravnave 2. točke dnevnega reda. Pred 2. 
zasedanjem so svetniki prejeli dopis Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije in dopis 
Olimpijskega komiteja Slovenije in nov nadomestni predlog sklepa predlagateljice. 
 
 
Z razpravo so nadaljevali: Janez ŽAGAR, Mihael JARC, Miha JAZBINŠEK, Dimitrij 
KOVAČIČ, Viktorija POTOČNIK, dr. Milan ZVER, Peter BOŽIČ, mag. Janez DROBNIČ, 
Marjeta VESEL VALENTINČIČ, dr. Gregor GOMIŠČEK, Janez SODRŽNIK in Janez 
VRBOŠEK.  
 
Ob 17.55 uri je postopkovno razpravljal Peter SUŠNIK in v imenu svetniške skupine SDS 
zahteval 30 minutni odmor zaradi opredelitve do predlaganih predlogov sklepov. 
Seja se je nadaljevala ob 18.25 uri 
 
Po končani razpravi je županja dala na glasovanje 
1. 
PREDLOG SKLEPA svetnika Mihaela JARCA: 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrjuje, da Mestna občina Ljubljana potrebuje 
nogometni stadion, ki bo ustrezal tehničnim priporočilom in zahtevam za modernizacijo 
nogometnih stadionov združenj FIFA in UEFA. Mestni svet na osnovi predloženih 
gradiv ugotavlja, da je časovno in finančno najugodnejša lokacija Bežigrad. 
Predstavnica predlagateljice ni podprla 
Navzočnost je priglasilo 39 svetnikov. 
Za predlagan sklep je glasovalo 10 svetnikov. Proti je glasovalo 18 svetnikov. 
 
Sklep ni bil sprejet 
 
 
2. 
AMANDMA svetnika Janeza ŽAGARJA: 
 
Besedilo 1. sklepa se dopolni tako, da se na koncu sklepa (stavka) pred piko doda 
besedilo »oziroma na drugi lokaciji«. 
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Predstavnica predlagateljice ni podprla amandmaja. 
 
Navzočnost je priglasilo 36 svetnikov. 
Za predlagan sklep je glasovalo 17 svetnikov. Proti je glasovalo 18 svetnikov. 
 
Svetnik Janez ŽAGAR je zahteval ponovitev glasovanja. Županja je dala amandma na 
glasovanje. 

Navzočnost je priglasilo 37 svetnikov. 
Za predlagan sklep je glasovalo 19 svetnikov. Proti je glasovalo 20 svetnikov. 
 
Amandma ni  bil sprejet 
 
3. 
PREDLOG SKLEPA PREDLAGATELJICE:  

Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrjuje, da Mestna občina Ljubljana potrebuje 
nogometni stadion, ki bo ustrezal Tehničnim priporočilom in zahtevam za izgradnjo 
oziroma modernizacijo nogometnih stadionov združenj FIFA in UEFA, kar lahko 
zagotovimo na lokaciji Bežigrad ali Stožice BR 3/3. 
 
Pred glasovanjem sta svoj glas obrazložila svetnika Dimitrij KOVAČIČ in Dominik S. 
ČERNJAK. 
 
Navzočnost je priglasilo 33 svetnikov. 
Za predlagan sklep je glasovalo 30 svetnikov. Proti je glasovalo 3 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejel 
 
 
4. 
PREDLOG SKLEPA Odbora za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport:  

Mestni svet Mestne občine Ljubljana bo gradiva iz točke 2 obravnaval in sprejel 
dokončno odločitev na prvi seji po prejemu ustreznih gradiv. 
Predstavnica predlagateljice je podprla predlagani predlog sklepa. 
 
Pred glasovanjem sta svoj glas obrazložila svetnika Marjeta VESEL VALENTINČIČ in Janez 
SODRŽNIK 
 
Navzočnost je priglasilo 39 svetnikov. 
Za predlagan sklep je glasovalo 36 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet 
 
 
5. 

PREDLOG SKLEPA svetnika Petra SUŠNIKA:  

Mestni svet Mestne občine Ljubljana nalaga družbi Stadion d.o.o., da pripravi javni 
natečaj mednarodnega značaja, s katerim bo ugotovila: 
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1. interes zasebno pravnega sektorja za vlaganje v gradnjo in upravljanje objekta 
»stadion« in drugih objektov v okviru prostorsko zaokrožene lokacije na 
območju centralnega stadiona ob Vodovodni cesti v Ljubljani ter na območju BR 
3/3 Stožice, 

2. okvirno višino soudeležbe zasebno pravnega sektorja pod pogoji v naprej 
znanega deleža MOL na eni – ali drugi lokaciji, ki se naj oceni glede na delež 
zasebnega prispevka v končni ceni enega sedišča na stadionu. Javni natečaj naj 
upošteva enako kvaliteto končnega športnega objekta »stadion«. 

Poročilo o natečaju naj predloži Mestni svet v obravnavo in sprejem.  
Predstavnica predlagateljice ni podprla predlaganega predloga sklepa. 
 
Navzočnost je priglasilo 35 svetnikov. 
Za predlagan sklep je glasovalo 19 svetnikov. Proti je glasovalo 17 svetnikov. 
 

Svetnik Janko MÖDERNDORFER je zahteval ponovitev glasovanja. Županja je dala predlog 
sklepa ponovno na glasovanje. 
 
Navzočnost je priglasilo 38 svetnikov. 
Za predlagan sklep je glasovalo 19 svetnikov. Proti je glasovalo 20 svetnikov. 
 
Sklep ni bil sprejet 
 

6. 

PREDLOG SKLEPA svetnika dr. Jožeta ZAGOŽNA: 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana bo o dokončni odločitvi za izvedbo investicije 
nogometnega stadiona v Ljubljani odločil na podlagi pridobljenih strokovnih osnov, 
ekonomske primerjalne analize investicije obeh ugodnih lokacij, kot tudi analize za 
izpolnitev konzervatorskih pogojev strokovne službe za varovanje kulturne dediščine 
Plečnikovega stadiona. 
Predstavnica predlagateljice ni podprla predlaganega predloga sklepa. 
 
Postopkovno je razpravljal svetnik Branko OMERZU, in menil, da o tem predlogu sklepa ni 
potrebno glasovati. Svetnik dr. Jože ZAGOŽEN se je na predlog županje Danice SIMŠIČ 
strinjal z umikom predloga sklepa. 
 
 
7. 
NADOMESTNI PREDLOG SKLEPA svetnika Antona COLARIČA: 
 
Obstoječe besedilo 2. sklepa se črta in se nadomesti z novim besedilom:  
»Do konca januarja 2004 se pripravi primerjalna analiza obeh lokacij za nogometni 
stadion v Ljubljani (Bežigrad in Stožice), stroškov in koristi in se predloži Mestnemu 
svetu v sprejem in dokončno odločitev.« 
 
Svetnik Anton COLARIČ je umaknil svoj predlog sklepa. 
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8. 
NADOMESTNI PREDLOG SKLEPA svetnika Janeza ŽAGARJA: 
 
Besedilo 2. sklepa se spremeni tako, da se glasi:  
»Mestni svet Mestne občine Ljubljana na osnovi predloženih gradiv ugotavlja, da bi bila 
finančno ugodnejša lokacija Bežigrad – Stari stadion«. 
 
Predstavnica predlagateljice ni podprla predlaganega predloga sklepa. 
 
Navzočnost je priglasilo 34 svetnikov. 
Za predlagan sklep je glasovalo 7 svetnikov. Proti je glasovalo 24 svetnikov. 
Sklep ni bil sprejet 
 
9. 
PREDLOG SKLEPA PREDLAGATELJICE:  

Mestni svet Mestne občine Ljubljana ugotavlja, da bi bila pod pogojem zaključenega 
postopka denacionalizacije in ugodnega dogovora glede zemljišč in objekta časovno in 
finančno ugodnejša lokacija Bežigrad.  
 
Pred glasovanjem so svoj glas obrazložili svetniki Dimitrij KOVAČIČ, Janez ŽAGAR, Janez 
SODRŽNIK, dr. Jože ZAGOŽEN, Miha JAZBINŠEK, Branko OMERZU, dr. Andrej 
BRUČAN, Slavko SLAK, dr. Gregor GOMIŠČEK in Marinka LEVIČAR. 
 
Postopkovno je razpravljal Miha JAZBINŠEK in predlagal umik sklepa Odbora za predšolsko 
vzgojo, izobraževanje in šport. Županja se, je kot predlagateljica odločila dati na glasovanje 
predlog sklepa. 
 
Navzočnost je priglasilo 33 svetnikov. 
Za predlagan sklep je glasovalo 17 svetnikov. Proti je glasovalo 18 svetnikov. 
 
Svetnik Janko MÖDERNDORFER je zahteval ponovitev glasovanja. Županja je dala predlog 
sklepa ponovno na glasovanje. 
. 
Navzočnost je priglasilo 29 svetnikov. 
Za predlagan sklep je glasovalo 17 svetnikov. Proti je glasovalo 18 svetnikov. 
 

Sklep ni bil sprejet. 
 
Ob 19.05 uri je županja odredila 30 minutni odmor. Zasedanje se je nadaljevalo 19. 50 uri 
 
 
 

AD 3. 
A) PREDLOG ODLOKA O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA MESTNE 
OBČINE LJUBLJANA ZA LETO  2002 

B) LETNO POROČILO JAVNEGA STANOVANJSKEGA SKLADA MESTNE 
OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2002 
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C) LETNO POROČILO REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE LJUBLJANSKE 
URBANE REGIJE  ZA LETO 2002 

Č) LETNO POROČILO AGENCIJE ZA RAZVOJ MALEGA GOSPODARSTVA IN 
KMETIJSTVA V OBČINI  LJUBLJANA - ŠIŠKA ZA LETO 2002   

 

 

 

A) PREDLOG ODLOKA O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA MESTNE 
OBČINE LJUBLJANA ZA LETO  2002 
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem 6. seje mestnega sveta. Pred sklicem 6. in 17. 
izredne seje so svetniki prejeli poročili pristojnega Odbora za finance, s sklicem 17. izredne 
seje poročilo Nadzornega odbora Mestne občine Ljubljana, med prvim zasedanjem pa še 
popravek poročila Odbora za finance s predlogom sklepa. Županja je obvestila svetnike, da je 
predsednik nadzornega odbora Tomaž TOPLAK odsoten in da je pooblastil za predstavitev 
poročila nadzornega odbora ter razpravo podpredsednico Liljana MADJAR in Barbaro 
NOSE. 

 
Uvodno obrazložitev je podal načelnik oddelka za finance Stevo LEKIČ.  
 
Poročilo nadzornega odbora je predstavila podpredsednica nadzornega odbora Liljana 
MADJAR. 
 
Postopkovno je razpravljal svetnik dr. Milan ZVER, ki je dejal, da naj se da besedo vsem 
članom nadzornega odbora. 
Županja je obrazložila, da je pristojen za pooblaščanje zastopnikov nadzornega odbora 
zadolžen predsednik nadzornega odbora. 
 
Postopkovno je razpravljal svetnik Miha JAZBINŠEK, ki je dejal, da je bilo, na seji 
svetniških klubov dogovorjeno, da se bodo poročilu nadzornega odbora dodali separati in 
zahteval odgovor zakaj to ni storjeno.  
 
Županja je obrazložila, da je prevladalo mnenje, da mora biti poročilo nadzornega odbora 
dano kot celota.  
 
Postopkovno je razpravljal svetnik Dimitrij KOVAČIČ, ki je dejal, da naj mestni svet odloči o 
tem, da bi lahko svoja stališča podajo tudi preostali navzoči člani nadzornega odbora. 
Županja je pojasnila, da skladno z veljavnimi predpisi nadzorni odbor predstavlja in zastopa 
njegove ugotovitve predsednik odbora ali člani nadzornega odbora s predsednikovim 
pooblastilom, zato mestni svet o temu ne more odločati.   
 
Stališče pristojnega Odbora za finance je predstavila predsednica dr. Metka TEKAVČIČ. 

 
Razpravljali so: Franc SLAK, Peter SUŠNIK,  
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Med razpravo je ob 20.30 uri je po pooblastilu županje vodenje seje prevzel podžupan Slavko 
SLAK. 
  
Svetnik Peter SUŠNIK je v imenu svetniške skupine SDS vložil postopkovni predlog sklepa  

1. Mestni svet prekine obravnavo in odločanje o zaključnem računu proračuna 
MOL za  leto 2002. Za nadaljevanje obravnave in odločanja o zaključnem 
računu proračuna MOL za leto 2002 županja pripravi za mestni svet: 

          - gradivo za obravnavo končnega poročila Računskega sodišča o reviziji  
             poslovanja MOL za leto 2001; 
           - revizijsko poročilo revizijske hiše Delloite & Touche za leto 2002 
           - poročila o nadzoru posameznih področij nadzora, ki so jih pripravili člani  
             Nadzornega odbora, vsak za svoje področje. 
 

2. Na podlagi mednarodnih standardov o notranji reviziji, ki veljajo od 1. 1. 2002,     
      se vsa končna poročila notranje revizije  po posameznih porabnikih  
      proračunskih sredstev, ki se nanašajo na obdobje 2001 in 2002, pred dokončno 

            obravnavo in odločanjem Mestnega sveta o zaključnem računu 2002 predložijo 
Nadzornemu odboru, ki v zvezi s tem pripravi ustrezna priporočila oziroma 
sklepe ter o tem seznani Mestni svet. 

 
Navzočnost je priglasilo 25 svetnikov. 
Za predlagan sklep je glasovalo 15 svetnikov. Proti je glasovalo 24 svetnikov. 
 
Sklep ni sprejet. 
 
Razpravljali so še: Dimitrij KOVAČIČ, Viktorija POTOČNIK, Miha JAZBINŠEK. 
 
Postopkovno je razpravljal svetnik Miha JAZBINŠEK, in predlagal, da se seja prekine. 
 
Podžupan je dal na glasovanje POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA: 
Seja se prekine in se nadaljuje prihodnjič.  
 
Navzočnost je priglasilo 22 svetnikov. 
Pri drugem preverjanju navzočnosti je navzočnost priglasilo 21 svetnikov. 
 
Ob 21.37 podžupan določil 10 minutni odmor. Po odmoru se je nadaljevala seja ob 21.45 uri, 
katere vodenje je ponovno prevzela županja Danica SIMŠIČ. 
 
Pri tretjem ugotavljanju navzočnosti je navzočnost priglasilo 23 svetnikov. 
Za predlagan sklep je glasoval 1 svetnik. Proti je glasovalo 20 svetnikov. 
 
Svetnik Janez ŽELEZNIK je zahteval ponovitev glasovanja. Županja je dala predlog sklepa 
ponovno na glasovanje. 
 
Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov. 
Za predlagan sklep ni glasoval nihče. Proti je glasovalo 21 svetnikov. 
 
Sklep ni bil sprejet. 
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Razpravljali so še: Cvetka SELŠEK, Igor OMERZA, dr. Metka TEKAVČIČ, Janez 
ŽELEZNIK, Peter BOŽIČ, Liljana MADJAR in Meta VESEL VALENTINČIČ. 
 
Dodatna pojasnila na vprašanja svetnikov so podali predstavnik Oddelka za gospodarjenje z 
zemljišči Janez DOTTI, načelnica Oddelka za gospodarjenje z nepremičninami Ljuba CIUHA 
in načelnik Oddelka za finance Stevo LEKIČ. 
 
Po končani razpravi je dal podžupan na glasovanje  
1. 
1. PREDLOG SKLEPA PREDLAGATELJICE:  

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o zaključnem računu 
proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2002. 
Pred glasovanjem je svoj glas obrazložil svetnika Branko OMERZU. 
 
Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov. 
Za predlagan sklep je glasovalo 22 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet 
 

2. 

2. PREDLOG SKLEPA Odbora za finance: 

Mestni svet zadolži županjo, da upošteva vsa Obvezna priporočila Nadzornega odbora 
Mestne občine Ljubljana, ki so podana v Poročilu o razpolaganju s premoženjem MOL, 
o namenskosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev in o finančnem poslovanju 
uporabnikov proračunskih sredstev v letu 2002 z dne 26. 11. 2003 in poroča Mestnemu 
svetu Mestne občine Ljubljana o načinu izvedbe popravljalnih ukrepov do sprejema 
Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2004. 
 

Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov. 
Za predlagan sklep je glasovalo 23 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet 
 
3. 

1. PREDLOG SKLEPA Svetniškega kluba NSI: 

Mestna uprava do prihodnje seje mestnega sveta pripravi spisek dolžnikov, katerih 
skupni dolg je večji od 400.000,00 SIT in ga posreduje vsem mestnim svetnikom. Pri 
vsakem dolžniku naj bo napisan datum zapadlosti, v kateri fazi je postopek izterjave (ali 
je vložena tožba, izvršba itd. ) in kakšne so možne izterjave dolga.  
 
Predstavnik predlagateljice ni podprl predlaganega predloga sklepa. 
 
Navzočnost je priglasilo 22 svetnikov. 
Pri ponovnem ugotavljanju navzočnosti je navzočnost priglasilo 23 svetnikov. 
Za predlagan sklep sta glasovala 2 svetnika. Proti je glasovalo 20 svetnikov. 
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Sklep ni bil sprejet 
 
 
4. 
2. PREDLOG SKLEPA Svetniškega kluba NSI: 

V predlaganem proračunu so lahko samo projekti, za katere se lahko izkaže, da so 
realne možnosti za njihovo izvedbo.  
 
Predstavnik predlagateljice ni podprl predlaganega predloga sklepa. 
 
Navzočnost je priglasilo 22 svetnikov. 
Pri ponovnem ugotavljanju navzočnosti je navzočnost priglasilo 23 svetnikov. 
Za predlagan sklep je glasoval 1 svetnik. Proti je glasovalo 16 svetnikov. 
 
Sklep ni bil sprejet 
 
 
5. 
3. PREDLOG SKLEPA Svetniškega kluba NSI: 

Županja pripravi predlog reorganizacije  Mestne uprave do sprejetja osnutka 
proračuna za leto 2005. 
 
Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov. 
Za predlagan sklep je glasoval 1 svetnik. Proti je glasovalo 16 svetnikov. 
 
Sklep ni bil sprejet 
 
 
 

B) LETNO POROČILO JAVNEGA STANOVANJSKEGA SKLADA MESTNE 
OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2002 
 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem 6. seje mestnega sveta. Z dodatnim gradivom 
so pred 6. sejo prejeli še poročilo pristojnega Odbora za finance.  

Predstavnica predlagateljice direktorica Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine 
Ljubljana ga. Jožka HEGLER, je podala uvodno obrazložitev. 

Stališče pristojnega Odbora za finance je predstavila predsednica dr. Metka TEKAVČIČ. 

Ker razprave ni bilo je dala županja na glasovanje 
PREDLOG SKLEPA:  

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Letno poročilo Javnega stanovanjskega 
sklada Mestne občine Ljubljana za leto 2002. 
Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov. 
Za predlagan sklep je glasovalo 22 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet 
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C) LETNO POROČILO REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE LJUBLJANSKE 
URBANE REGIJE  ZA LETO 2002 
 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem 6. seje mestnega sveta. Z dodatnim gradivom 
so pred 6. sejo prejeli poročilo pristojnega Odbora za finance.  

Predstavnica predlagateljice direktorica Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane 
regije ga. Lilijana RESINOVIČ, je podala uvodno obrazložitev. 

Stališče pristojnega Odbora za finance je predstavila predsednica dr. Metka TEKAVČIČ. 

 
Ker razprave ni bilo je dala županja na glasovanje 
PREDLOG SKLEPA:  

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Letno poročilo Regionalne razvojne 
agencije Ljubljanske urbane regije za leto 2002. 
 
Navzočnost je priglasilo 22 svetnikov. 
 
 
Postopkovno je razpravljal svetnik Branko OMERZU, in predlagal, da se seja prekine. 
 
Županja je dala na glasovanje POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA: 
Seja se prekine. 
 
Navzočnost je priglasilo 22 svetnikov. 
Pri drugem preverjanju navzočnosti je navzočnost priglasilo 22 svetnikov. 
Pri tretjem preverjanju navzočnosti je navzočnost priglasilo 23 svetnikov. 
Za predlagan sklep je glasovalo 3 svetnikov. Proti je glasovalo 20 svetnikov.  
 
Sklep ni bil sprejet. 
 
Seja se je nadaljevala in županja je dala na glasovanje 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Letno poročilo Regionalne razvojne 
agencije Ljubljanske urbane regije za leto 2002. 
  
Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov. 
Za predlagan sklep je glasovalo 21 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet 
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Č) LETNO POROČILO AGENCIJE ZA RAZVOJ MALEGA GOSPODARSTVA IN 
KMETIJSTVA V OBČINI  LJUBLJANA - ŠIŠKA ZA LETO 2002   
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklice 6. seje mestnega sveta, z dodatnim gradivom 
so pred 6. sejo prejeli še nov predlog sklepa predlagateljice in poročilo pristojnega Odbora za 
finance. 

Predstavnica predlagateljice načelnica Oddelka za gospodarske dejavnosti in turizem ga. 
Vanjo RANGUS, je podala uvodno obrazložitev. 

Stališče pristojnega Odbora za finance je predstavila predsednica dr. Metka TEKAVČIČ. 

 
Ker razprave ni bilo, je dala županja na glasovanje 
PREDLOG SKLEPA:  

Mestni svet Mestne občine Ljubljana ne sprejme Letnega poročila Agencije za razvoj 
malega gospodarstva in kmetijstva v občini Ljubljana - Šiška za leto 2002. 
 
Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov. 
Za predlagan sklep je glasovalo 19 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet 
 
 
 
S tem je bil izčrpan dnevni red 17. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, 
zato je županja sejo končala ob 22.52 uri. 
 
 
 
VODJA SLUŽBE        Ž U P A N J A 

Po pooblastilu       
              Danica SIMŠIČ 

Matjaž BREGAR  
 
 
 


