
 

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

Številka: 0600-24/2003-27 
Datum:    27. 2. 2004 
 

Z A P I S N I K 
 
8. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, ki je bila : 
 
• v ponedeljek 19. januarja 2004 – I. zasedanje, 
• v ponedeljek 26. januarja 2004 – II. zasedanje in 
• v ponedeljek 2. februarja 2004 – III. zasedanje. 
 
 
Zasedanja so potekala v Veliki sejni dvorani Mestne občine Ljubljana, Magistrat, 
Mestni trg 1, Ljubljana. 
 
Zasedanja sta vodila županja Mestne občine Ljubljana Danica SIMŠIČ in podžupan Slavko 
SLAK. 
 
K 4. točki dnevnega reda je bila vabljena Zdenka GROZDE, začasna direktorica Holdinga 
Ljubljana, d.o.o. 
 
Na zasedanju dne 19. 1. 2004 so bili navzoči člani in članice Mestnega sveta (v 
nadaljevanju svetniki): 
 
dr. Bojana BEOVIĆ, Peter Jožef BOŽIČ, 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 Radovan 
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. 
 
Zasedanja se niso udeležile: Barbara MIKLAVČIČ-opr., Cvetka SELŠEK-opr. in Eva 
STRMLJAN KRESLIN- opr.  
 
 
Na II. zasedanju dne 26. 1. 2004 so bili navzoči svetniki: 
 
dr. Bojana BEOVIĆ, Peter Jožef BOŽIČ, Andrej BRUČAN, dr. Drago ČEPAR, Maja ČEPIČ,  
mag. Janez DROBNIČ, Stanislava Marija FERENČAK MARIN, dr. Gregor GOMIŠČEK, 
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Gregor ISTENIČ, Mihael JARC, Miha JAZBINŠEK, Miha KOPRIVŠEK, Dimitrij 
KOVAČIČ, Samo KUŠČER, Boris MAKOTER, Barbara MIKLAVČIČ, 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, Eva 
STRMLJAN KRESLIN, Majda ŠIRCA, Marija ŠTERBENC, prof. dr. Darko ŠTRAJN, dr. 
Metka TEKAVČIČ, Marjeta VESEL-VALENTINČIČ, Janez VRBOŠEK, dr. Jože 
ZAGOŽEN, Janez ŽAGAR in Janez ŽELEZNIK. 
 
Zasedanja se niso udeležili: Anton COLARIČ–opr., Dominik Sava ČERNJAK–opr., Roman 
JAKIČ–opr., Marinka LEVIČAR–opr, Janez SODRŽNIK–opr., Peter SUŠNIK–opr. in dr. 
Milan ZVER- opr.   
 
 
 
Na III. zasedanju dne 2. 2. 2004 so bili navzoči svetniki: 
 
dr. Bojana BEOVIĆ, Peter Jožef BOŽIČ, Andrej BRUČAN, Anton COLARIČ, dr. Drago 
ČEPAR, Maja ČEPIČ, 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, Barbara 
MIKLAVČIČ, 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, Eva STRMLJAN KRESLIN, Marija ŠTERBENC, prof. dr. Darko 
ŠTRAJN, dr. Metka TEKAVČIČ, Janez VRBOŠEK, dr. Jože ZAGOŽEN, dr. Milan ZVER, 
Janez ŽAGAR in Janez ŽELEZNIK. 
 
Seje se niso udeležili: Dominik Sava ČERNJAK, mag. Janez DROBNIČ, Peter SUŠNIK– 
opr.,  Majda ŠIRCA – opr. in Marjeta VESEL VALENTINČIČ– opr.  
 
Prvo zasedanje se je pričelo ob 15.46 uri ob navzočnosti 26 svetnikov.  
 
Svetniki so s sklicem seje prejeli predlog dnevnega reda 8. seje Mestnega sveta Mestne občine 
Ljubljana.  
 
Ker ni bilo razprave je županja dala na glasovanje naslednji PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog dnevnega reda 8. seje. 
 
Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov. 
Pri ponovnem preverjanju navzočnosti je navzočnost priglasilo 21 svetnikov 
 
Županja je ob 15.49 odredila 10 minutni odmor. Zasedanje se je nadaljevalo ob 15.59 uri. 
 
Navzočnost je priglasilo 26 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 22 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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SPREJET JE BIL NASLEDNJI DNEVNI RED: 
 
1.   Potrditev zapisnikov 2., 3. in 4. seje  ter 13. izredne seje Mestnega sveta  Mestne 

občine Ljubljana  

2.   Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude 

3.   Kadrovske zadeve 

4.   Obravnava gradiva za sejo Skupščine Holdinga Ljubljana, d.o.o. 
 
5.   Predlog Obvezne razlage drugega odstavka 6. člena Odloka o posebni in      

podrejeni rabi javnih površin (Uradni list RS, št. 90/99) 
 
6.   Dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin  

Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986 do 2000 - za  območje 
Mestne občine Ljubljana  (za del območja VK7/3) 

 
7.   Predlog Strategije za pripravo Programa varnosti cestnega prometa Mestne občine 

Ljubljana 

8.   Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2003 za obdobje 
od 1. 1. do 30. 6. 2003 

9.   Predlog Sklepa o izločitvi enote Miškolin na lokaciji Dolsko 85 A iz javnega vzgojno  
izobraževalnega zavoda Vrtec Pedenjped 

  
10.  a) Predlog Sklepa o izločitvi enot iz javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Vrtec 

Ljubljana Center in njihovo organiziranje v samostojne zavode 
       b) Osnutek Odloka o ustanovitvi javnega  vzgojno - izobraževalnega zavoda Vrtec 

Ledina 
       c)  Osnutek Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Vrtec 

Dr. France Prešeren  
      d) Osnutek Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Vrtec 

Pod  Gradom 
       e) Osnutek Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno - izobraževalnega  zavoda Vrtec  

Vodmat 
 
11.  a) Predlog Sklepa o izločitvi enot iz javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Viški 

vrtci in njihovem organiziranju v samostojne zavode 
       b) Osnutek Odloka o ustanovitvi javnega  vzgojno - izobraževalnega zavoda Vrtec 

Zarja 
       c) Osnutek Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Vrtec 

Vrhovci 
       d) Osnutek Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Vrtec  

Galjevica 
       e) Osnutek Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno - izobraževalnega  zavoda Vrtec 

Trnovo 
       f) Osnutek Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Vrtec 

Kolezija 
   g) Osnutek Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Vrtec 

Viški vrtci 
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12. Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Mestne občine Ljubljana s predlogom za 
obravnavo po hitrem postopku 

 
13. a) Predlog Sklepa o prenehanju in začetku likvidacije družbe Holding            
          Ljubljana, d.o.o., družba za upravljanje in gospodarjenje z javnimi  podjetji (s  
          pogojnim predlogom Spremembe družbene pogodbe o ustanovitvi Holdinga  
          Ljubljane, družbe za upravljanje in gospodarjenje z javnimi podjetji, d.o.o.), 

b) Osnutek Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Ljubljanski potniški  promet,  
    d.o.o. 

      c) Osnutek Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o. 
      č) Osnutek Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Ljubljanske tržnice, d.o.o. 
      d) Osnutek Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Parkirišča, d.o.o. 
      e) Osnutek Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Snaga, d.o.o. 
      f)  Osnutek Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Vodovod - Kanalizacija, d.o.o.  
      g) Osnutek Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Žale, d.o.o. 
 
14. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Regionalne 

razvojne agencije Ljubljanske urbane regije s predlogom za obravnavo po hitrem 
postopku 

 
 
Svetnik Branko OMERZU je predlagal postopkovni predlog sklepa. Županja je dala na 
glasovanje POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnika Branka OMERZUJA: 
 
Seja se ob 22.00 uri prekine in nadaljuje prihodnjič. 
 
Navzočnost je priglasilo 34 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 29 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 

AD 1. 

POTRDITEV ZAPISNIKOV 5. IN 6. SEJE TER 15. IZREDNE SEJE MESTNEGA 
SVETA MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

 
 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. 
 
 
1. POTRDITEV ZAPISNIKA 5. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA Z DNE 29. SEPTEMBRA, 13. OKTOBRA, 20. OKTOBRA IN 3. 
NOVEMBRA 2003  

 
 
Ker ni bilo razprave, je dala županja na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi zapisnik 5. seje Mestnega sveta Mestne 
občine Ljubljana z dne 29. septembra, 13. oktobra, 20. oktobra in 3. novembra 2003.  
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Navzočnost je priglasilo 28 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 28 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
2. POTRDITEV ZAPISNIKA 6. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA Z DNE 10. NOVEMBRA 2003  
 
Ker ni bilo razprave, je dala županja na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi zapisnik 6. seje Mestnega sveta Mestne 
občine Ljubljana z dne 10. novembra 2003.  
 
Navzočnost je priglasilo 25 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 27 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
3. POTRDITEV ZAPISNIKA 15. IZREDNE SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE 

OBČINE LJUBLJANA Z DNE 24. NOVEMBRA 2003  
 
Ker ni bilo razprave, je dala županja na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi zapisnik 15. izredne seje Mestnega sveta 
Mestne občine Ljubljana z dne 24. novembra 2003.  
 
Navzočnost je priglasilo 25 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 24 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
 

AD 2. 
VPRAŠANJA IN POBUDE SVETNIKOV TER ODGOVORI NA VPRAŠANJA IN 

POBUDE 
 
 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem, po sklicu ter med sejo.. 

 
Svetniki so do 8. seje MS MOL pisno postavili naslednja vprašanja in pobude. 
 
1. 
Dominik S. ČERNJAK 
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1.1. 
Vprašanje, kakšni so konkretni ukrepi MOL za čimprejšnjo realizacijo projekta obnove 
študentskih bivalnih zmogljivosti v Ljubljani v letu 2004. 
 
 
2. 
Janez VRBOŠEK 
2.1. 
Pobuda za posredovanje stališča mestne uprave, županje in Odbora za zdravstvo ter 
zdravstvenega sveta o ureditvi statusa ljubljanske bolnišnice in kliničnega centra. 
 
2.2. 
Vprašanje, ali je pogodba z varuhinjo potrošniških pravic ustrezno nadomestilo za varuha 
bolnikovih pravic v Ljubljani ter kakšen je letni pavšal za te namene in kolikšno je število 
obravnavanih primerov in kakšni so rezultati obravnavanih zadev. 
  
 
Svetniki so prejeli odgovore na naslednja vprašanja in pobude: 

- odgovor na vprašanje Svetniškega kluba DeSuS  o ohranjanju kulturne dediščine in 
spomenikov na območju Mestne občine  Ljubljana, 

- odgovor na vprašanje svetnika Branka OMERZUJA koliko odprtih spisov ima Mestna 
občina Ljubljana v postopkih, ki potekajo na sodiščih, posebej  na področju 
denacionalizacije, in kakšni so stroški za odvetniške storitve v zadnjih treh letih, 

- odgovor na pobudo svetnika Branka OMERZUJA, da se spremeni  17. člen Odloka o 
cestno prometni ureditvi, 

- odgovor na vprašanje svetnika Dominika Save ČERNJAKA, kakšno je stališče mesta 
Ljubljane do vzpostavitve mladinskih centrov, 

- odgovor na pobudo svetnika Janeza SODRŽNIKA za uveljavitvev javnega interesa pri 
urbanističnem urejanju Knafljevega prehoda »Južni trg«. 

 
 
 

AD 3. 
KADROVSKE ZADEVE 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli po sklicu seje.  
 
Uvodno obrazložitev k predlogu sklepa je podal Slavko SLAK, predsednik Komisije za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 

 
1. PREDLOG SKLEPA O RAZREŠITVI IN IMENOVANJU DVEH 

PREDSTAVNIKOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V SVET ZAVODA ZA 
TEHNIČNO IZOBRAŽEVANJE LJUBLJANA 

 
Ker ni bilo razprave, je dala županja na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Razrešita se članici Sveta Zavoda za tehnično izobraževanje Ljubljana Meta VESEL 
VALENTINČIČ in Silva ČRNUGELJ. 
 



 7

Kot nadomestna člana se v Svet Zavoda za tehnično izobraževanje Ljubljana imenujeta 
Boris GORKIČ in Andreja PAČNIK. 
 
Mandat nadomestnih članov je vezan na mandat sveta zavoda. 
 
Navzočnost je priglasilo 28 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 25 svetnikov. Proti je glasovalo 5 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
2. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU KOMISIJE MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA ZA ZBIRANJE VLOG UPRAVIČENCEV PO ZAKONU O 
ODPRAVI POSLEDIC NARAVNIH NESREČ  

 
 
Ker ni bilo razprave, je dala županja na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
V Komisijo Mestne občine Ljubljana za zbiranje vlog upravičencev po Zakonu o 
odpravi posledic naravnih nesreč se imenujejo: za predsednika Gorazd MASLO, za 
članice oziroma člana: Andreja JENKO, Štefan KUHAR, Ivka LEVATIĆ in Teodora 
MAKOTER. 
 
Mandat komisije je vezan na konec obdelave vseh vlog za leto 2003.  
 
Navzočnost je priglasilo 26 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 26 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
3. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNIKOV JAVNOSTI V SENAT 

ZA REŠEVANJE PRITOŽB NA MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE IN 
POLICIJO 

 
Ker ni bilo razprave, je dala županja na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
V Senat za reševanje pritožb na Ministrstvo za notranje zadeve in Policijo se imenuje 
pet predstavnikov javnosti in sicer: Ivan KUHAR, Janez KARDELJ, Katarina KRIVIC, 
France PANCE in Jože STRGAR. 
 
Mandat članov senata traja štiri leta.  
 
Navzočnost je priglasilo 28 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 28 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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4. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO OSNOVNE ŠOLE 
LEDINA 

 
Ker ni bilo razprave, je dala županja na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Pozitivno mnenje k imenovanju za ravnateljico Osnovne šole Ledina se da naslednjima 
kandidatkama: Majdi JURKOVIČ in Ljubici KOSMAČ. 
 
Navzočnost je priglasilo 26 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 24 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
5. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA V SVET GIMNAZIJE LJUBLJANA ŠIŠKA  
 
Ker ni bilo razprave, je dala županja na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
V svet Gimnazije Ljubljana Šiška se imenuje Dominik Sava ČERNJAK. 
 
Mandat člana sveta traja štiri leta. 
 
Navzočnost je priglasilo 27 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 25 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
6. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU NADOMESTNEGA PREDSTAVNIKA 

MESTNE OBČINE LJUBLJANA V SVET JAVNEGA ZAVODA FESTIVAL 
LJUBLJANA  

 
Ker ni bilo razprave, je dala županja na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
V Svet javnega zavoda Festival Ljubljana se imenuje Jožka HEGLER. 
 
Mandat članice sveta je vezan na mandat članov sveta. 
 
Navzočnost je priglasilo 25 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 23 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 

AD 4. 
OBRAVNAVA GRADIVA ZA SEJO SKUPŠČINE HOLDINGA LJUBLJANA, 

D.O.O. 
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Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli pisne pobude in 
predloge občanov k javno objavljenemu osnutku Odloka o proračunu Mestne občine 
Ljubljana za leto 2004, pobude in predloge občanov, organizacij itd., poslane po pošti in 
elektronski pošti, pobude, predloge in pripombe svetov četrtnih skupnosti ter poročila 
naslednjih odborov Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana: Odbora za finance, Odbora za 
lokalno samoupravo, Odbora za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport, Odbora za kulturo 
in raziskovalno dejavnost, Odbora za zdravstvo in socialno varstvo, Odbora za gospodarske 
dejavnosti, turizem in kmetijstvo, Odbora za gospodarske javne službe in promet, Odbora za 
urejanje prostora in urbanizem, Odbora za gospodarjenje z nepremičninami, Odbora za 
stanovanjsko politiko, Odbora za varstvo okolja ter Odbora za zaščito, reševanje in civilno 
obrambo. 
Uvodno obrazložitev sta podala županja Danica SIMŠIČ in načelnik Oddelka za finance 
Stevo LEKIČ. 

Stališče pristojnega Odbora za finance je predstavila dr. Metka TEKAVČIČ, predsednica 
odbora. 
 
Razpravljali so naslednji svetniki: Janko MÖDERNDORFER, Dominik Sava ČERNJAK, 
Branko OMERZU, Franc SLAK, mag. Janez DROBNIČ, Peter SUŠNIK, Slavko SLAK, 
Miha JAZBINŠEK, Janez ŽAGAR, dr. Bojana BEOVIĆ, Marjeta VESEL- VALENTINČIČ, 
in dr. Gregor GOMIŠČEK. 
 
Pred razpravo svetnice dr. Bojane BEOVIĆ  ob 18.09 uri je vodenje seje, zaradi odsotnosti 
županje Danice SIMŠIČ, prevzel podžupan Slavko SLAK. 
 
Podžupan Slavko SLAK je ob 18.30 uri odredil 30 minutni odmor. Ob 19.25 je Mestni svet 
Mestne občine Ljubljana nadaljeval z zasedanjem. Po odmoru  vodenje seje prevzela županja. 
 
Razpravljali so naslednji svetniki: Miha JAZBINŠEK, dr. Gregor GOMIŠČEK, dr. Milan 
ZVER, dr. Drago ČEPAR, Angela MURKO PLEŠ, Janez SODRŽNIK, Marinka LEVIČAR, 
Mihael JARC, dr. Jože ZAGOŽEN in dr. Stanislav PEJOVNIK. 
 
Županja je ob 22.00 uri prekinila sejo in obvestila svetnike, da bo nadaljevanje seje v 
ponedeljek dne  26. 1. 2004. 
 
 
 
 
 
 
II. ZASEDANJE 8. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE 
LJUBLJANA, KI JE BILO V PONEDELJEK DNE 26. JANUARJA 2004. 
 
Zasedanje se je pričelo ob  15.50  uri ob navzočnosti 26 svetnikov. 
 
Zasedanje je vodila županja Mestne občine Ljubljana Danica SIMŠIČ. 
 
Mestni svet je bil sklepčen in je nadaljeval z obravnavo 4. točke sprejetega dnevnega reda 8. 
seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana z dne 19. 1. 2004 z nazivom: »Osnutek Odloka 
o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2004«.   
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Svetniki so pred drugim zasedanjem 8. seje prejeli še poročilo Odbora za stanovanjsko 
politiko s popravkom pripombe. 

 

Razpravljali so svetniki: Viktorja POTOČNIK, dr. Drago ČEPAR, dr. Gregor GOMIŠČEK,  
Miha JAZBINŠEK, Marija ŠTERBENC, Janez ŽELEZNIK, mag. Igor OMERZA, Samo 
KUŠČER, mag. Janez DROBNIČ,  Mihael JARC, Peter Jožef BOŽIČ, Dimitrij KOVAČIČ, 
dr. Metka TEKAVČIČ, Andrej BRUČAN, prof. dr. Stanislav PEJOVNIK, Branko OMERZU, 
Dunja PIŠKUR-KOSMAČ, Zvone PENKO, Janko MÖDERNDORFER, Janez ŽAGAR, 
Majda ŠIRCA, Slavko SLAK in Janez VRBOŠEK. 

Ko je županja želela odrediti 30 minutni odmor je svetnik Andrej BRUČAN, predlagal 
postopkovni predlog sklepa. Županja je dala na glasovanje POSTOPKOVNI PREDLOG 
SKLEPA svetnika Andreja BRUČANA: 
 
Mestni svet nadaljuje do zaključka te točke in se nato odredi odmor.  
 
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov. 
Za postopkovni predlog  sklepa je glasovalo 24 svetnikov. Proti so glasovali 4 svetniki. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 

Po glasovanju o postopkovnem predlogu sklepa so razpravljali svetniki: Andrej BRUČAN, 
Viktorja POTOČNIK, Dimitrij KOVAČIČ in Miha JAZBINŠEK. 
 

Na vprašanja iz razprave so odgovarjali: direktorica Javnega stanovanjskega sklada Mestne 
občine Ljubljana Jožka HEGLER,  načelnica Oddelka za zdravstvo in socialno varstvo Tilka 
KLANČAR in načelnik Oddelka za finance Stevo LEKIČ. 
 
Po končani razpravi je županja dala na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet sprejme osnutek odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2004, 
skupaj s pripombami iz razprave. 

Navzočnost je priglasilo 30 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 23 svetnikov. Proti je glasovalo 10 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Županja je ob 18.56 odredila 30 minutni odmor. Ob 19.40 je Mestni svet Mestne občine 
Ljubljana nadaljeval z zasedanjem. 
 
 

AD 5. 
PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K AKONTATIVNEMU IZPLAČEVANJU 

POVEČANE DELOVNE USPEŠNOSTI V JAVNEM ZAVODU LEKARNA 
LJUBLJANA ZA LETO 2004 
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Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje, po sklicu seje pa še poročilo pristojnega 
Odbora za zdravstvo in socialno varstvo z amandmajem.  
 
Uvodno obrazložitev je podala Tilka KLANČAR, načelnica Oddelka za zdravstvo in socialno 
varstvo. 
 
Stališče pristojnega Odbora za zdravstvo in socialno varstvo je predstavila dr. Bojana 
BEOVIĆ, podpredsednica odbora. 
 
Županja je obvestila svetnike, da bo v skladu  s 112. členom poslovnika prekinila zasedanje 
ob 22.00 uri.  
 
Razpravljala sta svetnika: mag. Janez DROBNIČ in  Franc SLAK.  
 
Po končani razpravi je dala županja na glasovanje AMANDMA Odbora za zdravstvo in 
socialno varstvo: 
 
Predlog sklepa se dopolni tako, da se za besedilom »za leto 2004« doda besedilo »do 
uveljavitve zakona«. 
 
Predlagateljica ni podprla predlagani amandma. 
 
Pred glasovanjem sta svoj glas obrazložila svetnika Franc SLAK in Branko OMERZU. 
 
Navzočnost je priglasilo 29 svetnikov. 
Za predlagani amandma je glasovalo 9 svetnikov. Proti je glasovalo 19 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
Po glasovanju o amandmaju je dala županja na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o soglasju k 
akontativnemu izplačevanju povečane delovne uspešnosti v Javnem zavodu Lekarna 
Ljubljana za leto 2004.  
 
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 25 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki. 
 
Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 6. 

OBRAVNAVA GRADIVA ZA SKUPŠČINO HOLDINGA LJUBLJANA D. O. O. 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli po sklicu seje. Po sklicu seje so prejeli spremembo 
pristojnega delovnega telesa za obravnavo 6. točke gradiva Skupščine Holdinga Ljubljana 
d.o.o., nato pa še dopolnjen predlog dnevnega reda Skupščine Holdinga Ljubljana d.o.o. z 
dodatnim gradivom ter poročili Odbora za finance in Odbora za gospodarske javne službe in 



 12

promet. Pred sejo so svetniki prejeli pobudo svetnika Mihe JAZBINŠKA za izločitev 
svetnikov iz odločanja k 2., 4. in 5. točki dopolnjenega dnevnega reda Skupščine Holdinga 
Ljubljana d.o.o. 
 
Uvodno obrazložitev  k točkam dopolnjenega dnevnega reda Skupščine Holdinga Ljubljana 
d.o.o. je podala Zdenka GROZDE, začasna direktorica Holdinga Ljubljana d.o.o. 
 
Podrobnejšo obrazložitev k predlogu povišanja cen zbiranja in odvažanja komunalnih 
odpadkov zaradi stroškov ravnanja z ločenimi frakcijami je podal Janko KRAMŽAR, direktor 
Javnega podjetja Snaga d.o.o. 
 
Podrobnejšo obrazložitev k predlogu za uveljavitev novega Cenika za uporabo tržnih 
prostorov in storitev je podal Aleksander RAVNIKAR, direktor Javnega podjetja Ljubljanske 
tržnice d.o.o. 
 
Stališče pristojnega odbora od 2. do 6. točke dopolnjenega dnevnega reda Skupščine Holdinga 
Ljubljana d.o.o. je predstavila dr. Metka TEKAVČIČ, predsednica Odbora za finance. 
 
Stališče pristojnega odbora je predstavil k 7. točki dopolnjenega dnevnega reda Skupščine 
Holdinga Ljubljana d.o.o. mag. Igor OMERZA, predsednik Odbora za gospodarske javne 
službe in promet. 
 
 

I. 
 

Po uvodni obrazložitvi in danih stališčih je županja prešla na obravnavo 2. točke 
dopolnjenega dnevnega reda Skupščine Holdinga Ljubljana d.o.o. z naslovom:  
 
Predlog Poslovnega načrta Holdinga Ljubljana d.o.o. in povezanih javnih podjetij za 
leto 2004  
 
Svetnik Miha JAZBINŠEK je vložil pobudo, da se zaradi pristranosti pri odločanju o tej točki 
dnevnega reda izločijo iz odločanja naslednji svetniki: dr. Jože ZAGOŽEN, Slavko SLAK, 
Dunja PIŠKUR KOSMAČ, Miloš PAVLICA, Angela MURKO PLEŠ in Janko 
MÖDERNDORFER. 
 
Ustno obrazložitev pobude je podal Miha JAZBINŠEK. 
 
Svetnik dr. Jože ZAGOŽEN je bil odsoten, zato o pobudi za njegovo izločitev mestni svet ni 
glasoval. 
 
Županja je vprašala svetnika Slavka SLAKA, ali se strinja s pobudo o izločitvi iz glasovanja o 
tej točki dnevnega reda. Svetnik se s pobudo ni strinjal.  
 
Županja je dala na glasovanje pobudo za izločitev svetnika Slavka SLAKA iz glasovanja 
pri tej točki dnevnega reda. 
 
Navzočnost je priglasilo 30 svetnikov. 
Za predlagano pobudo je glasovalo 10 svetnikov. Proti je glasovalo 20 svetnikov. 
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Pobuda ni bila sprejeta.  
 
Na zahtevo svetnika Slavka SLAKA je županja ponovila glasovanje. 
 
Navzočnost je priglasilo 29 svetnikov. 
Za predlagano pobudo je glasovalo 10 svetnikov. Proti je glasovalo 19 svetnikov. 
 
Pobuda ni bila sprejeta.  
 
 
Županja je vprašala svetnico Dunjo PIŠKUR KOSMAČ, ali se strinja s pobudo o izločitvi iz 
glasovanja o tej točki dnevnega reda. Svetnica se s pobudo ni strinjala.  
 
Županja je dala na glasovanje pobudo za izločitev svetnice Dunje PIŠKUR KOSMAČ iz 
glasovanja pri tej točki dnevnega reda. 
 
 
Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov. 
 
Županja je ponovila ugotavljanje navzočnosti.  
 
Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov. 
 
Ker mestni svet ni bil sklepčen, je županja ob 20.31 uri odredila 10 minutni odmor. Ob 20.46 
uri je nadaljeval z zasedanjem. 
 
Po odmoru je navzočnost priglasilo 23 svetnikov. 
Za predlagano pobudo je glasovalo 6 svetnikov. Proti je glasovalo 20 svetnikov. 
 
Pobuda ni bila sprejeta. 
 
Županja je vprašala svetnika Miloša PAVLICO, ali se strinja s pobudo o izločitvi iz 
glasovanja o tej točki dnevnega reda. Svetnik se s pobudo ni strinjal.  
 
Županja je dala na glasovanje pobudo za izločitev svetnika Miloša PAVLICE iz 
glasovanja pri tej točki dnevnega reda. 
 
Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov. 
Za predlagano pobudo je glasovalo 5 svetnikov. Proti je glasovalo 21 svetnikov. 
 
Pobuda ni bila sprejeta. 
 
 
Županja je vprašala svetnico Angelo MURKO PLEŠ, ali se strinja s pobudo o izločitvi iz 
glasovanja o tej točki dnevnega reda. Svetnica se s pobudo ni strinjala.  
 
Županja je dala na glasovanje pobudo za izločitev svetnice Angele MURKO PLEŠ iz 
glasovanja pri tej točki dnevnega reda. 
 
Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov. 
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Za predlagani sklep sta glasovala 2 svetnika. Proti je glasovalo 21 svetnikov. 
 
Pobuda ni bila sprejeta. 
 
 
Svetnik Miha JAZBINŠEK je podal postopkovni predlog, da naj svetnik, ki  nima pravice 
glasovati o svoji izločitvi, tudi ne prijavi svoje navzočnosti. 
 
Županja je pojasnila, da tega predloga ne bo dala na glasovanje, ker 38. člen poslovnika 
določa zgolj to, da svetnik o svoji izločitvi ne glasuje. 
 
 
Županja je vprašala svetnika Janka MÖDERNDORFERJA, ali se strinja s pobudo o izločitvi 
iz glasovanja o tej točki dnevnega reda. Svetnik se s pobudo ni strinjal.  
 
Županja je dala na glasovanje pobudo za izločitev svetnika Janka MÖDERNDORFERJA 
iz glasovanja pri tej točki dnevnega reda. 
 
Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov. 
Za predlagano pobudo so glasovali 3 svetniki. Proti je glasovalo 21 svetnikov. 
 
Pobuda ni bila sprejeta. 
 
 
Postopkovno je razpravljal svetnik Dimitrij KOVAČIČ, ki je menil, da svetnica Dunja 
PIŠKUR- KOSMAČ ne bi smela prijaviti svoje navzočnosti pred glasovanjem o njeni 
izločitvi. 
 
Županja je odgovorila enako kot svetniku Mihi JAZBINŠKU. 
 
Ker ni bilo razprave, je županja dala na glasovanje naslednji PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana pooblašča županjo Mestne občine Ljubljana, da na 
Skupščini Holdinga Ljubljana, d.o.o., glasuje za sprejem predloga sklepa k 2. točki 
dopolnjenega dnevnega reda. 
 
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 19 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

II. 
 
Županja je dala v obravnavo 3. točko dopolnjenega dnevnega reda Skupščine Holdinga 
Ljubljana d.o.o. z naslovom: 
 
Poročilo o poslovanju Holdinga Ljubljana d.o.o. in povezanih javnih podjetij za obdobje 
januar – september 2003.  
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Ker ni bilo razprave, je županja dala na glasovanje naslednji PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana pooblašča županjo Mestne občine Ljubljana, da na 
Skupščini Holdinga Ljubljana, d.o.o., glasuje za sprejem predloga sklepa k 3. točki 
dopolnjenega dnevnega reda. 
 
Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 23 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 

III. 
 
Županja je dala v obravnavo 4. točko dopolnjenega dnevnega reda Skupščine Holdinga 
Ljubljana d.o.o. z naslovom: 
 
Predlog Javnega podjetja Snaga d.o.o. za povišanje cene zbiranja in odvažanja 
komunalnih odpadkov zaradi stroškov ravnanja z ločenimi frakcijami.   
 
Svetnik Miha JAZBINŠEK je vložil pobudo, da se zaradi pristranosti pri odločanju o tej točki 
dnevnega reda izločijo iz odločanja naslednji svetniki: dr. Jože ZAGOŽEN,. Slavko SLAK, 
Dunja PIŠKUR KOSMAČ, Miloš PAVLICA, Angela MURKO PLEŠ in Janko 
MÖDERNDORFER. 
 
Svetnik dr. Jože ZAGOŽEN je bil odsoten, zato o pobudi za njegovo izločitev mestni svet ni 
glasoval. 
 
Županja je vprašala svetnika Slavka SLAKA, ali se strinja s pobudo o izločitvi iz glasovanja o 
tej točki dnevnega reda. Svetnik se s pobudo ni strinjal.  
 
Županja je dala na glasovanje pobudo za izločitev svetnika Slavka SLAKA iz glasovanja 
pri tej točki dnevnega reda. 
 
Navzočnost je priglasilo 21 svetnikov. 
 
Županja je ponovno ugotavljala navzočnost. 
 
Navzočnost je priglasilo 21 svetnikov. 
 
Glasovalna naprava dr. Metke TEKAVČIČ ni delovala, zato je ob 20.57 uri županja odredila 
nekaj minutni odmor.  
 
Ob  21.02 je mestni svet nadaljeval z zasedanjem. 
 
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov. 
Za predlagano pobudo so glasovali 3 svetniki. Proti je glasovalo 20 svetnikov. 
 
Pobuda ni bila sprejeta. 
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Županja je vprašala svetnico Dunjo PIŠKUR KOSMAČ, ali se strinja s pobudo o izločitvi iz 
glasovanja o tej točki dnevnega reda. Svetnica se s pobudo ni strinjala.  
 
Županja je dala na glasovanje pobudo za izločitev svetnice Dunje PIŠKUR KOSMAČ iz 
glasovanja pri tej točki dnevnega reda. 
 
Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov. 
Za predlagano pobudo sta glasovala 2 svetnika. Proti je glasovalo 20 svetnikov. 
 
Pobuda ni bila sprejeta. 
 
 
Županja je vprašala svetnika Miloša PAVLICO, ali se strinja s pobudo o izločitvi iz 
glasovanja o tej točki dnevnega reda. Svetnik se s pobudo ni strinjal.  
 
Županja je dala na glasovanje pobudo za izločitev svetnika Miloša PAVLICE iz 
glasovanja pri tej točki dnevnega reda. 
 
Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov. 
Za predlagano pobudo so glasovali 3 svetniki. Proti je glasovalo 21 svetnikov. 
 
Pobuda ni bila sprejeta. 
 
 
Županja je vprašala svetnico Angelo MURKO PLEŠ, ali se strinja s pobudo o izločitvi iz 
glasovanja o tej točki dnevnega reda. Svetnica se s pobudo ni strinjala.  
 
Županja je dala na glasovanje pobudo za izločitev svetnice Angele MURKO PLEŠ iz 
glasovanja pri tej točki dnevnega reda. 
 
Navzočnost je priglasilo 22 svetnikov. 
 
Županja je ponovno ugotavljala navzočnost. 
 
Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov. 
Za predlagano pobudo so glasovali 3 svetniki. Proti je glasovalo 20 svetnikov. 
 
Pobuda ni bila sprejeta. 
 
Županja je vprašala svetnika Janka MÖDERNDORFERJA, ali se strinja s pobudo o izločitvi 
iz glasovanja o tej točki dnevnega reda. Svetnik se s pobudo ni strinjal.  
 
Županja je dala na glasovanje pobudo za izločitev svetnika Janka MÖDERNDORFERJA 
iz glasovanja pri tej točki dnevnega reda. 
 
Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov. 
Za predlagano pobudo so glasovali 3 svetniki. Proti je glasovalo 20 svetnikov. 
 
Pobuda ni bila sprejeta. 
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Ker ni bilo razprave, je županja dala na glasovanje naslednji PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana pooblašča županjo Mestne občine Ljubljana, da na 
Skupščini Holdinga Ljubljana, d.o.o., glasuje za sprejem predloga sklepa k 4. točki 
dopolnjenega dnevnega reda. 
 
Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov. 
Za predlagan sklep je glasovalo 17 svetnikov. Proti je glasovalo 7 svetnikov. 
 
Sklep je  bil sprejet. 
 

IV. 
Županja je dala v obravnavo 5. točko dopolnjenega dnevnega reda Skupščine Holdinga 
Ljubljana d.o.o. z naslovom: 
 
Predlog Javnega podjetja Ljubljanske tržnice d.o.o. za uveljavitev novega Cenika za 
uporabo tržnih prostorov in storitev. 
 
 
Svetnik Miha JAZBINŠEK je vložil pobudo, da se zaradi pristranosti pri odločanju o tej točki 
dnevnega reda izločijo iz odločanja naslednje svetnike: dr. Jože ZAGOŽEN, Slavko SLAK, 
Dunja PIŠKUR KOSMAČ, Miloš PAVLICA, Angela MURKO PLEŠ in Janko 
MÖDERNDORFER. 
 
Svetnik dr. Jože ZAGOŽEN je bil odsoten, zato o pobudi za njegovo izločitev mestni svet ni 
glasoval. 
 
Županja je vprašala svetnika Slavka SLAKA, ali se strinja s pobudo o izločitvi iz glasovanja o 
tej točki dnevnega reda. Svetnik se s pobudo ni strinjal.  
 
Županja je dala na glasovanje pobudo za izločitev svetnika Slavka SLAKA iz glasovanja 
pri tej točki dnevnega reda. 
 
Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov. 
 
Županja je ponovno ugotavljala navzočnost. 
 
Svetnik prof. dr. Stanislav PEJOVNIK je vložil postopkovni predlog sklepa. Županja je dala 
na glasovanje POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnika prof. dr. Stanislava 
PEJOVNIKA: 
 
V skladu z 61. členom poslovnika se poimensko ugotavlja navzočnost svetnic in 
svetnikov na seji. 
 
Navzočnost je priglasilo 22 svetnikov. 
 
Županja je ponovno ugotavljala navzočnost. 
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Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov. 
Za predlagani postopkovni predlog je glasovalo 20 svetnikov. Proti je glasovalo 5 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Županja je v skladu s sprejetim postopkovnim predlogom poimensko brala iz liste 
navzočnosti in ugotavljala navzočnost svetnic in svetnikov. 
 
Ugotovljena je bila navzočnost 24 svetnikov. 
 
Županja je ponovno dala na glasovanje pobudo za izločitev svetnika g. Slavka SLAKA iz 
glasovanja pri tej točki dnevnega reda. 
 
Navzočnost je bila nespremenjena. 
Za predlagano pobudo je glasoval 1 svetnik. Proti je glasovalo 21 svetnikov. 
 
Pobuda ni bila sprejeta. 
 
 
Županja je vprašala svetnico Dunjo PIŠKUR KOSMAČ, ali se strinja s pobudo o izločitvi iz 
glasovanja o tej točki dnevnega reda. Svetnica se s pobudo ni strinjala.  
 
Županja je dala na glasovanje pobudo za izločitev svetnice Dunje PIŠKUR KOSMAČ iz 
glasovanja pri tej točki dnevnega reda. 
 
Navzočnost je bila nespremenjena. 
Za predlagano pobudo je glasoval 1 svetnik. Proti je glasovalo 21 svetnikov. 
 
Pobuda ni bila sprejeta. 
 
 
Županja je vprašala svetnika Miloša PAVLICO, ali se strinja s pobudo o izločitvi iz 
glasovanja o tej točki dnevnega reda. Svetnik se s pobudo ni strinjal.  
 
Županja je dala na glasovanje pobudo za izločitev svetnika Miloša PAVLICE iz 
glasovanja pri tej točki dnevnega reda. 
 
Navzočnost je bila nespremenjena. 
Za predlagano pobudo ni glasoval nihče. Proti je glasovalo 20 svetnikov. 
 
Pobuda ni bila sprejeta. 
 
 
Županja je vprašala svetnico Angelo MURKO PLEŠ, ali se strinja s pobudo o izločitvi iz 
glasovanja o tej točki dnevnega reda. Svetnica se s pobudo ni strinjala.  
 
Županja je dala na glasovanje pobudo za izločitev svetnice Angele MURKO PLEŠ iz 
glasovanja pri tej točki dnevnega reda. 
 



 19

 
Navzočnost je bila nespremenjena. 
Za predlagano pobudo ni glasoval nihče. Proti je glasovalo 21 svetnikov 
 
Pobuda ni bila sprejeta. 
 
 
Županja je vprašala svetnika Janka MÖDERNDORFERJA, ali se strinja s pobudo o izločitvi 
iz glasovanja o tej točki dnevnega reda. Svetnik se s pobudo ni strinjal.  
 
Županja je dala na glasovanje pobudo za izločitev svetnika Janka MÖDERNDORFERJA 
iz glasovanja pri tej točki dnevnega reda. 
 
Navzočnost je bila nespremenjena. 
Za predlagano pobudo ni glasoval nihče. Proti je glasovalo 21 svetnikov 
 
Pobuda ni bila sprejeta. 
 
 
Razpravljal je svetnik Miha JAZBINŠEK.  
 
Po končani razpravi je dala županja na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana pooblašča županjo Mestne občine Ljubljana, da na 
Skupščini Holdinga Ljubljana d.o.o. glasuje za sprejem predloga sklepa k 5. točki 
dopolnjenega dnevnega reda. 
 
Navzočnost je bila nespremenjena (24 svetnikov). 
Za predlagan sklep je glasovalo 21 svetnikov. Proti sta glasovala 2  svetnika. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 

V. 
 

Županja je dala v obravnavo 6. točko dopolnjenega dnevnega reda Skupščine Holdinga 
Ljubljana d.o.o. z naslovom: 

 
Imenovanje revizijske družbe za storitev revidiranja računovodskih izkazov Holdinga 
Ljubljana d.o.o. in odvisnih javnih podjetij za leto 2003. 
 
Ker ni bilo razprave, je dala županja na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana pooblašča županjo Mestne občine Ljubljana, da na 
Skupščini Holdinga Ljubljana d.o.o. glasuje za sprejem predloga sklepa k 6. točki 
dopolnjenega dnevnega reda. 
 
 
Navzočnost je bila nespremenjena (24 svetnikov). 
Za predlagan sklep je glasovalo 21 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
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Sklep je bil sprejet. 
 
 

VI. 
 
Županja je dala v obravnavo 7. točko dopolnjenega dnevnega reda Skupščine Holdinga 
Ljubljana d.o.o. z naslovom: 
 
Predčasni odpoklic člana Nadzornega sveta Holdinga Ljubljana d.o.o. in imenovanje 
novega člana. 
 
 
Razpravljali so svetniki: Miha JAZBINŠEK, Branko OMERZU  in Janko 
MÖDERNDORFER. 
 
Svetnik Miha JAZBINŠEK je vložil postopkovni predlog sklepa, ker je menil, da bi županja 
morala kot pristojno delovno telo določiti Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja in ne Odbora ga gospodarske javne službe in promet. Županja je dala na 
glasovanje POSTOPKOVNI PREDLOG SKELPA svetnika Mihe JAZBINŠKA: 
 
O tem predlogu mestni svet ne odloča. 
 
Navzočnost je bila nespremenjena (24 svetnikov). 
Za postopkovni predlog  sklepa je glasovalo 6 svetnikov. Proti je glasovalo 17 svetnikov. 
 
Sklep ni bil sprejet. 
 
 
Po končani razpravi je dala županja na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana pooblašča županjo Mestne občine Ljubljana, da na 
Skupščini Holdinga Ljubljana d.o.o. glasuje za sprejem predloga sklepa k 7. točki 
dopolnjenega dnevnega reda. 
 
Navzočnost je bila nespremenjena (24 svetnikov). 
Za predlagani sklep je glasovalo 22 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Županja je ob 21.37 uri prekinila sejo ter obvestila svetnike, da bo nadaljevanje seje v 
ponedeljek dne 2. 2. 2004 ob 15. 30 uri. 
 
 
 
III. ZASEDANJE 8. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE 
LJUBLJANA, KI JE BILO V PONEDELJEK DNE 2. FEBRUARJA 2004. 
 
Zasedanje se je pričelo ob 16.20  uri ob navzočnosti 35 svetnikov. 
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Zasedanje sta vodila županja Mestne občine Ljubljana Danica SIMŠIČ in podžupan Slavko 
SLAK. 
 
Mestni svet je bil sklepčen in je nadaljeval s 7. točko sprejetega dnevnega reda 8. seje 
Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana z dne 19. 1. 2004 z naslovom: 
 

A) PREDLOG ODLOKA O AVTO-TAKSI PREVOZIH 

B) PREDLOG SKLEPA O DOLOČITVI STROŠKOV 

C) PREDLOG SKLEPA O DOLOČITVI VIŠINE LETNE TAKSE 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje pa še poročilo pristojnega 
Odbora za gospodarske javne službe in promet z amandmajem in poročilo Odbora za finance 
ter amandmaja svetniškega kluba Nova Slovenija. Pred sejo so svetniki prejeli poročilo 
Statutarno pravne komisije. 
 
Zaradi povezanosti vsebine vseh točk, so bila uvodna pojasnila podana skupno, nato pa so 
opravili razpravo in glasovanje po posameznih točkah. 
 
Uvodno obrazložitev k točkam od a) do c) je podal Pavle KLAVS, načelnik Oddelka za 
gospodarske javne službe in promet.  
 
Stališče pristojnega  Odbora za gospodarske javne službe in promet točkam od a) do c) je 
predstavil mag. Igor OMERZA, predsednik odbora. 
 
 
A) PREDLOG ODLOKA O AVTO-TAKSI PREVOZIH 
 
Razpravljali so svetniki: Samo KUŠČER, dr. Gregor GOMIŠČEK, dr. Drago ČEPAR in 
Janez SODRŽNIK. 
 
Na vprašanja in pripombe iz razprave sta odgovarjala Pavel KLAVS in Igor Peter KOS, vodja 
inšpekcije in namestnik glavne inšpektorice na Inšpektoratu Mestne občine Ljubljana. 
 
Po razpravi o celotnem aktu je županja odprla razpravo o členih, h katerim so bili vloženi 
amandmaji. 
 
Ker ni bilo razprave k 2. členu predloga odloka, je županja dala na glasovanje AMANDMA 
Svetniškega kluba Nova Slovenija: 
 
Besedna zveza »podjetnik ali pravna oseba« se nadomesti z novo besedno zvezo: 
»gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik«. 
 
Predlagatelj je amandma podprl. 
 
Navzočnost je priglasilo 29 svetnikov. 
 
Županja je ponovila ugotavljanje navzočnosti. 
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Navzočnost je priglasilo 33 svetnikov. 
Za predlagani amandma je glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
Vodja Svetniškega kluba Nova Slovenija svetnik Franc SLAK je pred glasovanjem umaknil 
amandma Svetniškega kluba Nova Slovenija k 22. členu predloga odloka. 
 
 
Ker ni bilo razprave k 25. členu predloga odloka, je županja dala na glasovanje 
AMANDMA  Odbora za gospodarske javne službe in promet: 
 
Doda se nov 25. člen, ki se glasi:  
»V znak na avtomobilu se k nazivu »TAXI« v isti velikosti doda tudi slovenski naziv 
»TAKSI«.  
Ostali členi se ustrezno preštevilčijo.«  
 
Navzočnost je priglasilo 30 svetnikov. 
Za predlagani amandma je glasovalo 10 svetnikov. Proti je glasovalo 21 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
Po glasovanju o amandmajih je županja dala na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o avto – taksi prevozih, 
skupaj s sprejetim amandmajem. 
 

Pred glasovanjem sta svoj glas obrazložila svetnika dr. Drago ČEPAR in Franc SLAK. 
 
Navzočnost je priglasilo 35 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 34 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
 
B) PREDLOG SKLEPA O DOLOČITVI STROŠKOV 
 

Razpravljal je svetnik dr. Drago ČEPAR.  
 
Po razpravi je županja dala na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o določitvi stroškov. 
 
Navzočnost je priglasilo 31 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 30 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
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Sklep je bil sprejet. 
 
 

C) PREDLOG SKLEPA O DOLOČITVI VIŠINE LETNE TAKSE 
 

Ker ni bilo razprave, je dala županja na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o določitvi višine letne 
takse. 
 
Navzočnost je priglasilo 29 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 28 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 8. 

PREDLOG PRAVILNIKA O DODELJEVANJU DRŽAVNIH POMOČI ZA 
POSPEŠEVANJE RAZVOJA MALEGA GOSPODARSTVA 

 
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli poročilo 
pristojnega Odbora za gospodarske dejavnosti, turizem in kmetijstvo in Odbora za finance ter 
amandmaje Svetniškega kluba Nova Slovenija. Pred sejo so svetniki prejeli še poročilo 
Statutarno pravne komisije. 
  
Uvodno obrazložitev k točkam je podala Vanja RANGUS, načelnica Oddelka za gospodarske 
dejavnosti in turizem.  
 
Stališče pristojnega Odbora za gospodarske dejavnosti, turizem in kmetijstvo je predstavil 
Dimitrij KOVAČIČ, član odbora. 
 
Razpravljali so svetniki: dr. Gregor GOMIŠČEK, dr. Drago ČEPAR, dr. Milan ZVER, Marija 
ŠTERBENC in Franc SLAK. 
 
Na vprašanja iz razprave je odgovarjala Vanja RANGUS. 
 
Po razpravi o celotnem aktu je županja odprla razpravo o členih,  h katerim so bili vloženi 
amandmaji. 
 
Ker ni bilo razprave k 3. členu predloga pravilnika, je županja dala na glasovanje 
AMANDMA svetniškega kluba Nova Slovenija: 
 
V naslovu tretjega člena se besede »namene povezovanja podjetij« nadomesti z 
»raziskave in razvoj, varstvo okolja, zaposlovanje«. 
 
Predstavnica predlagateljice amandmaja ni podprla. 
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Navzočnost je priglasilo 31 svetnikov. 
Za predlagani amandma je glasovalo 13 svetnikov. Proti je glasovalo 18 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 

 
 

Ker ni bilo razprave k 4. členu predloga pravilnika, je županja dala na glasovanje 
AMANDMA svetniškega kluba Nova Slovenija: 
 
V 4. členu se besedi »pravna oseba« nadomesti z besedami »majhna družba po ZGD 
(Zakonu o gospodarskih družbah)«. 
 
Predstavnica predlagateljice amandmaja ni podprla. 
 
Navzočnost je priglasilo 33 svetnikov. 
Za predlagani amandma je glasovalo 11 svetnikov. Proti je glasovalo 18 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
 
Ker ni bilo razprave k 6. členu predloga pravilnika, je županja dala na glasovanje 
AMANDMA svetniškega kluba Nova Slovenija: 
 
V 6. členu se izpusti prva alinea v celoti. 
 
Predstavnica predlagateljice amandmaja ni podprla. 
 
Navzočnost je priglasilo 30 svetnikov. 
Za predlagani amandma je glasovalo 7 svetnikov. Proti je glasovalo 21 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
 
Ker ni bilo razprave k 14. členu predloga pravilnika, je dala županja  na glasovanje 
AMANDMA svetniškega kluba Nova Slovenija, ki se glasi: 
 
V 14. členu se na koncu tretjega odstavka dodajo besede »do dneva vrnitve sredstev«. 
 
Predstavnica predlagateljice amandmaja ni podprla. 
 
Navzočnost je priglasilo 29 svetnikov. 
Za predlagani amandma je glasovalo 13 svetnikov. Proti je glasovalo 18 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
Po glasovanju o amandmajih je dala županja  na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
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Mestni svet sprejme predlog Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za 
pospeševanje razvoja malega gospodarstva.  
 
Navzočnost je priglasilo 28 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 23 svetnikov. Proti je glasovalo 9 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 

AD 9. 

PREDLOG SKLEPA O MREŽI JAVNE ZDRAVSTVENE SLUŽBE NA 
PRIMARNI RAVNI V MESTNI OBČINI LJUBLJANA 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli poročilo 
pristojnega Odbora za zdravstvo in socialno varstvo, pred 2. zasedanjem pa še amandma 
predlagateljice. 
 
Uvodno obrazložitev je podala Tilka KLANČAR, načelnica Oddelka za zdravstvo in socialno 
varstvo. 
 
Med uvodno obrazložitvijo načelnice je ob 17.17 uri zaradi odsotnosti županje vodenje seje 
prevzel podžupan Slavko SLAK. 
 
Stališče pristojnega Odbora za zdravstvo in socialno varstvo je podala dr. Bojana BEOVIČ, 
podpredsednica odbora. 
 
O aktu so razpravljali svetniki: Roman JAKIČ, dr. Bojana BEOVIČ, Andrej BRUČAN, 
Branko OMERZU, Janez VRBOŠEK, Marinka LEVIČAR in dr. Gregor GOMIŠČEK. 
 
Na vprašanja in pripombe iz razprave je odgovarjala Tilka KLANČAR. 
 
Besedo za postopkovno razpravo so dobili svetniki Roman JAKIČ, Miha JAZBINŠEK in 
Janez VRBOŠEK. Predsedujoči podžupan Slavko SLAK je ugotovil, da so namesto 
postopkovno  razpravljali vsebinsko. 
 
Po razpravi o celotnem aktu je podžupan odprl razpravo k 1. členu, h kateremu je 
predlagateljica vložila amandma. 
 
Razpravljali so svetniki: Andrej BRUČAN, Janez VRBOŠEK, dr. Gregor GOMIŠČEK in  
Miha JAZBINŠEK.         
 
Na vprašanja in pripombe iz razprave je odgovarjala Tilka KLANČAR. 
 
Svetnik Andrej BRUČAN je predlagal postopkovni predlog sklepa. Podžupan je dal na 
glasovanje POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnika Andreja BRUČANA: 
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9. točka dnevnega reda 8. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana se prekine in 
preloži na eno izmed naslednjih sej.  
 
Navzočnost je priglasilo 34 svetnikov. 
Za postopkovni predlog  sklepa je glasovalo 17 svetnikov. Proti je glasovalo 18 svetnikov. 
 
Sklep ni bil sprejet. 
 
 
Svetnik Andrej BRUČAN je zahteval ponovitev glasovanja. Podžupan je dal predlog sklepa 
ponovno na glasovanje.  
 
Navzočnost je priglasilo 35 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 16 svetnikov. Proti je glasovalo 19 svetnikov. 
 
Sklep ni bil sprejet. 
 
 
Po končani razpravi je dal podžupan  na glasovanje AMANDMA predlagateljice, ki se 
glasi: 
 
V 1. členu se v točki 6 na področju patronaže in nege na domu  pri nosilcih programov: 

  - Enota Moste, lokacija Prvomajska 5, število programov spremeni, tako da se število 
»7« nadomesti s številom »8«; 

  - Enota Šiška, lokacija Derčeva ulica 5, število programov spremeni, tako da se število  
»18« nadomesti s številom »19«; 

  - Enota Vič, lokacija Postojnska ulica 24, število programov spremeni, tako da se 
število »13,60« nadomesti s številom »14,60«. 

Pri postavki  »Skupaj Zdravstveni dom Ljubljana« se število programov spremeni, tako 
da se število »101,60« nadomesti s številom »104,60«. 

Pri postavki »VSI NOSILCI SKUPAJ« se število programov spremeni, tako da se število 
»102,60« nadomesti s številom »105,60«. 

 

V točki 7 se na področju zobozdravstva odraslih spremenijo lokacije tako, da se:  

-  v točki 1 Zdravstveni dom Ljubljana pri Enoti Center »Štefanova ulica 1« nadomesti s 
»Kotnikova ulica 36«; 

-  v točki 5 Koncesionarji: 

    - pri dr. Maksimilijanu Kosu, d.o.o.  »Derčeva ulica 4« nadomesti s »Trg          

      prekomorskih brigad 4«; 

    - pri Tonetu Tomšiču  »Gasparijeva ulica 2« nadomesti z »Gasparijeva ulica 12«; 

    - pri Vilku Vresku  »Savska cesta 5« nadomesti s »Savska cesta 3«. 
 

V točki 8 na področju zobozdravstva otrok in mladine se pri točki 4 Koncesionarji: 

- črta nosilec programa »Cestnik, d.o.o., lokacija  Mirje 2, število programov 1«; 
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-  pri postavki »Skupaj koncesionarji«  število programov »8,75« nadomesti s številom 
»7,75«; 

- pri postavki »VSI NOSILCI SKUPAJ« število programov »58,36« nadomesti s 
številom 57,36«. 
 
Navzočnost je priglasilo 31 svetnikov. 
Za predlagani amandma je glasovalo 23 svetnikov. Proti je glasovalo 9 svetnikov. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
 
Po glasovanju o amandmaju je dal podžupan  na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o mreži javne zdravstvene 
službe na primarni ravni v Mestni občini Ljubljana, skupaj s sprejetim amandmajem. 
 
Pred glasovanjem so svoj glas obrazložili svetniki: Roman JAKIČ, Andrej BRUČAN, dr. 
Bojana BEOVIĆ, Branko OMERZU in Miha JAZBINŠEK. 
 
Navzočnost je priglasilo 33 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 22 svetnikov. Proti je glasovalo 13 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
Podžupan je ob 18.36 odredil 30 minutni odmor. Zasedanje se je nadaljevalo ob 19.21 uri. Po 
odmoru je vodenje seje prevzela županja. 

 

 

AD 10. 

PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV STATUTA MESTNE OBČINE 
LJUBLJANA S PREDLOGOM ZA OBRAVNAVO PO HITREM POSTOPKU 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje pa še Sklep o določitvi 
pristojnih delovnih teles mestnega sveta in poročilo pristojne Statutarno pravne komisije.  
 
Uvodno obrazložitev je podal predlagatelj svetnik Miha JAZBINŠEK. 
 
Stališče Statutarno pravne komisije je predstavil Miloš PAVLICA, predsednik komisije. 
 
Svet je najprej odločal o obravnavi akta po hitrem postopku (prvi odstavek 142. člena 
poslovnika mestnega sveta), zato je županja odprla razpravo o  
 
1. Predlogu Sklepa za obravnavo Sprememb in dopolnitev Statuta Mestne občine 

Ljubljana po hitrem postopku 
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Ker ni bilo razprave, je dala županja na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
  
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se Spremembe in dopolnitve 
Statuta Mestne občine Ljubljana obravnavajo po hitrem postopku. 

 
Navzočnost je priglasilo 25 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 4 svetnikov. Proti je glasovalo 22 svetnikov. 
 
Sklep ni bil sprejet. 
 
 
Ker ni bil sprejet predlog sklepa za obravnavo sprememb in dopolnitev statuta po hitrem 
postopku, jih je mestni svet obravnaval na stopnji delovnega osnutka. 
 
 
2. Delovni osnutek sprememb in dopolnitev Statuta Mestne občine Ljubljana 
 
Svetnik Miha JAZBINŠEK je v postopkovni razpravi menil, da ni potrebna dvotretjinska 
večina vseh svetnikov za sprejem sprememb in dopolnitev statuta v vseh fazah. Županja je 
pojasnila, da je potrebna. 
 
Županja je dala na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme delovni osnutek Sprememb in dopolnitev 
Statuta Mestne občine Ljubljana. 
Navzočnost je priglasilo 28 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 12 svetnikov. Proti je glasovalo 15 svetnikov. 
 
Sklep ni bil sprejet. 
 
 
 

AD 11. 

A)  PREDLOG SKLEPA O PRENEHANJU IN ZAČETKU LIKVIDACIJE 
DRUŽBE HOLDING LJUBLJANA, D.O.O., DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE IN 
GOSPODARJENJE Z JAVNIMI PODJETJI (S POGOJNIM PREDLOGOM 
SPREMEMBE DRUŽBENE POGODBE O USTANOVITVI HOLDINGA 
LJUBLJANE, DRUŽBE ZA UPRAVLJANJE IN GOSPODARJENJE Z 
JAVNIMI PODJETJI, D.O.O.) 

B)   OSNUTEK ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA PODJETJA 
ENERGETIKA, D.O.O. 

C)  OSNUTEK ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA PODJETJA 
LJUBLJANSKE TRŽNICE, D.O.O. 

Č)  OSNUTEK ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA PODJETJA 
PARKIRIŠČA, D.O.O. 

D)  OSNUTEK ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA PODJETJA VODOVOD - 
KANALIZACIJA, D.O.O. 

E)   OSNUTEK ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA PODJETJA SNAGA, 
D.O.O. 
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F)   OSNUTEK ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA PODJETJA 
LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET, D.O.O. 

G)  OSNUTEK ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA PODJETJA ŽALE, 
D.O.O. 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje pa še poročilo pristojnega  
Odbora za gospodarske javne službe in promet in Sklep o določitvi pristojnih delovnih teles 
mestnega sveta. Pred sejo so svetniki prejeli pobudo svetnika Mihe JAZBINŠKA za izločitev 
svetnikov k točkam od a) do g). 
 
 
A) PREDLOG SKLEPA O PRENEHANJU IN ZAČETKU LIKVIDACIJE DRUŽBE 

HOLDING LJUBLJANA, D.O.O., DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE IN 
GOSPODARJENJE Z JAVNIMI PODJETJI (S POGOJNIM PREDLOGOM 
SPREMEMBE DRUŽBENE POGODBE O USTANOVITVI HOLDINGA 
LJUBLJANE, DRUŽBE ZA UPRAVLJANJE IN GOSPODARJENJE Z JAVNIMI 
PODJETJI, D.O.O.) 

 
Uvodno obrazložitev je podal predlagatelj svetnik Miha JAZBINŠEK. 
 
Stališče pristojnega Odbora za gospodarske javne službe in promet je predstavil mag. Igor 
OMERZA, predsednik odbora. 
 
Svetnik Miha JAZBINŠEK je vložil pobudo, da se zaradi pristranosti pri odločanju o tej točki 
dnevnega reda izločijo iz odločanja naslednji svetniki: Viktorija POTOČNIK, dr. Metka 
TEKAVČIČ, dr. Jože ZAGOŽEN, Slavko SLAK, Dunja PIŠKUR KOSMAČ, Miloš 
PAVLICA, Angela MURKO PLEŠ in Janko MÖDERNDORFER. 
 
 
Županja je vprašala svetnico Viktorijo POTOČNIK, ali se strinja s pobudo o izločitvi iz 
glasovanja o tej točki dnevnega reda. Svetnica se s pobudo ni strinjala.  
 
Županja je dala na glasovanje pobudo za izločitev svetnice Viktorije POTOČNIK iz 
glasovanja pri tej točki dnevnega reda. 
 
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov. 
Za predlagano pobudo sta glasovala 2 svetnika. Proti je glasovalo 21 svetnikov. 
 
Pobuda ni bila sprejeta. 
 
 
Županja je vprašala svetnico dr. Metko TEKAVČIČ, ali se strinja s pobudo o izločitvi iz 
glasovanja o tej točki dnevnega reda. Svetnica se s pobudo ni strinjala.  
 
Županja je dala na glasovanje pobudo za izločitev svetnice dr. Metke TEKAVČIČ iz 
glasovanja pri tej točki dnevnega reda. 
 
Navzočnost je priglasilo 27 svetnikov. 
Za predlagano pobudo je glasovalo 9 svetnikov. Proti je glasovalo 19 svetnikov. 
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Pobuda ni bila sprejeta. 
 
 
Županja je vprašala svetnika dr. Jožeta ZAGOŽNA, ali se strinja s pobudo o izločitvi iz 
glasovanja o tej točki dnevnega reda. Svetnik se je s pobudo strinjal, zato mestni svet ni 
odločal o pobudi za njegovo izločitev. 
 
 
Županja je vprašala svetnika Slavka SLAKA, ali se strinja s pobudo o izločitvi iz glasovanja o 
tej točki dnevnega reda. Svetnik se s pobudo ni strinjal.  
 
Županja je dala na glasovanje pobudo za izločitev svetnika Slavka SLAKA iz glasovanja 
pri tej točki dnevnega reda. 
 
Navzočnost je priglasilo 25 svetnikov. 
Za predlagano pobudo je glasovalo 9 svetnikov. Proti je glasovalo19 svetnikov. 
 
Pobuda ni bila sprejeta. 
 
 
 
Županja je vprašala svetnico Dunjo PIŠKUR KOSMAČ, ali se strinja s pobudo o izločitvi iz 
glasovanja o tej točki dnevnega reda. Svetnica se s pobudo ni strinjala.  
 
Županja je dala na glasovanje pobudo za izločitev svetnice Dunje PIŠKUR KOSMAČ iz 
glasovanja pri tej točki dnevnega reda. 
 
Navzočnost je priglasilo 26 svetnikov. 
Za predlagano pobudo je glasovalo 10 svetnikov. Proti je glasovalo 20 svetnikov. 
 
Pobuda ni bila sprejeta. 
 
 
Županja je vprašala svetnika Miloša PAVLICO, ali se strinja s pobudo o izločitvi iz 
glasovanja o tej točki dnevnega reda. Svetnik se s pobudo ni strinjal.  
 
Županja je dala na glasovanje pobudo za izločitev svetnika Miloša PAVLICE iz 
glasovanja pri tej točki dnevnega reda. 
 
Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov. 
Za predlagano pobudo je glasovalo 8 svetnikov. Proti je glasovalo 20 svetnikov. 
 
Pobuda ni bila sprejeta. 
 
 
Županja je vprašala svetnico Angelo MURKO PLEŠ, ali se strinja s pobudo o izločitvi iz 
glasovanja o tej točki dnevnega reda. Svetnica se s pobudo ni strinjala.  
 
Županja je dala na glasovanje pobudo za izločitev svetnice Angele MURKO PLEŠ iz 
glasovanja pri tej točki dnevnega reda. 
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Navzočnost je priglasilo 25 svetnikov. 
Za predlagano pobudo je glasovalo 9 svetnikov. Proti je glasovalo 19 svetnikov. 
 
Pobuda ni bila sprejeta. 
 
 
Županja je vprašala svetnika Janka MÖDERNDORFERJA, ali se strinja s pobudo o izločitvi 
iz glasovanja o tej točki dnevnega reda. Svetnik se s pobudo ni strinjal.  
 
Županja je dala na glasovanje pobudo za izločitev svetnika Janka MÖDERNDORFERJA 
iz glasovanja pri tej točki dnevnega reda. 
 
Navzočnost je priglasilo 25 svetnikov. 
Za predlagano pobudo je glasovalo 7 svetnikov. Proti je glasovalo 20 svetnikov. 
 
Pobuda ni bila sprejeta. 
 
Razpravljal je svetnik dr. Jože ZAGOŽEN. 
 
Predlagatelj svetnik Miha JAZBINŠEK je ob koncu razprave podal dodatna pojasnila. 
 
Po končani razpravi je dala županja  na glasovanje: 
 
1. PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o prenehanju in začetku 
likvidacije družbe HOLDING LJUBLJANA, d.o.o., družba za upravljanje in 
gospodarjenje z javnimi podjetji (dalje HOLDING). Županja Danica Simšič poskrbi, v 
svojstvu zastopnice družbenice HOLDINGA in v svojstvu predstavnice Mestnega sveta, 
za sklic Skupščine HOLDINGA najkasneje v roku 60 dni in izvedbo odločitve Mestnega 
sveta o prenehanju družbe najkasneje v roku 90 dni od sprejetja tega sklepa. 
 
Navzočnost je priglasilo 31 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 9 svetnikov. Proti je glasovalo 22 svetnikov. 
 
Sklep ni bil sprejet. 
 
 
 
2. PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana pogojno sprejme predlog Spremembe Družbene 
pogodbe o ustanovitvi HOLDINGA LJUBLJANA, d.o.o., družbe za upravljanje in 
gospodarjenje z javnimi podjetji (dalje HOLDING) za primer, če družbenice 
HOLDINGA ne bodo predhodno dosegle soglasja glede sklepa št. 1. Županja Danica 
Simšič poskrbi najkasneje v roku 60 dni od sprejetja tega sklepa za sklic Skupščine 
HOLDINGA in izvedbo odločitve Mestnega sveta o spremembi družbene pogodbe 
najkasneje v roku 90 dni in sicer pred obravnavo sklepa o prenehanju družbe in le v 
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primeru, da ni uspela zagotoviti soglasnosti družbenic glede sklepa o prenehanju 
družbe. 
 
Navzočnost je priglasilo 31 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 9 svetnikov. Proti je glasovalo 19 svetnikov. 
 
Sklep ni bil sprejet. 
 
 
Predlagatelj Miha JAZBINŠEK je podal  uvodno obrazložitev k točkam od b) do g). 
 
Stališče pristojnega Odbora za gospodarske javne službe in promet k točkam od b) do g) je 
predstavil mag. Igor OMERZA, predsednik odbora. 
 
 
 
B) OSNUTEK ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA PODJETJA ENERGETIKA 

LJUBLJANA, D.O.O. 
 
Svetnik Miha JAZBINŠEK je vložil pobudo, da se zaradi pristranosti pri odločanju o tej točki 
dnevnega reda izločijo iz odločanja naslednji svetniki: Viktorija POTOČNIK, dr. Metka 
TEKAVČIČ, dr. Jože ZAGOŽEN, Slavko SLAK, Dunja PIŠKUR KOSMAČ, Miloš 
PAVLICA, Angela MURKO PLEŠ in Janko MÖDERNDORFER. 
 
 
Županja je vprašala svetnico Viktorijo POTOČNIK, ali se strinja s pobudo o izločitvi iz 
glasovanja o tej točki dnevnega reda. Svetnica se s pobudo ni strinjala.  
 
Županja je dala na glasovanje pobudo za izločitev svetnice Viktorije POTOČNIK iz 
glasovanja pri tej točki dnevnega reda. 
 
 
Navzočnost je priglasilo 22 svetnikov. 
 
Svetnik Janez ŽELEZNIK je zahteval ponovitev ugotavljanja navzočnosti. Županja  je 
ponovila ugotavljanje navzočnosti. 
 
Navzočnost je priglasilo 22 svetnikov. 
 
Županja  je ponovila ugotavljanje navzočnosti. 
 
Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov 
Za predlagano pobudo je glasoval 1 svetnik. Proti je glasovalo 22 svetnikov. 
 
Pobuda ni bila sprejeta. 
 
 
Županja je vprašala svetnico dr. Metko TEKAVČIČ, ali se strinja s pobudo o izločitvi iz 
glasovanja o tej točki dnevnega reda. Svetnica se s pobudo ni strinjala.  
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Županja je dala na glasovanje pobudo za izločitev svetnice dr. Metke TEKAVČIČ iz 
glasovanja pri tej točki dnevnega reda. 
 
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov. 
Za predlagano pobudo so glasovali 3 svetniki. Proti je glasovalo 22 svetnikov. 
 
Pobuda ni bila sprejeta. 
 
 
Županja je vprašala svetnika dr. Jožeta ZAGOŽNA, ali se strinja s pobudo o izločitvi iz 
glasovanja o tej točki dnevnega reda. Svetnik se je s pobudo strinjal, zato mestni svet ni 
odločal o pobudi za njegovo izločitev. 
 
 
Županja je vprašala svetnika Slavka SLAKA, ali se strinja s pobudo o izločitvi iz glasovanja o 
tej točki dnevnega reda. Svetnik se s pobudo ni strinjal.  
 
Županja je dala na glasovanje pobudo za izločitev svetnika Slavka SLAKA iz glasovanja 
pri tej točki dnevnega reda. 
 
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov. 
Za predlagano pobudo je glasovalo 5 svetnikov. Proti je glasovalo 23 svetnikov. 
 
Pobuda ni bila sprejeta. 
 
 
Županja je vprašala svetnico Dunjo PIŠKUR KOSMAČ, ali se strinja s pobudo o izločitvi iz 
glasovanja o tej točki dnevnega reda. Svetnica se s pobudo ni strinjala.  
 
Županja je dala na glasovanje pobudo za izločitev svetnice Dunje PIŠKUR KOSMAČ iz 
glasovanja pri tej točki dnevnega reda. 
 
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov. 
Za predlagano pobudo je glasovalo 5 svetnikov. Proti je glasovalo 22 svetnikov. 
 
Pobuda ni bila sprejeta. 
 
 
Županja je vprašala svetnika Miloša PAVLICO, ali se strinja s pobudo o izločitvi iz 
glasovanja o tej točki dnevnega reda. Svetnik se s pobudo ni strinjal.  
 
Županja je dala na glasovanje pobudo za izločitev svetnika Miloša PAVLICE iz 
glasovanja pri tej točki dnevnega reda. 
 
Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov. 
Za predlagano pobudo je glasovalo 6 svetnikov. Proti je glasovalo 22 svetnikov. 
 
Pobuda ni bila sprejeta. 
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Županja je vprašala svetnico Angelo MURKO PLEŠ, ali se strinja s pobudo o izločitvi iz 
glasovanja o tej točki dnevnega reda. Svetnica se s pobudo ni strinjala.  
 
Županja je dala na glasovanje pobudo za izločitev svetnice Angele MURKO PLEŠ iz 
glasovanja pri tej točki dnevnega reda. 
 
 
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov. 
Za predlagano pobudo je glasovalo 7 svetnikov. Proti je glasovalo 22 svetnikov. 
 
Pobuda ni bila sprejeta. 
 
 
Županja je vprašala svetnika Janka MÖDERNDORFERJA, ali se strinja s pobudo o izločitvi 
iz glasovanja o tej točki dnevnega reda. Svetnik se s pobudo ni strinjal.  
 
Županja je dala na glasovanje pobudo za izločitev svetnika Janka MÖDERNDORFERJA 
iz glasovanja pri tej točki dnevnega reda. 
 
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov. 
Za predlagano pobudo je glasovalo 8 svetnikov. Proti je glasovalo 22 svetnikov. 
 
Pobuda ni bila sprejeta. 
 
 
Ker ni bilo razprave, je dala županja na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme osnutek Odloka o ustanovitvi Javnega 
podjetja Energetika Ljubljana, d. o. o. 
 
Navzočnost je priglasilo 26 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 10 svetnikov. Proti je glasovalo 20 svetnikov. 
 
Sklep ni bil sprejet. 
 
Svetnica dr. Metka TEKAVČIČ je zahtevala ponovitev glasovanja. Županja  je ponovila 
glasovanje. 
 
Navzočnost je priglasilo 25 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 9 svetnikov. Proti je glasovalo 21 svetnikov. 
 
Sklep ni bil sprejet. 
 
 
C) OSNUTEK ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA PODJETJA LJUBLJANSKE 

TRŽNICE, D.O.O. 
 
Svetnik Miha JAZBINŠEK je vložil pobudo, da se zaradi pristranosti pri odločanju o tej točki 
dnevnega reda izločijo iz odločanja naslednji svetniki: Viktorija POTOČNIK, dr. Metka 
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TEKAVČIČ, dr. Jože ZAGOŽEN, Slavko SLAK, Dunja PIŠKUR KOSMAČ, Miloš 
PAVLICA, Angela MURKO PLEŠ in Janko MÖDERNDORFER. 
 
 
Svetnik Slavko SLAK je predlagal postopkovni predlog. Glede na to, da gre pri pobudah za 
enake postopkovne vsebine, ter da je v skladu s poslovnikom, da svetniki odločijo enkrat za 
vse in ne ob vsaki podtočki posebej.  
 
Županja je poprosila za mnenje predsednika Statutarno pravne komisije, predhodno se je  
posvetovala tudi z nekaterimi drugimi pravniki in njihovo stališče je bilo, da je potrebno 
posebej glasovati o vsaki točki.  
 
Predsednik Statutarno pravne komisije je povedal, da se komisija do tega vprašanja ni  tega ni 
opredelila. Njegovo osebno mnenje je bilo, da je v 37. členu poslovnika mestnega sveta jasno 
navedeno, da gre za izločitev  svetnika iz odločanja o posamezni zadevi, kar pomeni, da je 
potrebno o vsaki izločitvi glasovati posamezno. Menil je tudi, da bi tudi Statutarno pravna 
komisija lahko sprejela ustrezno razlago.  
 
Svetnik Janko MÖDERNDORFER je predlagal, da v skladu s 172. členom dobijo svetniki 
razlago 37. člena poslovnika od Statutarno pravne komisije. 
 
Županja se je s tem postopkovnim predlogom strinjala in predlagala Statutarno pravni 
komisiji, da predvidoma do naslednje seje pripravi razlago 37. člena poslovnika mestnega 
sveta.  
 
 
Županja je vprašala svetnico Viktorijo POTOČNIK, ali se strinja s pobudo o izločitvi iz 
glasovanja o tej točki dnevnega reda. Svetnica se s pobudo ni strinjala.  
 
Županja je dala na glasovanje pobudo za izločitev svetnice Viktorije POTOČNIK iz 
glasovanja pri tej točki dnevnega reda. 
 
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov. 
Za predlagano pobudo je glasovalo 3 svetnikov. Proti je glasovalo 18 svetnikov. 
 
Pobuda ni bila sprejeta. 
 
 
Županja je vprašala svetnico dr. Metko TEKAVČIČ, ali se strinja s pobudo o izločitvi iz 
glasovanja o tej točki dnevnega reda. Svetnica se s pobudo ni strinjala.  
 
Županja je dala na glasovanje pobudo za izločitev svetnice dr. Metke TEKAVČIČ iz 
glasovanja pri tej točki dnevnega reda. 
 
Navzočnost je priglasilo 22 svetnikov. 
 
Županja  je ponovila ugotavljanje navzočnosti. 
 
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov. 
Za predlagano pobudo je glasoval 1 svetnik. Proti je glasovalo 18 svetnikov. 
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Pobuda ni bila sprejeta. 
 
 
Glasovanje o pobudi za izločitev svetnika dr. Jožeta ZAGOŽNA iz glasovanja pri tej točki 
dnevnega reda ni bilo potrebno, ker svetnika ni bilo v dvorani. 
 
 
Županja je vprašala svetnika Slavka SLAKA, ali se strinja s pobudo o izločitvi iz glasovanja o 
tej točki dnevnega reda. Svetnik se s pobudo ni strinjal.  
 
Županja je dala na glasovanje pobudo za izločitev svetnika Slavka SLAKA iz glasovanja 
pri tej točki dnevnega reda. 
 
Navzočnost je priglasilo 22 svetnikov. 
 
Županja  je ponovila ugotavljanje navzočnosti. 
 
Navzočnost je priglasilo 21 svetnikov. 
 
Županja  je ponovila ugotavljanje navzočnosti. 
 
Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov. 
Za predlagano pobudo sta glasovala 2 svetnika. Proti je glasovalo 21 svetnikov. 
 
Pobuda ni bila sprejeta. 
 
 
 
Županja je vprašala svetnico Dunjo PIŠKUR KOSMAČ, ali se strinja s pobudo o izločitvi iz 
glasovanja o tej točki dnevnega reda. Svetnica se s pobudo ni strinjala.  
 
Županja je dala na glasovanje pobudo za izločitev svetnice Dunje PIŠKUR KOSMAČ iz 
glasovanja pri tej točki dnevnega reda. 
 
Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov. 
Za predlagano pobudo je glasovalo 1 svetnikov. Proti je glasovalo 18 svetnikov. 
 
Pobuda ni bila sprejeta. 
 
 
 
Županja je vprašala svetnika Miloša PAVLICO, ali se strinja s pobudo o izločitvi iz 
glasovanja o tej točki dnevnega reda. Svetnik se s pobudo ni strinjal.  
 
Županja je dala na glasovanje pobudo za izločitev svetnika Miloša PAVLICE iz 
glasovanja pri tej točki dnevnega reda. 
 
Navzočnost je priglasilo 21 svetnikov. 
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Županja  je ponovila ugotavljanje navzočnosti. 
 
Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov. 
Za predlagano pobudo so glasovali 3 svetniki. Proti je glasovalo 22 svetnikov. 
 
Pobuda ni bila sprejeta. 
 
Svetnik Miloš PAVLICA je zahteval ponovitev glasovanja. Županja  je ponovila glasovanje. 
 
Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov 
Za predlagano pobudo sta glasovala 2 svetnika. Proti je glasovalo 20 svetnikov. 
 
Pobuda ni bila sprejeta. 
 
 
 
Županja je vprašala svetnico Angelo MURKO PLEŠ, ali se strinja s pobudo o izločitvi iz 
glasovanja o tej točki dnevnega reda. Svetnica se s pobudo ni strinjala.  
 
Županja je dala na glasovanje pobudo za izločitev svetnice Angele MURKO PLEŠ iz 
glasovanja pri tej točki dnevnega reda. 
 
Navzočnost je priglasilo 22 svetnikov. 
 
Županja  je ponovila ugotavljanje navzočnosti. 
 
Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov 
Za predlagano pobudo so glasovali 4 svetniki. Proti je glasovalo 21 svetnikov. 
 
Pobuda ni bila sprejeta. 
 
 
 
Županja je vprašala svetnika Janka MÖDERNDORFERJA, ali se strinja s pobudo o izločitvi 
iz glasovanja o tej točki dnevnega reda. Svetnik se s pobudo ni strinjal.  
 
Županja je dala na glasovanje pobudo za izločitev svetnika Janka MÖDERNDORFERJA 
iz glasovanja pri tej točki dnevnega reda. 
 
Navzočnost je priglasilo 22 svetnikov. 
 
Županja  je ponovila ugotavljanje navzočnosti. 
 
Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov. 
Za predlagano pobudo je glasoval 1 svetnik. Proti je glasovalo 21 svetnikov. 
 
Pobuda ni bila sprejeta. 
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Ker ni bilo razprave je dala županja  na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme osnutek Odloka o ustanovitvi Javnega 
podjetja Ljubljanske tržnice, d.o.o. 
 
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov. 
Za predlagani sklep  so glasovali 3 svetniki. Proti je glasovalo 21 svetnikov. 
 
Sklep ni bil sprejet. 
 
 
 
Č) OSNUTEK ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA PODJETJA PARKIRIŠČA, 

D.O.O. 
 
Svetnik Miha JAZBINŠEK je vložil pobudo, da se zaradi pristranosti pri odločanju o tej točki 
dnevnega reda izločijo iz odločanja naslednji svetniki: Viktorija POTOČNIK, dr. Metka 
TEKAVČIČ, dr. Jože ZAGOŽEN, Slavko SLAK, Dunja PIŠKUR KOSMAČ, Miloš 
PAVLICA, Angela MURKO PLEŠ in Janko MÖDERNDORFER. 
 
Pred glasovanjem pri tej točki dnevnega reda je svetnik Branko OMERZU predlagal 
postopkovni predlog sklepa. Županja je dala na glasovanje POSTOPKOVNI PREDLOG 
SKLEPA svetnika Branka  OMERZUJA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana ugotavlja, da ne obstajajo drugi tehtni razlogi iz 
četrte alinee 37. člena poslovnika mestnega sveta, zaradi katerih bi lahko obstajal dvom 
o nepristranosti posameznih svetnikov, za katere predlaga gospod Miha Jazbinšek, da se 
izločijo. 
 
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 23 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Ker ni bilo razprav, je dala županja  na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme osnutek Odloka o ustanovitvi Javnega 
podjetja Parkirišča, d. o. o. 
 
Navzočnost je bila nespremenjena. 
Za predlagan sklep so glasovali 3 svetniki. Proti je glasovalo 22 svetnikov. 
 
Sklep ni bil sprejet. 
 
 
D) OSNUTEK ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA PODJETJA VODOVOD - 

KANALIZACIJA, D.O.O.  
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Ker ni bilo razprave, je dala županja  na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme osnutek Odloka o ustanovitvi Javnega 
podjetja Vodovod - Kanalizacija, d. o. o. 
 
Navzočnost je bila nespremenjena. 
Za predlagan sklep sta glasovala 2 svetnika. Proti je glasovalo 21 svetnikov. 
 
Sklep ni bil sprejet. 
 
 
 
E) OSNUTEK ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA PODJETJA SNAGA, D.O.O. 
 
Ker ni bilo razprave, je dala županja  na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme osnutek Odloka o ustanovitvi Javnega 
podjetja Snaga, d. o. o. 
 
Navzočnost je bila nespremenjena. 
Za predlagani sklep so glasovali 4 svetniki. Proti je glasovalo 21 svetnikov. 
 
Sklep ni bil sprejet. 
 
 
 
F) OSNUTEK ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA PODJETJA LJUBLJANSKI 

POTNIŠKI PROMET, D.O.O. 
 
 
Ker ni bilo razprave, je dala županja  na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme osnutek Odloka o ustanovitvi Javnega 
podjetja Ljubljanski potniški promet, d. o. o. 
 
Navzočnost je bila nespremenjena. 
Za predlagani sklep je glasoval 1 svetnik. Proti je glasovalo 22 svetnikov. 
 
Sklep ni bil sprejet. 
 
 
 
G) OSNUTEK ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA PODJETJA ŽALE, D.O.O. 
 
Ker ni bilo razprave je dala županja  na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme osnutek Odloka o ustanovitvi Javnega 
podjetja Žale, d.o.o. 
 
Navzočnost je bila nespremenjena. 
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Za predlagani sklep sta glasovala 2 svetnika. Proti je glasovalo 22 svetnikov. 
 

 

AD 12. 

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 
USTANOVITVI REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE LJUBLJANSKE URBANE 
REGIJE S PREDLOGOM ZA OBRAVNAVO PO HITREM POSTOPKU 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje, po sklicu seje pa še poročilo pristojnega 
Odbora za lokalno samoupravo in Sklep o določitvi pristojnih delovnih teles mestnega sveta. 
Pred sejo so svetniki prejeli pobudo svetnika Mihe JAZBINŠKA za izločitev svetnikov in 
amandmaje županje. Pred tretjim zasedanjem dne 2. 2. 2004 pa so svetniki prejeli nove 
amandmaje županje, ki nadomeščajo prejšnje. 
 
Uvodno obrazložitev je podal predlagatelj svetnik Miha JAZBINŠEK. 
 
Stališče pristojnega Odbora za lokalno samoupravo je predstavila Stanislava Marija 
FERENČAK MARIN,  članica odbora. 
 
Svetnik Miha JAZBINŠEK je vložil pobudo, da se zaradi pristranosti pri odločanju o tej točki 
dnevnega reda izločijo iz odločanja naslednji svetniki: Viktorija POTOČNIK, dr. Metka 
TEKAVČIČ, dr. Jože ZAGOŽEN, Slavko SLAK, Dunja PIŠKUR KOSMAČ, Miloš 
PAVLICA, Angela MURKO PLEŠ in Janko MÖDERNDORFER, vendar jo je pred 
glasovanjem umaknil. 
 
 
Ker ni bilo razprave, je dala županja  na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se Odlok o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane 
regije obravnava po hitrem postopku. 

 
Navzočnost je priglasilo 25 svetnikov. 
Za predlagan sklep je glasovalo 21 svetnikov. Proti so glasovali 4 svetniki. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Regionalne 

razvojne agencije Ljubljanske urbane regije 
 
Županja je najprej odprla razpravo o aktu v celoti, nato pa so svetniki prešli na razpravo o 
členih, h katerim so bili vloženi amandmaji. 
 
Ker ni bilo razprave je županja dala na glasovanje svoj AMANDMA: 
 
 Preambula se spremeni tako, da se glasi: 
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»Na podlagi 2. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 – odločba US, 
104/92, 8/96 in 36/00) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 
26/01 in 28/01) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 8. seji dne 2. 2. 2004 sprejel«. 
 
Navzočnost je priglasilo 25 svetnikov. 
Za predlagani amandma je glasovalo 23 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma  je bil sprejet. 
 
 
Ker ni bilo razprave k  1. členu predloga odloka, je županja dala na glasovanje svoj 
AMANDMA: 
 
Drugi odstavek 1. člena se črta. 
 
Navzočnost je priglasilo 25 svetnikov. 
Za predlagani amandma je glasovalo 23 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma  je bil sprejet. 

 
 

Ker ni bilo razprave k 2. členu  predloga odloka, je županja dala na glasovanje svoj 
AMANDMA: 
 
Besedilo drugega odstavka 2. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Zavod je registriran za opravljanje še dodatnih dejavnosti v skladu s Standardno 
klasifikacijo dejavnosti 2002: 
DE/22.110  Izdajanje knjig 
DE/22.120  Izdajanje časopisov 
DE/22.150  Drugo založništvo 
K/70.110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg 
K/70.120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami 
K/73.101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja  
K/73.102    Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije 
K/73.103  Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju kmetijstva in 

sorodnih dejavnosti 
K/73.104    Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju medicine 
K/73.201  Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja 
K/73.202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike 
K/74.110    Pravno svetovanje 
K/74.120   Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje 
K/74.130 Raziskovanje trga in javnega mnenja 
K/74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje 
K/74.202 Prostorsko, urbanistično in krajinsko načrtovanje  
K/74.500    Dejavnost posredovanja in zaposlovanja delovne sile 
K/74.851    Prevajanje 
M/80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d. n.« 
 
Navzočnost je bila nespremenjena (25 svetnikov). 
Za predlagani amandma je glasovalo 24 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
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Amandma  je bil sprejet. 
 
 
 
Po glasovanju o amandmajih je županja dala na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane 
regije, skupaj s sprejetimi amandmaji. 
 
 
Navzočnost je bila nespremenjena (25 svetnikov). 
Za predlagani sklep je glasovalo 24 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 

 

 

AD 13. 

OSNUTEK ODLOKA O USTANOVITVI PRORAČUNSKEGA SKLADA MESTNE 
OBČINE LJUBLJANA ZA POSPEŠEVANJE GOSPODARSKIH JAVNIH 

SLUŽB 
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje, po sklicu seje pa še poročilo pristojnega 
Odbora za finance in Sklep o določitvi pristojnih delovnih teles mestnega sveta. Pred sejo so 
prejeli pobuda svetnika g. Mihe JAZBINŠKA. 
 
Uvodno obrazložitev je podal predlagatelj svetnik Miha JAZBINŠEK. 
 
Stališče pristojnega Odbora za finance je predstavila dr. Metka TEKAVČIČ, predsednica 
pristojnega odbora.  
 
Pred glasovanjem pri tej točki dnevnega reda je svetnik Branko OMERZU predlagal 
postopkovni predlog sklepa. Županja je dala na glasovanje POSTOPKOVNI PREDLOG 
SKLEPA svetnika Branka  OMERZUJA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana ugotavlja, da ne obstajajo drugi tehtni razlogi iz 
četrte alinee 37. člena Poslovnika Mestnega sveta, zaradi katerih bi lahko obstajal dvom 
o nepristranosti posameznih svetnikov, za katere predlaga gospod Miha Jazbinšek, da se 
izločijo. 
 
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov. 
Za postopkovni predlog  sklepa je glasovalo 23 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Razpravljal je svetnik Miha JAZBINŠEK. 
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Po končani razpravi je dala županja  na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme osnutek Odloka o ustanovitvi 
Proračunskega sklada Mestne občine Ljubljana za pospeševanje gospodarskih javnih 
služb.  
 
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov. 
Za predlagan sklep so glasovali 4 svetniki. Proti je glasovalo 20 svetnikov. 
 
Sklep ni bil sprejet. 
 
 
 
 
S tem je bil izčrpan dnevni red 8. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, zato je 
županja sejo končala ob 21. 38 uri. 
 
 
 
 
VODJA SLUŽBE         Ž U P A N J A 
   po pooblastilu 
 

Matjaž BREGAR        Danica SIMŠIČ 
 


