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

 
Številka: 032-8/2005-14 
Datum:   17. 2. 2005 

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

• v ponedeljek 24. januarja 2005 - I. zasedanje,  
• v ponedeljek 31. januarja 2005 - II. zasedanje. 

 
Zasedanji sta potekali v Veliki sejni dvorani Mestne občine Ljubljana, Magistrat, 
Mestni trg 1, Ljubljana. 
 
 
I. zasedanje 32. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana sta vodila županja 
Mestne občine Ljubljana Danica SIMŠIČ in podžupan Slavko SLAK, II. zasedanje je vodil 
podžupan  Miloš PAVLICA. 
 
Na I. zasedanju dne 24. 1. 2005 so bili navzoči člani in članice Mestnega sveta (v 
nadaljevanju svetniki): 
 
doc. dr. Bojana BEOVIĆ, Peter Jožef BOŽIČ, Boštjan CIZELJ, dr. Drago ČEPAR, Maja 
ČEPIČ, Damijan DOLINAR, Stanislava Marija FERENČAK MARIN, dr. Gregor 
GOMIŠČEK, Gregor ISTENIČ, Mihael JARC, Miha JAZBINŠEK, Janez JEMEC, Miha 
KOPRIVŠEK, 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, 
mag. Janez SODRŽNIK, Eva STRMLJAN KRESLIN, Peter SUŠNIK, Majda ŠIRCA, Marija 
ŠTERBENC, prof. dr. Darko ŠTRAJN, prof. dr. Metka TEKAVČIČ, Marjeta VESEL-
VALENTINČIČ, Janez VRBOŠEK, dr. Jože ZAGOŽEN, Janez ŽAGAR in Janez 
ŽELEZNIK. 
 
Seje se niso udeležili svetniki: Anton COLARIČ – opr., Dominik Sava ČERNJAK,   
Roman JAKIČ – opr. in  Dimitrij KOVAČIČ – opr. 
 
 
Na II. zasedanju dne 31. 1. 2005 so bili navzoči člani in članice Mestnega sveta (v 
nadaljevanju svetniki): 
 
doc. dr. Bojana BEOVIĆ, Peter Jožef BOŽIČ, Boštjan CIZELJ, dr. Drago ČEPAR, Maja 
ČEPIČ, Dominik Sava ČERNJAK, Damijan DOLINAR, Stanislava Marija FERENČAK 
MARIN, dr. Gregor GOMIŠČEK, Gregor ISTENIČ, Roman JAKIČ, Mihael JARC, Janez 
JEMEC, Miha KOPRIVŠEK, Dimitrij KOVAČIČ, Samo KUŠČER, Marinka LEVIČAR, 
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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, Franc 
SLAK, Slavko SLAK, Eva STRMLJAN KRESLIN, Peter SUŠNIK, Majda ŠIRCA, Marija 
ŠTERBENC, prof. dr. Darko ŠTRAJN, prof. dr. Metka TEKAVČIČ, Janez VRBOŠEK, dr. 
Jože ZAGOŽEN, Janez ŽAGAR in Janez ŽELEZNIK. 
 
Svojo odsotnost so opravičili svetniki: Anton COLARIČ - opr., Miha JAZBINŠEK - opr., 
Cvetka SELŠEK - opr., mag. Janez SODRŽNIK - opr. in  Marjeta VESEL -VALENTINČIČ 
- opr.  
 
Prvo zasedanje se je pričelo ob 15.46 uri ob navzočnosti 25 svetnikov. 
 
V skladu s 93. členom Poslovnika Mestne občine Ljubljana je mestni svet na začetku seje 
odločal o mandatnih vprašanjih. Svetniki so prejeli predloga ugotovitvenih sklepov Komisije 
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja o potrditvi mandata člana mestnega sveta 
Damijanu DOLINARJU in Janezu JEMCU. Uvodno obrazložitev je podal Slavko Slak, 
predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.  
 
 
1. PREDLOG UGOTOVITVENEGA SKLEPA O POTRDITVI MANDATA ČLANA 

MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE LJUBLJANA GOSPODU DAMIJANU 
DOLINARJU 

 
Ker ni bilo razprave, je županja dala na glasovanje PREDLOG UGOTOVITVENEGA 
SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi mandat člana Mestnega sveta Mestne 
občine Ljubljana gospodu Damijanu DOLINARJU. 
 
Mandat člana je vezan na mandat članov mestnega sveta. 
 
Mandat se začne z dnem sprejema tega ugotovitvenega sklepa. 
 
Navzočnost je priglasilo 27 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 28 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
2. PREDLOG UGOTOVITVENEGA SKLEPA O POTRDITVI MANDATA ČLANA  
      MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE LJUBLJANA GOSPODU  
      JANEZU  JEMCU 
 
 
Ker ni bilo razprave, je županja dala na glasovanje PREDLOG UGOTOVITVENEGA 
SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi mandat člana Mestnega sveta Mestne 
občine Ljubljana gospodu Janezu JEMCU. 
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Mandat člana je vezan na mandat članov mestnega sveta. 
 
Mandat se začne z dnem sprejema tega ugotovitvenega sklepa. 
 
 
Navzočnost je priglasilo 26 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 29 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Za 32. izredno sejo je bil določen naslednji DNEVNI RED: 
 

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

2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo 
stavbnega zemljišča s predlogom za sprejem po hitrem postopku 

3. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju 
državnih pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva 

4. Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za oglaševanje 
5. Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za posebno in podrejeno rabo javnih 

površin 
 

 
O dnevnem redu izredne seje mestni svet skladno s 57. členom Poslovnika Mestnega sveta 
Mestne občine Ljubljana ni razpravljal in ni glasoval. 

 
 
 
 

AD 1. 
PREDLOG SKLEPA O DOLOČITVI CEN PROGRAMOV PREDŠOLSKE 

VZGOJE V JAVNIH VRTCIH, ZNIŽANJU PLAČIL STARŠEV IN 
REZERVACIJI 

 
 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Pred sejo so prejeli poročilo pristojnega 
Odbora za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport z amandmajem.    
 
Uvodno obrazložitev je podal predstavnik predlagateljice Marko TRŠKAN, namestnik 
načelnika  Oddelka za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport.  
 
Stališče pristojnega Odbora za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport je predstavil prof. dr. 
Stanislav PEJOVNIK, predsednik odbora. 
 
Razpravljali so svetniki: Branko OMERZU, Peter SUŠNIK, Janez VRBOŠEK, doc. dr. 
Gregor GOMIŠČEK, Damijan DOLINAR, Miloš PAVLICA, dr. Drago ČEPAR, Miha 
JAZBINŠEK, Eva STRMLJAN KRESLIN, Viktorija POTOČNIK, prof. dr. Metka 
TEKAVČIČ, Zvone PENKO,  Slavko SLAK in Samo KUŠČER. 
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Na vprašanja iz razprave sta odgovorili županja Danica SIMŠIČ in vodja Službe za 
predšolsko vzgojo Oddelka za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport Neva RIBNIKAR 
KASTELIC.  
 
Po razpravi o aktu v celoti je županja odprla razpravo o 2. členu predloga sklepa, h kateremu 
je Odbor za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport vložil amandma. 

 
Razpravljal je svetnik Miha JAZBINŠEK. 
 
 
Po končani razpravi je županja dala na glasovanje AMANDMA Odbora za predšolsko 
vzgojo, izobraževanje in šport: 
 
V 2. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se besedilo »200 SIT na uro« nadomesti z 
besedilom »500 SIT na uro«.  
 
Navzočnost je priglasilo 28 svetnikov. 
Za amandma je glasovalo 17 svetnikov. Proti je glasovalo 17 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
Na zahtevo svetnika Janka MÖDERNDORFERJA je županja ponovila glasovanje: 
 
Navzočnost je priglasilo 29 svetnikov. 
Za amandma je glasovalo 19 svetnikov. Proti je glasovalo 15 svetnikov. 
 
Amandma je bil  sprejet. 
 
 
Po glasovanju o amandmaju je dala županja na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o določitvi cen 
programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih, znižanju plačil staršev in rezervaciji, 
skupaj s sprejetim  amandmajem. 
 
Svetnik dr. Drago ČEPAR je obrazložil svoj glas. 
 
Navzočnost se ni spremenila (29 svetnikov). 
Za predlagani sklep je glasovalo 16 svetnikov. Proti je glasovalo 19 svetnikov. 
 
Sklep ni bil sprejet. 
 
Na zahtevo svetnika Janka MÖDERNDORFERJA je županja ponovila glasovanje. 
 
Navzočnost se ni spremenila (29 svetnikov). 
Za predlagani sklep je glasovalo 18 svetnikov. Proti je glasovalo 19 svetnikov. 
 
Sklep ni bil sprejet.                                                           
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AD 2. 

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 
NADOMESTILU ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA S PREDLOGOM 

ZA SPREJEM PO HITREM POSTOPKU 
 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Na prvem zasedanju so prejeli poročilo 
pristojnega Odbora za finance ter pripombe in predloge sklepov Svetniškega kluba Ljubljana, 
moje mesto.  
 
Uvodno obrazložitev je podala predstavnica predlagateljice Nataša TURŠIČ, načelnica 
Oddelka za gospodarjenje z zemljišči.  
 
Med uvodno obrazložitvijo načelnice ob 18.04 uri je vodenje seje prevzel podžupan Slavko 
SLAK. 
 
Svetnik Branko OMERZU je predlagal postopkovni predlog sklepa. Podžupan je dal na 
glasovanje POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnika Branka OMERZUJA: 
 
Mestni svet prestavi obravnavo 2. točke dnevnega reda 32. izredne seje Mestnega sveta 
Mestne občine Ljubljana na kasnejši datum in se predhodno naredi temeljita analiza 
vplivov predvidenih sprememb na kratkoročne in dolgoročne posledice za 
gospodarjenje vseh poslovnih subjektov v Mestni občini Ljubljana in ob tem ugotovi 
tudi njihov vpliv in posledice na zmanjšano možnost obstoja posameznih gospodarskih 
subjektov, dolgoročno znižanje interesa vlagateljev v gospodarstvo našega mesta in 
pričakovani odliv obstoječih investitorjev ter na koncu vendar ne nazadnje oceni tudi 
negativen vpliv na že tako šibko podjetniško iniciativo v Ljubljani. 
 
Navzočnost je priglasilo 36 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 19 svetnikov. Proti je glasovalo 19 svetnikov. 
 
Sklep ni bil sprejet. 
 
Na zahtevo svetnika Branka OMERZUJA je podžupan ponovil glasovanje. 
 
Navzočnost je bila nespremenjena (36 svetnikov). 
Za predlagani sklep je glasovalo 19 svetnikov. Proti je glasovalo  19 svetnikov. 
 
Sklep ni bil sprejet. 
 
 
Stališče pristojnega Odbora za finance je predstavila prof. dr. Metka TEKAVČIČ, 
predsednica odbora. 
 
Podžupan Slavko SLAK je najprej odprl razpravo o:  
 
1. Predlogu sklepa za sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o         
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča po hitrem postopku. 
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Razpravljali so svetniki: dr. Drago ČEPAR, Janez ŽAGAR, Peter SUŠNIK, dr. Jože 
ZAGOŽEN in Miha JAZBINŠEK. 
 
Podžupan je ob 18.40 uri odredil 30 minutni odmor. Zasedanje se je nadaljevalo ob 19.32 uri.  
Po odmoru je vodenje seje prevzela županja. 
 
Po odmoru so razpravljali svetniki: Damijan DOLINAR, Marinka LEVIČAR in Boštjan 
CIZELJ. 

 

Po razpravi je županja dala na glasovanje 

PREDLOG  SKLEPA Svetniškega kluba Ljubljana, moje mesto:  
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana zavrne predlog Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča s predlogom za 
sprejem po hitrem postopku in ga prekvalificira v osnutek Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča.  
 
Navzočnost je priglasilo 36 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 18 svetnikov. Proti je glasovalo 20 svetnikov. 
 
Sklep ni bil sprejet. 
 
Svetnik mag. Janez SODRŽNIK je zahteval ponovitev glasovanja. Županja je ponovno dala 
na glasovanje predlog sklepa. 
 
Navzočnost je priglasilo 36 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 18 svetnikov. Proti je glasovalo 20 svetnikov. 
 
Sklep ni bil sprejet. 
 
 
Ker sklep ni bil sprejet, je županja dala na glasovanje  
 
PREDLOG  SKLEPA PREDLAGATELJICE: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se Odlok o spremembah in 
dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča sprejme po hitrem 
postopku. 
 
Svoj glas so obrazložili svetniki: doc. dr. Gregor GOMIŠČEK, Miha JAZBINŠEK in Janez 
ŽAGAR. 
 
Navzočnost je priglasilo 35 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 20 svetnikov. Proti je glasovalo 19 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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Svetnik Branko OMERZU je zahteval ponovitev glasovanja. Županja je ponovno dala na 
glasovanje predlog sklepa. 
 
Navzočnost se ni spremenila. 
Za predlagani sklep je glasovalo 20 svetnikov. Proti je glasovalo 20 svetnikov. 
 
Sklep ni bil sprejet. 
 
Svetnik Miloš  PAVLICA je zahteval ponovitev glasovanja. Županja je ponovno dala na 
glasovanje predlog sklepa. 
 
Navzočnost se ni spremenila. 
Za predlagani sklep je glasovalo 20 svetnikov. Proti je glasovalo 20 svetnikov. 
 
Sklep ni bil sprejet. 
 
Svetnik Peter SUŠNIK je opozoril na določbo 76. člena poslovnika, po kateri ni mogoče 
trikrat glasovati o isti zadevi. Županja je odgovorila, da je izid tretjega glasovanja enak 
prejšnjemu in se zahvalila za opozorilo.  
 
Ker Mestni svet Mestne občine Ljubljana ni sprejel predloga sklepa, da se predlagani akt 
obravnava po hitrem postopku, se je akt obravnaval na prvi stopnji kot osnutek.   
 
 
2. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo 
stavbnega zemljišča  
 
Razpravljali so svetniki: dr. Jože ZAGOŽEN, mag. Janez SODRŽNIK, Janez ŽAGAR, dr. 
Drago ČEPAR, Peter SUŠNIK, Miha JAZBINŠEK, Cvetka SELŠEK, Mihael JARC, doc. dr. 
Bojana BEOVIĆ, prof. dr. Metka TEKAVČIČ in doc. dr. Gregor GOMIŠČEK. 
 
 
Svetnik Branko OMERZU je predlagal prekinitev seje. 
 
Nato je dala županja na glasovanje POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA: 
 
32. izredna seja Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana se prekine. 
 
Navzočnost je priglasilo 29 svetnikov. 
Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti je glasovalo 12 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
Županja je ob 21.27 uri ugotovila, da je 32. izredna seja Mestnega sveta Mestne občine 
Ljubljana  prekinjena.  
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II. ZASEDANJE 32. IZREDNE SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE 
LJUBLJANA, KI JE BILO V PONEDELJEK 31. 1. 2005  
 
Zasedanje se je pričelo ob 15.48 uri ob navzočnosti 27 svetnikov. 
 
Sejo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana je vodil podžupan Miloš PAVLICA. 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana je bil sklepčen in je sejo nadaljeval z obravnavo 2. 
točke določenega dnevnega reda 32. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana 
z dne 24. januarja 2005, in sicer z razpravo o 
 

OSNUTKU ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 
NADOMESTILU ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA 

 
Podžupan Miloš PAVLICA je besedo za razpravo dal na prejšnjem zasedanju prijavljenem 
svetniku Damijanu DOLINARJU, ki ga ni bilo v dvorani. 
 
Razpravljali so svetniki Dimitrij KOVAČIČ, prof. dr. Metka TEKAVČIČ in Branko 
OMERZU. 
 
Podžupan Miloš PAVLICA je svetniku Damijanu DOLINARJU, ki je po razpravi svetnika 
Branka OMERZUJA zahteval besedo, pojasnil, da se v skladu s 63. členom poslovnika 
mestnega sveta šteje, da se je prijavljena oseba, ki je ni v dvorani, ko je na vrsti za razpravo, 
razpravi odpovedala. 
 
Nato so razpravljali svetniki: Marinka LEVIČAR, Franc SLAK, mag. Igor OMERZA, doc. 
dr. Gregor GOMIŠČEK, prof. dr. Metka TEKAVČIČ, Peter SUŠNIK, Samo KUŠČER, 
Slavko SLAK, Damijan DOLINAR, Janez VRBOŠEK in Dimitrij KOVAČIČ. 
 
Svetnica Marinka LEVIČAR je v postopkovnem delu razprave predlagala, da naj se o 
predlogih sklepov Svetniškega kluba Ljubljana, moje mesto ne glasuje, temveč naj se 
upoštevajo kot predlogi iz razprave.  
 
Svetnika doc. dr. Gregor GOMIŠČEK in Dimitrij KOVAČIČ sta v postopkovnih delih svojih 
razprav poudarila, da svetniki morajo biti seznanjeni z dokumentacijo, ki je naslovljena na 
mestni svet. Podžupan Miloš PAVLICA je pojasnil, da doslej ni bila praksa, da se ta 
dokumentacija, ki jo je veliko, posreduje svetnikom, da pa bo v bodoče to ustrezno urejeno. 
 
Na vprašanja iz razprave je odgovarjala predstavnica predlagateljice Nataša TURŠIČ, 
načelnica Oddelka za gospodarjenje z zemljišči.  
 
 
Po  končani razpravi je dal podžupan na glasovanje  
 
PREDLOG SKLEPA PREDLAGATELJICE: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme osnutek Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, skupaj s 
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pripombami iz razprave in pisnimi pripombami, ki jih je dal Svetniški klub Ljubljana, 
moje mesto. 
 
Svoj glas je obrazložil svetnik Branko OMERZU. 
 
Navzočnost je priglasilo 33 svetnikov.  
Za je glasovalo 21 svetnikov. Proti je glasovalo 18 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 

 
 
 

AD 3. 
PREDLOG PRAVILNIKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 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.  
 
Predstavnica predlagateljice Vanja RANGUS, načelnica Oddelka za gospodarske dejavnosti 
in turizem, je podala uvodno obrazložitev. 
 
Predsednik Odbora za gospodarske dejavnosti, turizem in kmetijstvo Janez ŽAGAR je 
predstavil stališče pristojnega odbora. 
 
Predsednik Statutarno pravne komisije Miloš PAVLICA je pojasnil, da Statutarno pravna 
komisija k predlogu pravilnika ni imela pripomb pravne narave.  

 
Podžupan je odprl razpravo.  
 
Razpravljal je svetnik  Peter SUŠNIK. 
 
Vanja RANGUS, načelnica Oddelka za gospodarske dejavnosti in turizem, je odgovarjala na 
vprašanja in pripombe iz razprave.  

 
Po končani razpravi je podžupan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Pravilnika o spremembah in 
dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za pospeševanje razvoja malega 
gospodarstva. 
 
 
Navzočnost je priglasilo 29 svetnikov. 
Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti so glasovali 4 svetniki. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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AD 4. 

PREDLOG SKLEPA O DOLOČITVI VREDNOSTI TOČKE ZA 
OGLAŠEVANJE 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli poročilo 
pristojnega Odbora za  finance. Med drugim zasedanjem je svetnik  Damijan DOLINAR 
vložil dodatni predlog sklepa.  
 
Predstavnik predlagateljice Gorazd GORKIČ, vodja Službe za skupne zadeve Oddelka za 
gospodarske javne službe in promet,  je podal uvodno obrazložitev. 
 
Predsednica Odbora za finance prof. dr. Metka TEKAVČIČ je  predstavila stališče pristojnega 
odbora. 
 
Predsednik Statutarno pravne komisije Miloš PAVLICA je pojasnil, da Statutarno pravna 
komisija k predlogu pravilnika ni imela pripomb.  
 
 
Razpravljali so svetniki: Damijan DOLINAR, Franc SLAK, Janez VRBOŠEK, Branko 
OMERZU, Janez ŽAGAR, Majda ŠIRCA, Viktorija POTOČNIK, Barbara MIKLAVČIČ, 
dr. Drago ČEPAR, Marinka LEVIČAR in Boštjan CIZELJ. 

 
Dr. Drago ČEPAR je postavil postopkovno vprašanje, ali je možno predlagati sklep na seji. 
Podžupan Miloš PAVLICA je odgovoril, da je možno. 

 
Na vprašanja iz razprave je odgovarjal predstavnik predlagateljice Gorazd GORKIČ, vodja 
Službe za skupne zadeve Oddelka za gospodarske javne službe in promet.  
 
 
Po končani razpravi je podžupan dal na  glasovanje predloga sklepov. 
 
 
1. PREDLOG SKLEPA predlagateljice: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o določitvi vrednosti 
točke za oglaševanje. 
 
 
Svoj glas je obrazložil  svetnik Damijan DOLINAR. 
 
Navzočnost je priglasilo 30 svetnikov. 
Za je glasovalo 33 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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2. PREDLOG SKLEPA svetnika Damijana DOLINARJA: 
 
Mestna občina Ljubljana naj pripravi izhodišča za občinsko politiko na področju 
oglaševanja, ki naj vključuje diferencirane cene, in sicer do 1. decembra 2005. 
  
 
Navzočnost je priglasilo 26 svetnikov. 
Za je glasovalo 15 svetnikov. Proti je glasovalo 18 svetnikov. 
 
Sklep ni bil sprejet. 

 
 
 
 

AD 5. 
PREDLOG SKLEPA O DOLOČITVI VREDNOSTI TOČKE ZA POSEBNO IN 

PODREJENO RABO JAVNIH POVRŠIN 
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega 
Odbora za  finance. 
 
Predstavnik predlagateljice Gorazd GORKIČ, vodja Službe za skupne zadeve Oddelka za 
gospodarske javne službe in promet, je podal uvodno obrazložitev. 
 
Predsednica Odbora za finance prof. dr. Metka TEKAVČIČ, je predstavila stališče pristojnega 
odbora. 
 
Predsednik Statutarno pravne komisije Miloš PAVLICA je povedal, da komisija ni imela 
pripomb. 
 
Podžupan Miloš PAVLICA je odprl razpravo. 
Razpravljala sta svetnika Damijan DOLINAR in Dominik Sava ČERNJAK. 

 
Predstavnik predlagateljice Gorazd GORKIČ, vodja Službe za skupne zadeve Oddelka za 
gospodarske javne službe in promet, je odgovoril na vprašanja iz razprave. 

 
Podžupan je po končani razpravi dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o določitvi vrednosti 
točke za posebno in podrejeno rabo javnih površin. 
  
Navzočnost je priglasilo 29 svetnikov. 
Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti so glasovali 4 svetniki. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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S tem je bil izčrpan dnevni red 32. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, 
zato je podžupan ob 18.30 uri ugotovil, da je seja končana.  
 
 
 
VODJA SLUŽBE  
  po pooblastilu                                                  
Matjaž BREGAR  
 
                                                                                                  ŽUPANJA 
                                                                                               Danica SIMŠIČ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


