
 

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

Številka: 0600-20/2003- 13 
Datum:    7. 1. 2004 
 

Z A P I S N I K 
 
7. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, ki je bila : 
 
• v ponedeljek 8. decembra 2003 – I. zasedanje, 
• v ponedeljek 15. decembra 2003 – II. Zasedanje. 
 
 
Zasedanji sta potekala v Veliki sejni dvorani Mestne občine Ljubljana, Magistrat, 
Mestni trg 1, Ljubljana. 
 
Zasedanji sta vodila županja Mestne občine Ljubljana Danica SIMŠIČ in podžupan Stanko 
BREZOVAR. 
 
Na zasedanju dne 8. 12. 2003 so bili navzoči člani in članice Mestnega sveta (v 
nadaljevanju svetniki): 
 
Peter Jožef BOŽIČ, Stanko BREZOVAR, Andrej BRUČAN, Anton COLARIČ, dr. Drago 
ČEPAR, Maja ČEPIČ, Dominik Sava ČERNJAK, mag. Janez DROBNIČ, Stanislava Marija 
FERENČAK MARIN, dr. Gregor GOMIŠČEK, Gregor ISTENIČ, 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, Cvetka 
SELŠEK, Franc SLAK, Slavko SLAK, Janez SODRŽNIK, Peter SUŠNIK, Majda ŠIRCA, 
Marija ŠTERBENC, prof. dr. Darko ŠTRAJN, dr. Metka TEKAVČIČ, Marjeta VESEL-
VALENTINČIČ, Janez VRBOŠEK, dr. Jože ZAGOŽEN, dr. Milan ZVER, Janez ŽAGAR in 
Janez ŽELEZNIK. 
 
Zasedanja se nista udeležili dr. Bojana BEOVIĆ in Eva STRMLJAN KRESLIN. 
 
 
Na II. zasedanju dne 15. 12. 2003 so bili navzoči svetniki: 
 
dr. Bojana BEOVIĆ, Peter Jožef BOŽIČ, Stanko BREZOVAR, Anton COLARIČ, dr. Drago 
ČEPAR, Maja ČEPIČ, Dominik Sava ČERNJAK, mag. Janez DROBNIČ, Gregor ISTENIČ, 
Mihael JARC, Miha JAZBINŠEK, Miha KOPRIVŠEK, Dimitrij KOVAČIČ, Marinka 
LEVIČAR, Janko MÖDERNDORFER, Angela MURKO PLEŠ, mag. Igor OMERZA, 
Branko OMERZU, Miloš PAVLICA, prof. dr. Stanislav Radovan PEJOVNIK, Zvone 
PENKO, Dunja PIŠKUR-KOSMAČ, Viktorija POTOČNIK, Cvetka SELŠEK,  Franc SLAK, 
Slavko SLAK, Janez SODRŽNIK, Peter SUŠNIK, Majda ŠIRCA, Marija ŠTERBENC, prof. 
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dr. Darko ŠTRAJN, dr. Metka TEKAVČIČ, Marjeta VESEL-VALENTINČIČ, Janez 
VRBOŠEK, Janez ŽAGAR in Janez ŽELEZNIK. 
 
Zasedanja se niso udeležili: Andrej BRUČAN – opr., Stanislava Marija FERENČAK 
MARIN, Roman JAKIČ – opr., dr. Gregor GOMIŠČEK – opr., Samo KUŠČER, Boris 
MAKOTER, Eva STRMLJAN KRESLIN – opr., dr. Milan ZVER – opr. in dr. Jože 
ZAGOŽEN.   
 
 
Prvo zasedanje se je pričelo ob 15.50 uri ob navzočnosti 26 svetnikov.  
 
Svetniki so s sklicem seje prejeli predlog dnevnega reda 7. seje Mestnega sveta Mestne občine 
Ljubljana, po sklicu pa še predlog sklepa Svetniškega kluba Nova Slovenija za umik točke: 
»Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih 
pogojev za plansko celoto V2 Trnovo – Tržaška Cesta (za območje urejanja VR 2/6 Ob Cesti 
dveh cesarjev)« z dnevnega reda ter stališče Statutarno pravne komisije o predlogu sklepa 
Svetniškega kluba Nova Slovenija. Pred prvim zasedanjem so svetniki prejeli predlagateljičin 
umik točke z naslovom:« Predlog Obvezne razlage prvega odstavka in poglavja Električno 
omrežje 25. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za del planske celote M8 Polje – 
Vevče – Kašelj (Uradni list RS, št. 49/96)«. 

 
O dnevnem redu so razpravljali svetniki: Janez VRBOŠEK, Miha JAZBINŠEK, Roman 
JAKIČ, Dominik Sava ČERNJAK, mag. Janez DROBNIČ, Andrej BRUČAN, Branko 
OMERZU, Zvone PENKO, Mihael JARC, Peter BOŽIČ, Janez SODRŽNIK, Slavko SLAK, 
Janez ŽELEZNIK in Janez ŽAGAR. 
 
Postopkovno je razpravljal svetnik Dominik Sava ČERNJAK in predlagal, da se razprava o 
dnevnem redu prekine in se preide na glasovanje o dnevnem redu. 
 
Županja je dala na glasovanje POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA: 
 
Razprava o dnevnem redu se prekine in preide se na glasovanje o dnevnem redu. 
 
Navzočnost je priglasilo 29 svetnikov. 
Za predlagani sklep sta glasovala 2 svetnika. Proti je glasovalo 32 svetnikov. 
 
Sklep ni bil sprejet. 
 
Z razpravo sta nadaljevala: Angela MURKO PLEŠ in Janez SODRŽNIK. 
 
Postopkovno je razpravljal Janez VRBOŠEK in predlagal tajno glasovanje o dnevnem redu. 
 
Županja je dala na glasovanje POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA: 
 
O dnevnem redu se  glasuje tajno. 
 
Navzočnost je priglasilo 35 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 10 svetnikov. Proti je glasovalo 26 svetnikov. 
 
Sklep ni bil sprejet. 
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Ker ni bilo več razprave je županja dala na glasovanje PREDLOG SKLEPA Svetniškega 
kluba Nova Slovenija: 
 
Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah  Odloka  o  sprejemu   prostorskih  
ureditvenih  pogojev  za  plansko celoto  V2  Trnovo –  Tržaška cesta (za območje 
urejanja VR 2/6 Ob cesti dveh cesarjev) se umakne z dnevnega reda 7. seje. 
 
Navzočnost je priglasilo 37 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 10 svetnikov. Proti je glasovalo 26 svetnikov. 
 
Sklep ni bil sprejet. 
 
Po glasovanju o predlogu sklepa za spremembo dnevnega reda je županja dala na glasovanje 
naslednji PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog dnevnega reda 7. seje. 
 
Navzočnost je priglasilo 31 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 26 svetnikov. Proti je glasovalo 8 svetnikov. 
 
SPREJET JE BIL NASLEDNJI DNEVNI RED: 
 
1.   Potrditev zapisnika 14. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana 

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

3.   Kadrovske zadeve 

4.   Predlog Zakona o glavnem mestu Republike Slovenije 

5.   a) Predlog Sklepa o določitvi največjega števila otrok v oddelkih v javnih vrtcih v  

          Mestni občini Ljubljana 

      b) Predlog Sklepa o določitvi največjega števila otrok v oddelkih v vrtcu Pedenjped 

6.   a) Predlog Sklepa o izločitvi enote iz javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec  

          Pedenjped in organiziranju enote v samostojen zavod 

      b) Osnutek Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Miškolin 

      c) Osnutek Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Pedenjped 

7.   Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega    
vzgojno- izobraževalnega zavoda Glasbene šole Franca Šturma s predlogom za 
sprejem po hitrem postopku 

8.   Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejemu prostorskih 
ureditvenih pogojev za plansko celoto V2 Trnovo – Tržaška cesta (za območje 
urejanja VR 2/6 Ob Cesti dveh cesarjev) 

9.   Osnutek Odloka o ureditvenem načrtu za območje urejanja ŠR 2/1 Stadion 

10.  Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o enkratni denarni pomoči v  

       Mestni občini Ljubljana  
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11.  Letno poročilo za poslovno leto 2002 javnega gospodarskega zavoda Zavod za 
turizem Ljubljana 

12.  Osnutek Odloka o ustanovitvi Proračunskega sklada Mestne občine Ljubljana za 
pospeševanje gospodarskih javnih služb 

 
 

AD 1. 
POTRDITEV ZAPISNIKA 14. IZREDNE SEJE MESTNEGA SVETA  MESTNE 

OBČINE LJUBLJANA 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. 
 
POTRDITEV ZAPISNIKA 14. IZREDNE SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE 
OBČINE LJUBLJANA Z DNE 29. SEPTEMBRA 2003  
 
Ker ni bilo razprave, je dala županja na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi zapisnik 14. izredne seje Mestnega sveta 
Mestne občine Ljubljana z dne 29. septembra 2003.  
 
Navzočnost je priglasilo 27 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 26 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
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 seje. 

 
Mestne svetnice in svetniki so do 7. seje MS MOL pisno postavili naslednja vprašanja in 
pobude. 
 
1. 
Branko OMERZU 
1.1. 
Vprašanje, kakšni so bili poslovni rezultati SIB v času, ko je bilo JP Eneregetika njen večinski 
lastnik v primerjavi s poslovnimi rezultati pred in po tem, ter koliko bo Energetika še iztržila 
od prodaje SIB banke. 
1.2. 
Pobuda, da se spremeni Odlok o cestno prometni ureditvi Mesta Ljubljana tako, da se 
spremeni 1. odst. tretja alinea 17. člena iz sedanjega »vozil hotelskih gostov« v »vozil 
nastanitvenih gostov«. 
1.3. 



 5

Koliko odprtih spisov ima MOL v postopkih, ki potekajo na sodiščih, posebej na področju 
denacionalizacije in kakšni so stroški za odvetniške storitve. 
 
2. 
Janez ŽELEZNIK 
2.1. 
Vprašanje, ali so bili upoštevani predlogi DeSuSa glede varstva in vzdrževanja spomenikov 
polpretekle zgodovine v Ljubljani. 
 
3.  
Janez SODRŽNIK 
3.1. 
Pobuda županji MOL za uveljavitev javnega interesa pri urbanističnem urejanju Knafljevega 
prehoda »Južni trg« v mestnem središču. 
 
Mestni svetniki in svetnice so prejeli odgovore na naslednja vprašanja in pobude: 

- odgovor na vprašanje svetnika Dominika S. ČERNJAKA kako se bo konkretno 
pristopilo k vprašanju zanemarjanja otroških igrišč v Ljubljani, 

- odgovor na pobudo svetnika Mihaela JARCA, da se postavi signalizacija o prepovedi 
parkiranja na obeh straneh Ceste na Golovec, 

- odgovor na vprašanje svetnika Mihaela JARCA. Zakaj so že nekaj mesecev 
nedostopne spletne strani VOKE na katerih so rezultati analiz pitne vode, 

- odgovor na pobudo svetnika Mihaela JARCA za predložitev »Programa sanacijskih 
ukrepov za izboljšanje zdravstvene ustreznosti pitne vode«, 

- odgovor na pobudo svetnika Mihaela JARCA za predložitev programa porabe sredstev 
proračunske postavke »-VOKI se nameni 15.000.000,00 Sit za raziskave novih virov 
pitne vode, 

- odgovor na pobudo svetnika Mihe KOPRIVŠKA, da se resno obravnava problem 
nedovoljenega odlaganja odpadkov na lokaciji ob Litijski cesti, 

- odgovor na pobudo svetnika Mihe KOPRIVŠKA, da se odstranijo zapuščeni 
avtomobili na Runkovi, Kebetovi in Celovški, 

- odgovor na vprašanje svetnika Mihaela JARCA, da na vprašanja o dagajanju v 
prostorski planski enoti M 2 Moste Kodeljevo odgovorijo, urbanistične, tržne in 
okoljske inšpekcije, 

- odgovor na pobudo svetnika Mihaela JARCA, da se spremeni prostorski akt, ki bi 
omogočal spremembo namembnosti na območju Vodmata, med dolenjsko in štajersko 
progo, 

- odgovor na pobudo svetnika dr. Draga ČEPARJA, za proučitev lokacije za postavitev 
spominske plošče o obisku in bivanju Papeža Janeza Pavla II. v Ljubljani 

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

- odgovor na vprašanje svetnika Dominika S. ČERNJAKA, kakšno je stališče mesta 
Ljubljane do vzpostavitve mladinskih centrov. 
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AD 3. 
KADROVSKE ZADEVE 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli po sklicu seje in med sejo.  
 
Uvodno obrazložitev k vsem predlogom sklepov je podal Slavko SLAK, predsednik Komisije 
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 

 
1. PREDLOG SKLEPA O RAZREŠITVI IN IMENOVANJU ČLANOV SVETA ZA 

PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU MESTNE OBČINE 
LJUBLJANA 

 
Ker razprave ni bilo, je dala županja na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Razrešijo   se  člani Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine 
Ljubljana: 
- Franc Možina, imenovan kot predstavnik Policijske uprave Ljubljana, 
- Rajko Kotnik, imenovan kot predstavnik Sodnika za prekrške Ljubljana, 
- Silva Volkar Cedilnik, imenovana kot predstavnica Zavoda za zdravstveno varstvo 

Ljubljana. 
 
V Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Ljubljana   se  
imenujejo:  
- Milan Kotnik, predstavnik Policijske uprave Ljubljana, 
- Tatjana Polak, predstavnica Sodnika za prekrške Ljubljana, 
- Nika Škrabl, predstavnica Zavoda za zdravstveno varstvo Ljubljana, 
- dr. Stane Pejovnik, mestni svetnik, predstavnik Mestne občine Ljubljana. 
 
Mandat imenovanih traja do preklica, razen mandata predstavnika Mestne občine 
Ljubljana, ki je vezan na mandat mestnega sveta. 
 
 
Navzočnost je priglasilo 27 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 30 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
2. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU DVEH PREDSTAVNIKOV MESTNE 

OBČINE LJUBLJANA V SVET ZAVODA MLADINSKI HOTEL ŠTUDENTSKE 
ORGANIZACIJE UNIVERZE V LJUBLJANI  

 
Ker razprave ni bilo, je dala županja na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
V Svet zavoda Mladinski hotel Študentske organizacije Univerze v Ljubljani  se  
imenujeta Miha Koprivšek in Jernej Zajec. 
 
Mandat članov traja štiri leta.  
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Navzočnost je priglasilo 30 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 33 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
3. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNICE MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA V SVET CENTRA ZA DOPISNO IZOBRAŽEVANJE UNIVERZUM 
 
Postopkovni je razpravljal svetnik dr. Drago ČEPAR in dejal, da bi bilo smiselno, če bi v 
naslovu točke pisalo predstavnika. 
 
Po končani razpravi je dala županja na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
V Svet Centra za dopisno izobraževanje Univerzum se  imenuje dr. Angelca Ivančič. 
 
Mandat članice sveta traja štiri leta.  
 
Navzočnost je priglasilo 28 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 31 svetnikov. Proti je glasovalo 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
4. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJA OSNOVNE ŠOLE 

DANILE KUMAR 
 
Ker razprave ni bilo, je dala županja na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Borisu Zupančiču  se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnatelja Osnovne šole 
Danile Kumar. 
 
 
Navzočnost je priglasilo 30 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 29 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
5. PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K IMENOVANJU DIREKTORJA JAVNEGA 

ZAVODA ŠPORTNO REKREACIJSKI CENTER TIVOLI  
 
Razpravljali so Janez SODRŽNIK, Branko OMERZU, dr. Milan ZVER, Zvone PENKO, 
Miha JAZBINŠEK, Slavko SLAK, dr. Gregor GOMIŠČEK, Janez ŽAGAR, Marjeta VESEL 
- VALENTINČIČ, Andrej BRUČAN, Peter SUŠNIK in Peter BOŽIČ. 
 
Po končani razpravi je dala županja na glasovanje PREDLOG SKLEPA:  
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana daje soglasje k imenovanju Borisa Makoterja za 
direktorja javnega zavoda Športno rekreacijski center Tivoli. 
 
Navzočnost je priglasilo 28 svetnikov. 
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Za predlagani sklep je glasovalo 24 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
6. PREDLOG SKLEPA O PREDLOGU ZA IMENOVANJE ZA PREDSEDNIKA IN 

DVEH ČLANOV STROKOVNEGA SVETA JAVNEGA ZAVODA ŽIVALSKI 
VRT LJUBLJANA 

 
Razpravljala sta Slavko SLAK in dr. Gregor GOMIŠČEK. 
 
Pred glasovanjem je svoj glas obrazložil dr. Gregor GOMIŠČEK. 
 
Po končani razpravi je dala županja na glasovanje PREDLOG SKLEPA:  
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana predlaga, da se v Strokovni svet javnega zavoda 
Živalski vrt Ljubljana imenuje: 
- za predsednika dr. Milan Pogačnik,  
- za članico oziroma člana Tomaž Geršak in Barbara Mihelič. 
 
Navzočnost je priglasilo 26 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 26 svetnikov. Proti je glasovalo 6 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
7. PREDLOG SKLEPA O RAZREŠITVI IN IMENOVANJU ČLANA ODBORA ZA 

PREDŠOLSKO VZGOJO, IZOBRAŽEVANJE IN ŠPORT 
 
Ker razprave ni bilo, je dala županja na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Razreši se član Odbora za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport Matej Bizjak. 
Kot nadomestni član se v Odbor za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport imenuje 
Nada Verbič. 
Mandat nadomestne članice je vezan na mandat odbora. 
 
Navzočnost je priglasilo 30 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 29 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
8. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA V SVET SREDNJE 

AGROŽIVILSKE ŠOLE. 
 
Ker razprave ni bilo, je dala županja na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
V svet Srednje agroživilske šole se imenuje Bogdan Bradač. 
Mandat člana traja 4 leta. 
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Navzočnost je priglasilo 27 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 30 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

 
AD 4. 

PREDLOG ZAKONA O GLAVNEM MESTU REPUBLIKE SLOVENIJE 
 
Gradivo za to točko svetniki prejeli s sklicem seje.  
 
Županja je obvestila svetnike, da so k tej točki bili vabljeni predlagatelji zakona poslanci Tone 
ANDERLIČ, Miran POTRČ in Janez PODOBNIK, ki pa se zasedanja niso mogli udeležiti 
zaradi istočasnega zasedanja parlamentarnega Odbora za notranjo politiko, katerega člani so. 
 
Uvodno obrazložitev je podal Vojko GRÜNFELD, načelnik Oddelka za lokalno samoupravo.  

Stališče pristojnega Odbora za lokalno samoupravo je predstavil dr. Milan ZVER, predsednik 
odbora. 
 
Razpravljali so: Marjeta VESEL - VALENTINČIČ, Franci SLAK, Samo KUŠČER, Marija 
ŠTERBENC, Peter SUŠNIK, mag. Janez DROBNIČ, Miha JAZBINŠEK, Angela MURKO 
PLEŠ, Janez ŽELEZNIK, dr. Drago ČEPAR, Andrej BRUČAN, Majda ŠIRCA, Peter 
BOŽIČ, dr. Milan ZVER, Miloš PAVLICA, Janez VRBOŠEK, dr. Gregor GOMIŠČEK, 
Janez SODRŽNIK, Dimitrij KOVAČIČ, Viktorija POTOČNIK in Mihael JARC. 
 
Postopkovno je razpravljal Mihael JARC in predlagal, da se seja prekine. 
 
Nato je dala županja na glasovanje  POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA:  
 
Seja se prekine. 
 
Navzočnost je priglasilo 31 svetnikov.  
Za predlagani sklep je glasovalo 16 svetnikov. Proti je glasovalo 21 svetnikov. 
 
Sklep ni bil sprejet. 
 
Po glasovanju je županja Danica SIMŠIČ povzela ugotovitve iz razprave in dala na 
glasovanja PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana ocenjuje, da je predlog zakona – prva obravnava 
primerna osnova za nadaljnjo obravnavno, v kateri ga je potrebno dopolniti in 
spremeniti tako: 

- da ne bo dvomov glede sedežev državnih organov in organizacij; 

- dogovor o izvajanju nalog naj v imenu države sklene predsednik Vlade Republike 
Slovenije; 
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- odgovornost za neizpolnjevanje dogovorjenih nalog, že ureja obstoječa zakonodaja, 
zato ta vsebina ni potrebna; 

- smiselno naj se upoštevajo stališča Vlade Republike Slovenije in Državnega sveta ter 
predlogi iz razprave. 

 
Navzočnost je priglasilo 35 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 25 svetnikov. Proti je glasovalo 10 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 

AD 5. 

A)   PREDLOG SKLEPA O DOLOČITVI NAJVEČJEGA ŠTEVILA     OTROK V 
ODDELKIH V JAVNIH VRTCIH V MESTNI OBČINI LJUBLJANA 

B) PREDLOG SKLEPA O DOLOČITVI NAJVEČJEGA ŠTEVILA OTROK V 
ODDELKIH V VRTCU PEDENJPED 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli še poročili 
pristojnega Odbora za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport z amandmajema in 
Statutarno pravne komisije. Amandmaja je vložil svetnik Branko OMERZU, ki ju je umaknil, 
ker je tudi odbor predlagal istovrstna amandmaja.  
 
Zaradi istovrstne vsebine obeh točk, so bila uvodna pojasnila podana skupno. 
 
Predstavnica predlagateljice Francka TROBEC, načelnica Oddelka za predšolsko vzgojo, 
izobraževanje in šport je podala uvodno obrazložitev k obema točkama. 
 
Predsednik Odbora za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport prof. dr. Stanislav 
PEJOVNIK je predstavil stališče pristojnega odbora k obema točkama. 
 
A)   PREDLOG SKLEPA O DOLOČITVI NAJVEČJEGA ŠTEVILA     OTROK V 

ODDELKIH V JAVNIH VRTCIH V MESTNI OBČINI LJUBLJANA 
Razpravljali so: Dominik Sava ČERNJAK, Peter SUŠNIK, prof. dr. Stanislav PEJOVNIK, 
Marjeta VESEL - VALENTINČIČ,  
 
Načelnica Oddelka za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport Francka TROBEC je 
odgovorila na vprašanje svetnika Petra SUŠNIKA. 
 
 
Ker je bila razprava o aktu v celoti končana, je županja odprla razpravo o amandmaju Odbora 
za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport k 1. členu predloga sklepa.  
 
Razpravljal je Peter SUŠNIK. 
 
Po razpravi je županja dala na glasovanje AMANDMA Odbora za predšolsko vzgojo, 
izobraževanje in šport: 
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1. člen se spremeni tako, ki se glasi:  
 

»V posamezne oddelke v vrtcu je lahko skladno s 25. in 26. členom Odredbe o 
normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje 
vključeno: 
- v starostno homogen oddelek prvega starostnega obdobja najmanj 9 in največ 12 

otrok, v oddelek 3 do 4-letnih otrok najmanj 12 in največ 17 otrok in v oddelek 4 do 
6-letnih otrok najmanj 17 in največ 22 otrok, 

- v starostno heterogen oddelek prvega starostnega obdobja najmanj 7 in največ 10 
otrok in drugega starostnega obdobja najmanj 14 in največ 19 otrok, 

- v starostno kombinirani oddelek najmanj 10 in največ 17 otrok. 
 

V vzgojno-varstveni družini je lahko v skupini prvega starostnega obdobja najmanj 4 in 
največ 6 otrok, drugega starostnega obdobja najmanj 5 in največ 8 otrok in v starostno 
kombinirani skupini najmanj 5 in največ 7 otrok.« 
 
 
Doda se nov 2. člen, ki se glasi:  
 
»Glede na razmere v posameznem vrtcu lahko oddelek Mestne uprave Mestne občine 
Ljubljana, ki je pristojen za predšolsko vzgojo, na predlog ravnatelja/ravnateljice 
izjemoma odloči, da število otrok v oddelku v šolskem letu presega število, ki ga določa 
1. člen tega sklepa, za največ dva otroka. Oddelek za predšolsko vzgojo, izobraževanje 
in šport mora o številu oddelkov in otrok enkrat letno poročati županji.« 
 
 
Sedanji 2. člen postane 3. 
 
Glas sta obrazložila prof. dr. Stanislav PEJOVNIK in Branko OMERZU. 
 
Navzočnost je priglasilo 31 svetnikov. 
Za amandma so glasovali 4 svetniki. Proti je glasovalo 27 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
2. AMANDMA predlagateljice k AMANDMAJU predlagateljice: 
 
V tretjem odstavku amandmaja predlagateljice se besedilo novega drugega člena 
spremeni tako, da se glasi: 
 
»Ne glede na določbe prejšnjega člena se od vključno šolskega leta 2003/2004 dalje 
število otrok v posameznem oddelku vrtca lahko izjemoma poveča za največ 2 otroka.« 
 
Navzočnost je priglasilo 32 svetnikov. 
Za amandma je glasovalo 29 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Amandma je bil sprejet. 
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3. AMANDMA  predlagateljice: 
 
1. člen se spremeni tako, da se glasi:  
 
»V posamezne oddelke v vrtcu je lahko skladno s 25. in 26. členom Odredbe o 
normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni 
list RS, št. 57/97, 59/97-popr., 40/99, 3/00, 13/00-popr., 32/00-popr. in 29/02) vključeno: 
1. v starostno homogen oddelek: 
- prvega starostnega obdobja najmanj 9 in največ 12 otrok,  
- drugega starostnega obdobja:  

- v oddelek 3 do 4-letnih otrok najmanj 12 in največ 17 otrok  
- v oddelek 4 do 6-letnih otrok najmanj 17 in največ 22 otrok, 

2. v starostno heterogen oddelek: 
- prvega starostnega obdobja najmanj 7 in največ 10 otrok 
- drugega starostnega obdobja najmanj 14 in največ 19 otrok, 
3. v starostno kombiniran oddelek najmanj 10 in največ 17 otrok.  

 
V vzgojno-varstveni družini je lahko v skupini prvega starostnega obdobja najmanj 4 in 
največ 6 otrok, drugega starostnega obdobja najmanj 5 in največ 8 otrok in v starostno 
kombinirani skupini najmanj 5 in največ 7 otrok.«  
 
 
Za 1. členom se doda novi 2. člen, ki se glasi:  
 
»Ne glede na določbe prejšnjega člena se od vključno šolskega leta 2003/2004 dalje 
število otrok v posameznem oddelku vrtca lahko poveča za največ 2 otroka tako, da v 
oddelku prvega starostnega obdobja ne sme presegati 14 otrok, v oddelku drugega. 
starostnega obdobja 24 otrok in v starostno kombiniranem oddelku 19 otrok.«  
 
 
Dosedanji 2. člen postane 3. člen. 
 
Navzočnost je priglasilo 30 svetnikov. 
Za amandma je glasovalo 29 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
Prehajamo na glasovanje o PREDLOGU SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o določitvi največjega 
števila otrok v oddelkih v javnih vrtcih v Mestni občini Ljubljana, skupaj s sprejetima 
amandmajema. 
 
Navzočnost je priglasilo 30 svetnikov.  
Za predlagani sklep je glasovalo 29 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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B) PREDLOG SKLEPA O DOLOČITVI NAJVEČJEGA ŠTEVILA OTROK V 
ODDELKIH V VRTCU PEDENJPED 

 
Ker razprave ni bilo, je županja dala na glasovanje AMANDMA Odbora za predšolsko 
vzgojo, izobraževanje in šport: 
 
1. člen se spremeni tako, ki se glasi:  

 
»V posamezne oddelke v vrtcu je lahko skladno s 25. in 26. členom Odredbe o 
normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje 
vključeno: 
- v starostno homogen oddelek prvega starostnega obdobja najmanj 9 in največ 12 

otrok, v oddelek 3 do 4-letnih otrok najmanj 12 in največ 17 otrok in v oddelek 4 do 
6-letnih otrok najmanj 17 in največ 22 otrok, 

- v starostno heterogen oddelek prvega starostnega obdobja najmanj 7 in največ 10 
otrok in drugega starostnega obdobja najmanj 14 in največ 19 otrok, 

- v starostno kombinirani oddelek najmanj 10 in največ 17 otrok. 
 

V vzgojno-varstveni družini je lahko v skupini prvega starostnega obdobja najmanj 4 in 
največ 6 otrok, drugega starostnega obdobja najmanj 5 in največ 8 otrok in v starostno 
kombinirani skupini najmanj 5 in največ 7 otrok.« 
 
Doda se nov 2. člen, ki se glasi:  
 
»Glede na razmere v posameznem vrtcu lahko oddelek Mestne uprave Mestne občine 
Ljubljana, ki je pristojen za predšolsko vzgojo, na predlog ravnatelja/ravnateljice 
izjemoma odloči, da število otrok v oddelku v šolskem letu presega število, ki ga določa 
1. člen tega sklepa, za največ dva otroka. Oddelek za predšolsko vzgojo, izobraževanje 
in šport mora o številu oddelkov in otrok enkrat letno poročati županji.« 
 
Sedanji 2. člen postane 3. 
 
Navzočnost je priglasilo 28 svetnikov. 
Za amandma so glasovali 4 svetniki. Proti je glasovalo 22 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
2. AMANDMA predlagateljice k AMANDMAJU predlagateljice: 
 
V tretjem odstavku amandmaja predlagateljice se besedilo novega drugega člena 
spremeni tako, da se glasi: 
 
»Ne glede na določbe prejšnjega člena se od vključno šolskega leta 2003/2004 dalje 
število otrok v posameznem oddelku vrtca lahko izjemoma poveča za največ 2 otroka.« 
 
Navzočnost je priglasilo 25 svetnikov. 
Za amandma je glasovalo 24 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
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3. AMANDMA  predlagateljice: 
 
2. člen se spremeni tako, da se glasi:  
 
»V posamezne oddelke v vrtcu je lahko skladno s 25. in 26. členom Odredbe o 
normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni 
list RS, št. 57/97, 59/97-popr., 40/99, 3/00, 13/00-popr., 32/00-popr. in 29/02) vključeno: 
1. v starostno homogen oddelek: 
- prvega starostnega obdobja najmanj 9 in največ 12 otrok,  
- drugega starostnega obdobja:  

- v oddelek 3 do 4-letnih otrok najmanj 12 in največ 17 otrok  
- v oddelek 4 do 6-letnih otrok najmanj 17 in največ 22 otrok, 

2. v starostno heterogen oddelek: 
- prvega starostnega obdobja najmanj 7 in največ 10 otrok 
- drugega starostnega obdobja najmanj 14 in največ 19 otrok, 
3. v starostno kombiniran oddelek najmanj 10 in največ 17 otrok.  

 
V vzgojno-varstveni družini je lahko v skupini prvega starostnega obdobja najmanj 4 in 
največ 6 otrok, drugega starostnega obdobja najmanj 5 in največ 8 otrok in v starostno 
kombinirani skupini najmanj 5 in največ 7 otrok.«  
 
Za 1. členom se doda novi 2. člen, ki se glasi:  
 
»Ne glede na določbe prejšnjega člena se od vključno šolskega leta 2003/2004 dalje 
število otrok v posameznem oddelku vrtca lahko poveča za največ 2 otroka tako, da v 
oddelku prvega starostnega obdobja ne sme presegati 14 otrok, v oddelku drugega. 
starostnega obdobja 24 otrok in v starostno kombiniranem oddelku 19 otrok.«  
 
Dosedanji 2. člen postane 3. člen. 
 
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov. 
Za amandma je glasovalo 22 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
Prehajamo na glasovanje o PREDLOGU SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o določitvi največjega 
števila otrok v oddelkih v vrtcu Pedenjped, skupaj s sprejetima amandmajema. 
 
Navzočnost je priglasilo 27 svetnikov.  
Za predlagani sklep je glasovalo 24 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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AD 6. 

A)  PREDLOG SKLEPA O IZLOČITVI  ENOTE  IZ  JAVNEGA VZGOJNO- 
IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA VRTEC PEDENJPED IN ORGANIZIRANJU 
ENOTE V SAMOSTOJEN ZAVOD 

B) OSNUTEK ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO -       
IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA MIŠKOLIN 

C)  OSNUTEK ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-  
IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA PEDENJPED 

 
Postopkovno je razpravljal Miha JAZBINŠEK in predlagal, da se seja prekine. 
 
Nato je dala županja na glasovanje  POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA:  
 
Seja se prekine. 
 
Navzočnost je priglasilo 28 svetnikov.  
Za predlagani sklep je glasovalo 9 svetnikov. Proti je glasovalo 19 svetnikov. 
 
Sklep ni bil sprejet. 
 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli poročilo 
pristojnega Odbora za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport.  
 
Zaradi povezanosti vsebine vseh točk, so bila uvodna pojasnila podana skupno. 
 
Predstavnica predlagateljice Francka TROBEC, načelnica Oddelka za predšolsko vzgojo, 
izobraževanje in šport je podala uvodno obrazložitev k vsem točkam. 
 
Predsednik Odbora za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport prof. dr. Stanislav 
PEJOVNIK je predstavil stališče pristojnega odbora k vsem točkam. 
 
 
A) PREDLOG SKLEPA O IZLOČITVI  ENOTE  IZ  JAVNEGA VZGOJNO - 

IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA VRTEC PEDENJPED IN ORGANIZIRANJU 
ENOTE V SAMOSTOJEN ZAVOD 

 
Ker razprave ni bilo, je županja dala na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o izločitvi  enote  iz  
javnega vzgojno- izobraževalnega zavoda Vrtec Pedenjped in organiziranju enote v 
samostojen zavod. 
 
Navzočnost je priglasilo 21 svetnikov. 
Pri ponovnem ugotavljanju navzočnosti je navzočnost priglasilo 23 svetnikov.  
Za predlagani sklep je glasovalo 24 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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B) OSNUTEK ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO -       

IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA MIŠKOLIN 

 
Ker razprave ni bilo, je županja dala na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme osnutek Odloka o ustanovitvi javnega 
vzgojno - izobraževalnega zavoda Miškolin. 
 
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov.  
Za predlagani sklep je glasovalo 24 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 

 

C)  OSNUTEK ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-  
IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA PEDENJPED 

 
Ker razprave ni bilo, je županja dala na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme osnutek Odloka o ustanovitvi javnega 
vzgojno - izobraževalnega zavoda Pedenjped. 
 
Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov.  
Za predlagani sklep je glasovalo 26 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 7. 

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 
USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA 

GLASBENE ŠOLE FRANCA ŠTURMA S PREDLOGOM ZA SPREJEM PO HITREM 
POSTOPKU 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli še poročili 
pristojnega Odbora za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport. 
 
Predstavnica predlagateljice Francka TROBEC, načelnica Oddelka za predšolsko vzgojo, 
izobraževanje in šport je podala uvodno obrazložitev k obema točkama. 
 
Predsednik Odbora za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport prof. dr. Stanislav 
PEJOVNIK je predstavil stališče pristojnega odbora k obema točkama. 
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Ker razprave ni bilo, je županja dala na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se Odlok o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbene 
šole Franca Šturma sprejme po hitrem postopku. 

 
Navzočnost je priglasilo 25 svetnikov.  
Za predlagani sklep je glasovalo 26 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
Ker razprave ni bilo, je županja dala na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbene 
šole Franca Šturma. 
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov.  
Za predlagani sklep je glasovalo 26 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 

 

 

AD 8. 

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 
SPREJEMU PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJEV ZA PLANSKO CELOTO 
V2 TRNOVO – TRŽAŠKA CESTA (ZA OBMOČJE UREJANJA VR 2/6 OB CESTI 

DVEH CESARJEV) 
 

Gradivo za to točko so prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli regulacijsko karto k 
predlogu akta ter poročilo pristojnega Odbora za urejanje prostora in urbanizem z 
amandmajem, ter amandmaje svetniških klubov Slovenske demokratske stranke, Nove 
Slovenije, Slovenske ljudske stranke in svetnika Mihaela JARC ter pripombe in stališča 
četrtnih skupnosti Rudnik, Trnovo in Vič ter stališča predlagateljice do pripomb iz javne 
obravnave in pripomb Sveta Četrtne skupnosti Trnovo. 
 
Predstavnik predlagateljice Igor JURANČIČ, načelnik Oddelka za urbanizem, je podal 
uvodno obrazložitev. 
 
Podpredsednik Odbora za urejanje prostora in urbanizem Janez SODRŽNIK je predstavil 
stališče pristojnega odbora. 
 
Razpravljali so svetniki: Peter SUŠNIK, Marjeta VESEL - VALENTINČIČ, Zvone PENKO, 
prof. dr. Darko ŠTRAJN, Mihael JARC, dr. Gregor GOMIŠČEK. 
 
Vodenje seje je ob 22.40 uri prevzel podžupan Stanko BREZOVAR. 
 
Razpravljali so še: Peter BOŽIČ, Dimitrij KOVAČIČ, Viktorija POTOČNIK. 
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Vodenje seje je ob prevzela 23.15 uri županja Danica SIMŠIČ. 
 
Razpravljali so še: Samo KUŠČER, dr. Jože ZAGOŽEN, Roman JAKIČ, predsednica Četrtne 
skupnosti Trnovo Branka LOVREČIČ, Janez SODRŽNIK, Majda ŠIRCA, Janez ŽAGAR. 
 
Postopkovno je razpravljal dr. Gregor GOMIŠČEK in predlagal, da se seja prekine. 
 
Nato je dala županja na glasovanje  POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA:  
 
Seja se prekine. 
 
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov.  
Za predlagani sklep je glasovalo 5 svetnikov. Proti je glasovalo 22 svetnikov. 
 
Sklep ni bil sprejet. 
 
Razpravljali so še: dr. Metka TEKAVČIČ, Branko OMERZU, Janko MÖDERNDORFER. 
 
Po končani razpravi je županja odprla razpravo k 1., 2. in 3. členu predloga odloka, h katerim 
so amandmaje vložili svetnik g. Mihael JARC ter svetniški klubi Slovenska demokratske 
stranke, Nove Slovenije in Slovenske ljudske stranke. 
 
Pred glasovanjem o amandmajih je svoj glas obrazložil svetnik Mihael JARC. 
 
Postopkovno je razpravljal Janko MÖDERNDORFER in zahteval, da se predstavnik 
predlagateljice opredeli do amandmajaev. 
 
1. AMANDMA Svetniškega kluba Nova Slovenija, ki se glasi: 

 
Predlagane člene pod točko 1 in točko 2 se ne upošteva in se v celoti črta. 
 
V 3. členu se črta del teksta in se na novo glasi: 
a) »Vrsta posegov in namembnost  
       Dopustna je novogradnja objektov, namenjeni verski dejavnosti         (molilnice).« 
 
b)   »Višinski gabariti objekta: 
        Dovoljena je gradnja kleti za nujne komunalno servisne programe ter:  

- molilnica, višina kapnega venca do 11 m.« 
 
c)    »Regulacijske linije, ki jih predvideva projekt Genius loci se črtajo in se opravijo 
novo glede na objekt molilnice.« 

 
Druge omejitve: 
 » - funkcionalnega zemljišča ni dopustno ograjevati, ker ograja ne sme ovirati pretoka 
visokih vod (primerno dvignjena ograja brez temeljenja ali le s točkovnimi temelji)«. 
 
Predstavnik predlagateljice amandmaja ni podprl. 
 
Navzočnost je priglasilo 25 svetnikov. 
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Za amandma je glasoval 1 svetnik. Proti je glasovalo 25 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
2. AMANDMA svetnika Mihaela JARCA, ki se glasi: 
 
V regulacisjki karti iz 1. in 2. člena odloka, ki jo je izdelal »Genius loci pod številko 
projekta 141/01 v avgustu 2003« se spremenijo gradbene meje (GM) s 85x50 m na 62x37 
m, (glej amandma v grafični obliki na regulacijski karti Genius loci pod številko 
projekta 141/01, priloga 1.) 
 
Predstavnik predlagateljice amandmaja ni podprl. 
 
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov. 
Za amandma je glasoval 1 svetnik. Proti je glasovalo 24 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
3. AMANDMA Svetniškega kluba Slovenske ljudske stranke,  ki se glasi: 
 
V 3. členu se besedilo pod naslovom »Vrste posegov in namembnost« nadomesti z novim 
besedilom: »Dopustna je novogradnja objekta namenjenega verski dejavnosti s 
potrebnimi spremljajočimi objekti za administrativne ter stanovanjske prostore za 
zaposlene (vključno s poslovilnim prostorom) in za dejavnosti na podlagi splošnih 
določil odloka za morfološko enoto 4.« 
 
Predstavnik predlagateljice amandmaja ni podprl. 
 
Navzočnost je priglasilo 25 svetnikov. 
Za amandma je glasoval 1 svetnik. Proti je glasovalo 25 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 

4. AMANDMA Svetniškega kluba Slovenske demokratske stranke, ki se glasi: 

V 3. členu se pri podnaslovu »Vrste posegov in namembnost« črta besedilo v oklepaju 
»vključno s poslovilnim prostorom in mrtvašnico«. 
 
Predstavnik predlagateljice amandmaja ni podprl. 
 
Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov. 
Za amandma je glasoval 1 svetnik. Proti je glasovalo 23 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
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5. AMANDMA svetnika Mihaela JARCA, ki se glasi: 

V drugem odstavku 3. člena, ki nosi naslov »Vrsta posegov in namembnost« se v drugem 
oklepaju črta besedi »in mrtvašnico«. 
 
Predstavnik predlagateljice je amandma podprl. 
 
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov. 
Za amandma je glasovalo 24 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
6. AMANDMA svetnika Mihaela JARCA, ki se glasi: 

V tretjem odstavku 3. člena, ki nosi naslov »Višinski gabariti objekta« se v prvi alinei 
številka »11« nadomesti s številko »8«. 
V drugi alinei istega odstavka se številka »18« nadomesti s številko »13«. 
Tretja alinea istega odstavka se črta v celoti. 
V četrti alinei se številka »8« nadomesti s številko »6«. 
 
Predstavnik predlagateljice amandmaja ni podprl. 
 
Navzočnost je priglasilo 25 svetnikov. 
Za amandma je glasoval 1 svetnik. Proti je glasovalo 24 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
7. AMANDMA Svetniškega kluba Slovenske ljudske stranke,  ki se glasi: 

V 3. členu se besedilo pod naslovom »Višinski gabariti objekta«  spremeni tako da se 
črta tretja alinea:  
» - minaret do 27 metrov«. 
 
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov. 
Za amandma ni glasoval nihče. Proti je glasovalo 23 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
8. AMANDMA Svetniškega kluba Slovenske demokratske stranke, ki se glasi: 

Pri  3. členu odloka se pri podnaslovu »Višinski gabariti objekta« alinea »minaret do 27 
metrov« spremeni iz 27 na 15 metrov. Pri alinei »maksimalna višina nad molilnico 
(kupola) do 18 metrov« se številka 18 metrov nadomesti s številko 12 metrov. 
 
Predstavnik predlagateljice amandmaja ni podprl. 
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Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov. 
Za amandma ni glasoval nihče. Proti je glasovalo 21 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 

9. AMANDMA Svetniškega kluba Slovenske ljudske stranke, ki se glasi: 

V 3. členu se besedilo pod naslovom »Višinski gabariti objekta«  spremeni tako, da se 
črta tretja alinea:  
» - minaret do 27 metrov«  in se nadomesti s: » -stolp, katerega višina z vključno 
nameščeno opremo ne presega  20 metrov nad koto 293,95 m«. 
 
Predstavnik predlagateljice amandmaja ni podprl. 
 
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov. 
Za amandma ni glasoval nihče. Proti je glasovalo 24 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
10. AMANDMA Svetniškega kluba Slovenske demokratske stranke, ki se glasi: 

V 3. členu se v podnaslovu »Regulacijske linije« v prvem stavku doda  besedilo 
»gradbene meje na obstoječi gradbeni karti se spremenijo tako, da se tlorisna površina 
objektov zmanjša za 40 odstotkov.« 
 
Predstavnik predlagateljice amandmaja ni podprl. 
 
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov. 
Za amandma je glasoval 1 svetnik. Proti je glasovalo 23 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
11. AMANDMA svetnika Mihaela JARCA, ki se glasi: 

V petem odstavku 3. člena, ki nosi naslov »Druge omejitve«, se v drugi alinei črta 
besedilo »je zahtevan« in se nadomesti z besedilom »se zahteva«. 
 
Predstavnik predlagateljice je amandma podprl. 
 
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov. 
Za amandma je glasovalo 24 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
12. AMANDMA Odbora za urejanje prostora in urbanizem, ki se glasi: 
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V 3. členu se v poglavju »Druge omejitve« šesta alinea spremeni tako, da se glasi:  

» – na območju morfološke enote z oznako 4 C postavitev ograje ni dovoljena,«. 
 
Predstavnik predlagateljice je amandma podprl. 
 
Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov. 
Za amandma je glasovalo 20 svetnikov. Proti je glasovalo 6 svetnikov. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
13. AMANDMA Svetniškega kluba Slovenske demokratske stranke e, ki se glasi: 

V 3. členu se pri  podnaslovu »Zaščita pred hrupom« mejne ravni za vir hrupa 
spremenijo tako, da je raven ponoči ne 42 dBA, ampak 32 dBA, podnevi pa ne 52 dBA, 
pač pa 42 dBA. 
 
Predstavnik predlagateljice amandmaja ni podprl. 
 
Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov. 
Za amandma ni glasoval nihče. Proti je glasovalo 23 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 

 
II. 

Ker razprave k 6. členu predloga odloka ni bilo, je županja dala na glasovanje AMANDMA 
Svetniškega kluba Slovenske ljudske stranke, ki se glasi: 
 
Za besedilom se doda vejica in nadaljuje z besedilom:  »po objavi pozitivne varnostne 
ocene Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije glede na  razmere v Ljubljani 
in  Sloveniji po  umestitvi nameravanega objekta«. 
 
Predstavnik predlagateljice amandmaja ni podprl. 
 
Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov. 
Za amandma ni glasoval nihče. Proti je glasovalo 23 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
Postopkovno je razpravljal Mihael JARC in predlagal tajno glasovanje o predlogu sklepa.  
 
Župana je dala na glasovanje POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA: 
O predlogu odloka se glasuje tajno. 
 
Navzočnost je priglasilo 26 svetnikov. 
Za sklep je glasoval 1 svetnik. Proti je glasovalo 25 svetnikov. 
 
Sklep ni bil sprejet. 
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PREDLOGU SKLEPA PREDLAGATELJA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V2 
Trnovo – Tržaška cesta (za območje urejanja VR 2/6 Ob Cesti dveh cesarjev, skupaj s 
sprejetimi amandmaji. 
 
Navzočnost je priglasilo 25 svetnikov. 
Za predlog sklepa je glasovalo 24 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 

 

 

AD 9. 

OSNUTEK ODLOKA O UREDITVENEM NAČRTU ZA OBMOČJE    UREJANJA 
ŠR 2/1 STADION 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli poročilo 
pristojnega Odbora za urejanje prostora in urbanizem.  
  
Predstavnik predlagateljice Matija STUPICA iz Oddelka za urbanizem je podal uvodno 
obrazložitev. 
 
Podpredsednik Odbora za urejanje prostora in urbanizem Janez SODRŽNIK je predstavil 
stališče pristojnega odbora. 
 
Razpravljali so svetniki: Roman JAKIČ, Peter BOŽIČ in Miha KOPRIVŠEK. 
 
Po razpravi je dala županja na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme osnutek Odloka o ureditvenem načrtu za 
območje urejanja ŠR 2/1 Stadion,  vključno s  stališči do pripomb iz javne razgrnitve in 
pripombami iz razprave. 
 
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov.  
Za predlagani sklep je glasovalo 25 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
Županja je prekinila prvo zasedanje 7. redne seje ob 1.37 uri 
 
 
 
II. ZASEDANJE 7. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE 
LJUBLJANA, KI JE BILO V PONEDELJEK DNE 15. DECEMBRA 2003. 
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Zasedanje se je pričelo ob  15.54  uri ob navzočnosti 26 svetnikov. 
 
Zasedanje sta vodila županja Mestne občine Ljubljana Danica SIMŠIČ in podžupan Stanko 
BREZOVAR. 
 
Mestni svet je bil sklepčen in je nadaljeval z 10. sprejetega dnevnega reda 7. seje Mestnega 
sveta Mestne občine Ljubljana z dne 8. 12. 2003 z nazivom:  

 

 

AD 10. 

OSNUTEK ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 
ENKRATNI DENARNI POMOČI V MESTNI OBČINI LJUBLJANA 

 
Postopkovno je razpravljal Janez VRBOŠEK in predlagal, da se 7. redna seja nadaljuje po 16. 
izredni seji. 
 
Nato je dala županja na glasovanje  POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA:  
 
7. redna seja se nadaljuje po 16. izredni seji. 
 
Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov.  
Za predlagani sklep je glasovalo 6 svetnikov. Proti je glasovalo 19 svetnikov. 
 
Sklep ni bil sprejet. 
 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli poročili 
pristojnega Odbora za zdravstvo in socialno varstvo in Odbora za finance.  
 
Predstavnica predlagateljice Tilka KLANČAR, načelnica Oddelka za zdravstvo in socialno 
varstvo, je podala uvodno obrazložitev.  
 
Predsednica Odbora za zdravstvo in socialno varstvo Angela MURKO PLEŠ je predstavila 
stališče pristojnega odbora.  
 
Razpravljala sta svetnika: Marinka LEVIČAR in Dominik Sava ČERNJAK 
 
Po razpravi je dala županja na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme osnutek Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o enkratni denarni pomoči v Mestni občini Ljubljana, skupaj s 
pripombami iz razprave. 
 
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 25 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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AD 11. 

 LETNO POROČILO ZA POSLOVNO LETO 2002 JAVNEGA 
GOSPODARSKEGA ZAVODA ZAVOD ZA TURIZEM  LJUBLJANA 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli poročilo 
pristojnega Odbora za finance. 
 
Predstavnica predlagateljice Barbara VAJDA, direktorica Zavoda za turizem Ljubljana, je 
podala uvodno obrazložitev.  
 
Vodenje seje je ob 16.10 uri prevzel podžupan Stanko BREZOVAR. 
 
Predsednica Odbora za finance dr. Metka TEKAVČIČ je predstavila stališče pristojnega 
odbora.  
 
Razpravljali so svetniki: Dominik Sava ČERNJAK, Janez ŽAGAR, dr. Metka TEKAVČIČ, 
Marinka LEVIČAR, Mihael JARC, Janko MÖDERNDORFER in Janez ŽELEZNIK. 
 
Na vprašanja iz razprave je odgovarjala Barbara VAJDA. 
 
Po razpravi je dal podžupan na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme letno poročilo za poslovno leto 2002 
javnega gospodarskega zavoda Zavod za turizem  Ljubljana. 
 
Svoj glas je obrazložil Dominik Sava ČERNJAK. 
 
Navzočnost je priglasilo 26 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 25 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

 
AD 12. 

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 so prejeli poročilo 
pristojnega Odbora za finance. 
 
Predlagatelj svetnik Miha JAZBINŠEK je podal uvodno obrazložitev. 
 
Predsednica Odbora za finance dr. Metka TEKAVČIČ je predstavila stališče pristojnega 
odbora.  
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Razpravljali so svetniki: Miha JAZBINŠEK, dr. Metka TEKAVČIČ in Mihael JARC. 
 
Zaključno besedo je imel predlagatelj Miha JAZBINŠEK. 
 
Po razpravi je dal podžupan na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme osnutek Odloka o ustanovitvi 
Proračunskega sklada Mestne občine Ljubljana za pospeševanje gospodarskih javnih 
služb, skupaj s pripombami iz razprave. 
Navzočnost je priglasilo 27 svetnikov.  
Za predlagani sklep je glasovalo 11 svetnikov. Proti je glasovalo 19 svetnikov. 
 
Sklep ni bil sprejet. 
 
 
S tem je bil izčrpan dnevni red 7. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, zato je 
županja sejo končala ob 17.15 uri. 
 
 
 
 
 
 
 VODJA SLUŽBE Ž U P A N J A  
 po pooblastilu        Danica SIMŠIČ 
 Matjaž BREGAR       


