
 

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

Številka: 0600-5/2004-19 
Datum: 20. 4. 2004 
 
 

Z A P I S N I K 
 
9. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, ki je bila : 
 
• v ponedeljek 29. marca 2004 – I. zasedanje, 
• v torek 30. marca 2004 – II. zasedanje in 
• v ponedeljek 5. aprila 2004 – III. zasedanje. 
 
 
Zasedanja so potekala v Veliki sejni dvorani Mestne občine Ljubljana, Magistrat, 
Mestni trg 1, Ljubljana. 
 
Sejo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana so vodili županja Mestne občine Ljubljana 
Danica SIMŠIČ ter podžupana Slavko SLAK in Miloš PAVLICA. 
 
Na zasedanju dne 29. 3. 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, Stanislava Marija FERENČAK MARIN, 
Gregor ISTENIČ, Roman JAKIČ, 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 PEJOVNIK, Zvone PENKO, Dunja PIŠKUR-
KOSMAČ, Viktorija POTOČNIK, Cvetka SELŠEK, Franc SLAK, Slavko SLAK, Eva 
STRMLJAN KRESLIN, Peter SUŠNIK, Majda ŠIRCA, Marija ŠTERBENC, prof. dr. Darko 
ŠTRAJN, Marjeta VESEL-VALENTINČIČ, Janez VRBOŠEK, dr. Jože ZAGOŽEN, dr. 
Milan ZVER, Janez ŽAGAR in Janez ŽELEZNIK. 
 
Seje se niso udeležili:  mag. Janez DROBNIČ,  dr. Gregor GOMIŠČEK - opr., Marinka 
LEVIČAR, Janez SODRŽNIK - opr. in  dr. Metka TEKAVČIČ. 
 
 
Na II. zasedanju dne 30. 3. 2004 so bili navzoči svetniki: 
 
dr. Bojana BEOVIĆ, Peter Jožef BOŽIČ, Anton COLARIČ, dr. Drago ČEPAR, Maja ČEPIČ, 
Dominik Sava ČERNJAK, Stanislava Marija FERENČAK MARIN, 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, 
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Miloš PAVLICA, prof. dr. Stanislav PEJOVNIK, Zvone PENKO, Dunja PIŠKUR-
KOSMAČ, Viktorija POTOČNIK, Cvetka SELŠEK, Slavko SLAK, Eva STRMLJAN 
KRESLIN, Peter SUŠNIK, Majda ŠIRCA, Marija ŠTERBENC, prof. dr. Darko ŠTRAJN, dr. 
Metka TEKAVČIČ, Marjeta VESEL-VALENTINČIČ, Janez VRBOŠEK, dr. Jože 
ZAGOŽEN, dr. Milan ZVER, Janez ŽAGAR in Janez ŽELEZNIK. 
 
Seje se niso udeležili:  Andrej BRUČAN – opr., mag. Janez DROBNIČ,  dr. Gregor 
GOMIŠČEK, Franc SLAK – opr. in Janez SODRŽNIK - opr.  
 
 
Na III. zasedanju dne 5. 4. 2004 so bili navzoči svetniki: 
 
dr. Bojana BEOVIĆ, Peter Jožef BOŽIČ, Andrej BRUČAN, Anton COLARIČ, dr. Drago 
ČEPAR, Maja ČEPIČ, Dominik Sava ČERNJAK, mag. Janez DROBNIČ, dr. Gregor 
GOMIŠČEK, Gregor ISTENIČ, Mihael JARC, Miha JAZBINŠEK, Miha KOPRIVŠEK, 
Dimitrij KOVAČIČ, Marinka LEVIČAR, Boris MAKOTER, Barbara MIKLAVČIČ, Janko 
MÖDERNDORFER, Angela MURKO PLEŠ, mag. Igor OMERZA, Branko OMERZU, 
Miloš PAVLICA, Zvone PENKO, Dunja PIŠKUR-KOSMAČ, Viktorija POTOČNIK, Cvetka 
SELŠEK, Franc SLAK, Slavko SLAK, Janez SODRŽNIK, Eva STRMLJAN KRESLIN, 
Peter SUŠNIK, Marija ŠTERBENC, prof. dr. Darko ŠTRAJN, dr. Metka TEKAVČIČ, 
Marjeta VESEL-VALENTINČIČ, Janez VRBOŠEK, dr. Jože ZAGOŽEN in Janez 
ŽELEZNIK. 
 
Seje se niso udeležili: Stanislava Marija FERENČAK MARIN – opr.,  Roman JAKIČ – 
opr., Samo KUŠČER – opr., prof. dr. Stanislav PEJOVNIK, Majda ŠIRCA– opr., dr. 
Milan ZVER – opr. in Janez ŽAGAR. 
 
 
Prvo zasedanje se je pričelo ob 15.53 uri ob navzočnosti 28 svetnikov.  
 
Svetniki so s sklicem seje prejeli predlog dnevnega reda 9. 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 9. seje. 
 
Svoj glas je obrazložil svetnik Peter SUŠNIK. 
 
Navzočnost je priglasilo 25 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 22 svetnikov. Proti je glasovalo 5 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
SPREJET JE BIL NASLEDNJI DNEVNI RED: 
 

1. Potrditev zapisnikov 16., 17. in 18. izredne seje ter 7. in 8. seje Mestnega sveta 
Mestne občine Ljubljana 
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2.  Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude 

3.  Kadrovske zadeve 

4.  a) Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2004  
     b) Finančni načrt Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leto 

2004 
     c)    Stanovanjski program Mestne občine Ljubljana za leto 2004 
5.  Obravnava gradiva za Skupščino Holdinga Ljubljana d.o.o.  
6.  Predlog Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole 

Dol pri Ljubljani s predlogom za sprejem po hitrem postopku 
7.  Predlog Odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o financiranju kulturnih dejavnosti  
     zasebnih pravnih oseb in posameznikov 
8.  Osnutek Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki 
9. 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) 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. 
f) Osnutek Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Ljubljanski potniški promet, 

d.o.o.  
g) Osnutek Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Žale, d.o.o. 
 

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

AD 1. 

POTRDITEV ZAPISNIKOV 16., 17. IN 18. IZREDNE SEJE TER 7. in 8.  SEJE 
MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. 
 
1. POTRDITEV ZAPISNIKA 16. IZREDNE SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE 

OBČINE LJUBLJANA Z DNE 15. DECEMBRA 2003 
 
Ker ni bilo razprave, je županja dala na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi zapisnik 16. izredne seje Mestnega sveta 
Mestne občine Ljubljana z dne 15. decembra 2003. 
 
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 23 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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2. POTRDITEV ZAPISNIKA 17. IZREDNE SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE 
OBČINE LJUBLJANA Z DNE 22. DECEMBRA 2003 IN 12. JANUARJA 2004 

 
Ker ni bilo razprave, je županja dala na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi zapisnik 17. izredne seje Mestnega sveta 
Mestne občine Ljubljana z dne 22. decembra 2003 in 12. januarja 2004. 
 
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 23 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
3. POTRDITEV ZAPISNIKA 18. IZREDNE SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE 

OBČINE LJUBLJANA Z DNE 2. FEBRUARJA 2004  
 
Ker ni bilo razprave, je županja dala na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi zapisnik 18. izredne seje Mestnega sveta 
Mestne občine Ljubljana z dne 2. februarja 2004.  
 
Navzočnost je priglasilo 25 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 24 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
4. POTRDITEV ZAPISNIKA 7. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA Z DNE 8. DECEMBRA IN 15. DECEMBRA 2003 
 
Ker ni bilo razprave, je županja dala na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi zapisnik 7.  seje Mestnega sveta Mestne 
občine Ljubljana z dne 8. decembra in 15. decembra 2003.  
 
Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov). 
Za predlagani sklep je glasovalo 24 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
5. POTRDITEV ZAPISNIKA 8. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA Z DNE 19. JANUARJA, 26. JANUARJA IN 2. FEBRUARJA 2004 
 
Ker ni bilo razprave, je županja dala na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi zapisnik 8. seje Mestnega sveta Mestne 
občine Ljubljana z dne 19. januarja, 26. januarja in 2. februarja 2004. 
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Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov). 
Za predlagani sklep je glasovalo 25 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 in po sklicu seje. 

Pisno vprašanje z zahtevo za ustno predstavitev je skladno z 98. členom poslovnika mestnega 
sveta v roku 5 delovnih dni pred sejo mestnega sveta  poslala svetnica Majda ŠIRCA, ki pa 
vprašanja zaradi odsotnosti ni ustno predstavila. 
 
Svetniki so do 9. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana pisno postavili naslednja 
vprašanja in pobude. 
 
1. 
Dr. Drago Čepar 
1.1. 
Vprašanje, kdo je lastnik zemljišča, podstavka in kipa v čast Sveti Trojici na Kongresnem 
trgu, kdaj je bil objekt postavljen, kdo ima podatke o prvotnem videzu objekta ter kaj se je 
zgodilo z manjkajočimi deli. 
 

1. 2. 
Vprašanje v zvezi s varnostnim stanjem mostov čez Ljubljanico, Grubarjev prekop in Mali 
graben. 
 

1. 3. 
Vprašanje v zvezi z zakonsko ureditvijo področja plovbe po Ljubljanici, kakšna je trenutno 
zakonska ureditev tega področja in kakšne načrte ima v zvezi s tem Mestna uprava Mestne 
občine Ljubljana. 

 
 
2. 
Dominik S. Černjak 
2. 1 
Vprašanje, kakšni so načrti z dvorano in prostori nekdanjega kina Šiška, ter kdaj, kako in s 
katerimi sredstvi se bodo realizirali. 

 
 
3. 
Majda Širca 
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3. 1. 
Vprašanje, kako in kje bo Mestna uprava Mestne občine Ljubljana zagotovila ustrezne 
prostore za nadaljevanje dejavnosti kluba K4. 
 
4. 
Miha Koprivšek 
4. 1. 
Pobuda mestni upravi za ureditev peščene vozne površine na odseku Podutiške ceste in pri 
Zlatku ter ureditev cestne razsvetljave, ker nekaj svetil ne gori. 
 
4. 2. 
Pobuda za odstranitev zapuščenih vozil s priloženimi fotografijami in lokacijami. 
 
Mestni svetniki in svetnice so prejeli odgovore na naslednja vprašanja in pobude: 

- odgovor na vprašanje dr. Draga Čeparja v zvezi s kipom Svete Trojice nasproti 
Uršulinske  cerkve v Ljubljani, 

- odgovor na vprašanje dr. Draga Čeparja v zvezi z varnostnim stanjem mostov čez 
Ljubljanico, Grubarjev prekop in Mali graben, 

- odgovor na vprašanje dr. Draga Čeparja v zvezi s plovbo po Ljubljanici, 
- odgovor na vprašanje Janeza Vrboška v zvezi z ureditvijo statusa ljubljanske 

bolnišnice, 
- odgovor na vprašanje Janeza Vrboška v zvezi z varuhom oz. varuhinjo bolnikovih 

pravic v  Ljubljani, 
- odgovor na vprašanje Dominika Save Černjaka v zvezi z realizacijo projekta obnove 

študentskih bivalnih zmogljivosti v letu 2004, 
- odgovor na vprašanje Branka Omerzuja v zvezi s poslovnimi rezultati SIB banke, ko 

je bila Energetika njen večinski lastnik, v primerjavi s poslovnimi rezultati pred in po 
tem obdobju.  

 

 

AD 3. 

KADROVSKE ZADEVE 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli po sklicu seje.  
 
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 ČLANA ODBORA ZA  
    ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO 
 
Ker ni bilo razprave, je županja dala na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Razreši se članica Odbora za zdravstvo in socialno varstvo Tanja HODNIK. 
 
Kot nadomestni član se v Odbor za zdravstvo in socialno varstvo  imenuje Rade 
RADETIČ. 
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Mandat nadomestnega člana je vezan na mandat članov odbora. 
 
 
Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov. 
 
Županja je ponovno ugotavljala navzočnost. 
 
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 22 svetnikov. Proti je glasovalo 4 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 

 

 

2. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO SREDNJE     
      EKONOMSKE ŠOLE LJUBLJANA 

 
Ker ni bilo razprave, je županja dala na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Vladimiri KRAJNIK se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Srednje 
ekonomske šole Ljubljana. 
 
Navzočnost je priglasilo 25 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 23 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 

 

 

3. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO SREDNJE 
ŠOLE ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM 

 
Ker ni bilo razprave, je županja dala na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Marjeti SMOLE se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Srednje šole za 
gostinstvo in turizem.  
 
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 22 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 

 

 

4. PREDLOG MNENJA H  KANDIDATURI ZA DIREKTORICO DOMA  
UPOKOJENCEV CENTER  TABOR – POLJANE 

 
Ker ni bilo razprave, je županja dala na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Silvi MACINIČ KUČAN se da pozitivno mnenje h kandidaturi za direktorico Doma 
upokojencev Center Tabor – Poljane. 
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Navzočnost se ni spremenila (24 svetnikov). 
Za predlagani sklep je glasovalo 22 svetnikov. Proti sta glasoval 2 svetnika. 
 
Sklep je bil sprejet. 

 

 

5. PREDLOG MNENJA H  KANDIDATURI ZA DIREKTORICO 
MATERINSKEGA DOMA LJUBLJANA 

 
Ker ni bilo razprave, je županja dala na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Liviani LESAR se da pozitivno mnenje h kandidaturi za direktorico Materinskega 
doma Ljubljana. 
 
Navzočnost se ni spremenila (24 svetnikov). 
Za predlagani sklep je glasovalo 23 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 4. 

A) PREDLOG ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE 
LJUBLJANA ZA LETO 2004 

 
 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje, po sklicu pa še popravke gradiva. Po 
sklicu seje so svetniki prejeli tudi poročila:  
- Odbora za varstvo okolja,  
- Odbora za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport,  
- Odbora za gospodarske dejavnosti, turizem in kmetijstvo,  
- Odbora za lokalno samoupravo,  
- Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost,  
- Odbora za zdravstvo in socialno varstvo,  
- Odbora za gospodarjenje z nepremičninami,  
- Odbora za zaščito, reševanje in civilno obrambo,  
- Odbora za urejanje prostora in urbanizem z amandmajem,  
- Odbora za stanovanjsko politiko,  
- Odbora za gospodarske javne službe in promet,  
- Odbora za finance z amandmajem in 
- Statutarno pravne komisije ter 
 
amandmaje svetnikov: Branka OMERZUJA, Dominika Save ČERNJAKA, Petra SUŠNIKA, 
Janeza VRBOŠKA, Janeza SORŽNIKA, Janka MÖDERENDORFERJA, dr. Draga 
ČEPARJA, Antona COLARIČA, Sama KUŠČERJA in  
 
stališča svetov četrtnih skupnosti Polje in Šiška.  
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Pred sejo so svetniki prejeli še amandmaje županje. 
 
Svetnik Janez ŽAGAR je svoja amandmaja oddal prepozno, zato jih mestni svet ni 
obravnaval. 
 
 
Uvodno obrazložitev je podal Stevo LEKIČ, načelnik Oddelka za finance. 
 
Stališče pristojnega Odbora za finance odbora je predstavila Metka TEKAVČIČ, predsednica 
odbora. 
 
Predsednik Miloš PAVLICA je predstavil stališče Statutarno pravne komisije k amandmajem 
svetnika Branka OMERZUJA. 
 
Županja je  najprej odprla razpravo o aktu v celoti, nato pa so svetniki prešli k razpravi in 
glasovanju o členih odloka, proračunskih postavkah proračunskih uporabnikov splošnega in 
posebnega dela proračuna ter načrtu razvojnih programov, h katerim so bili vloženi 
amandmaji. 
 
Razpravljali so svetniki: Peter SUŠNIK, dr. Drago ČEPAR, Franc SLAK, Dimitrij 
KOVAČIČ,  Samo KUŠČER, Dominik Sava ČERNJAK, Miha JAZBINŠEK, Mihael JARC, 
prof. dr. Stanislav PEJOVNIK, Andrej BRUČAN, Peter Jožef BOŽIČ, dr. Milan ZVER in 
županja Danica SIMŠIČ. 
 
Županja je ob 18.30 uri odredila 30 minutni odmor. Zasedanje je mestni svet nadaljeval ob 
19.20 uri. 
 
Po odmoru so razpravljali svetniki: Janez ŽAGAR, dr. Jože ZAGOŽEN, dr. Metka 
TEKAVČIČ, Dimitrij KOVAČIČ, Miha JAZBINŠEK, dr. Milan ZVER, Branko OMERZU, 
Viktorija POTOČNIK, Zvone PENKO, Franc SLAK, Peter SUŠNIK, Slavko SLAK, Peter 
Jožef BOŽIČ, Mihael JARC, mag. Igor OMERZA, Miloš PAVLICA, Samo KUŠČER in 
Andrej BRUČAN.   
 
Svetnik Branko OMERZU je umaknil svoje amandmaje, ki se nanašajo na spremembe  3. 
člena odloka, splošnega dela (tabela A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV) in 
tabele 5. KULTURA, ker so vsebinsko zajeti v amandmajih predlagateljice.  
 
Med razpravo svetnika dr. Jožeta ZAGOŽNA ob 19.32 uri je zaradi odsotnosti županje 
vodenje seje prevzel podžupan Slavko SLAK. 
 
Na vprašanja iz razprave so odgovarjali: 
- Vojko GRÜNFELD,  načelnik Oddelka za lokalno samoupravo,                    
- Zdenka ŠIMONOVIČ, vodja Službe za mednarodne odnose, 
- Francka TROBEC, načelnica Oddelka za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport, 
- Tilka KLANČAR, načelnica Oddelka za zdravstvo in socialno varstvo, 
- Vanja RANGUS, načelnica Oddelka za gospodarske dejavnosti in turizem, 
- Nataša TURŠIČ, načelnica Oddelka za gospodarjenje z zemljišči in 
- Pavel KLAVS, načelnik Oddelka za gospodarske javne službe in promet. 
 
Med pojasnilom Tilke KLANČAR ob 20.57 uri je vodenje seje prevzela županja. 
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I. 

Po razpravi o aktu v celoti je županja odprla razpravo o 3. členu predloga odloka, h 
kateremu sta svetnik Peter SUŠNIK in predlagateljica vložila amandmaja.  
 
Svetnik Janko MÖDERENDORFER je v imenu svetniške skupine LDS predlagal 5 minutni 
odmor. 
 
Županje je ob 21.14 uri odredila pet minutni odmor. Zasedanje seje mestnega sveta se je 
nadaljevano ob 21.27 uri. 
 
 
Ker ni bilo razprave, je dala županja na glasovanje amandmaja. 
 
1. AMANDMA predlagateljice: 
 
3. člen odloka se spremeni tako, da se številka 58.807.035.644 tolarjev nadomesti s 
številko 59.057.035.644 tolarjev. 
Proračunska postavka 082022 Investicijsko vzdrževanje se poveča za 60.000.000 tolarjev 
na podkontu 4307 00 Investicijski transferi javnim zavodom ter proračunska postavka 
082023 Funkcionalna oprema se poveča za 190.000.000 tolarjev na podkontu 4307 00 
Investicijski transferi javnim zavodom. 
 
Sredstva se zagotovijo s prodajo delavske knjižnice - Delavski dom v predvideni višini 
250.000.000 tolarjev, posledično se povišajo prihodki od prodaje zgradb in prostorov na 
kontu 7200 za 250.000.000 tolarjev. 
 
Navzočnost je priglasilo 33 svetnikov. 
Za predlagani amandma je glasovalo 23 svetnikov. Proti je glasovalo 6 svetnikov. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
2.  AMANDMA svetnika Petra SUŠNIKA: 
 
V 3. členu se v zadnjem odstavku pred piko doda besedilo: »na osnovi sklepa mestnega 
sveta, ki določi višino poroštva za vsak zavod posebej.« 
 
Predstavnik predlagateljice je amandma podprl. 
 
Navzočnost se ni spremenila (33 svetnikov). 
Za predlagani amandma je glasovalo 36 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
 

II. 
Ker razprave o 4. členu predloga odloka ni bilo, je županja dala na glasovanje  AMANDMA 
svetnika Petra SUŠNIKA: 
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V 4. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:  
 
»O uporabi sredstev proračunske rezerve na predlog oddelka za finance odloča župan in 
o uporabi v roku osmih dni pisno obvesti mestni svet.« 
 
Predstavnik predlagateljice amandmaja ni podprl. 
 
Navzočnost se ni spremenila (33 svetnikov). 
Za predlagani amandma je glasovalo 15 svetnikov. Proti je glasovalo 24 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
 

III. 
Ker razprave o novem členu, ki se doda za sedanjim 5. členom predloga odloka, je županja 
dala na glasovanje  AMANDMA svetnika Petra SUŠNIKA: 
 
 »O prodaji ali menjavi nepremičnin, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana ali javnih 
skladov, agencij in zavodov, katerih ustanovitelj je Mestna občina Ljubljana odloči 
mestni svet s sprejemom sklepa o soglasju k vsaki prodaji ali menjavi posebej.« 
 
Predstavnik predlagateljice amandmaja ni podprl. 
 
Navzočnost je priglasilo 35 svetnikov. 
Za predlagani amandma je glasovalo 15 svetnikov. Proti je glasovalo 23 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 

IV. 
Ker razprave o 6. členu predloga odloka ni bilo, je županja dala na glasovanje  
AMANDMA svetnika Janka MÖDERENDORFERJA: 
 
Prvi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se za besedilom »transferi iz državnega 
proračuna in Evropske unije,« dodata besedi »turistična taksa« in vejica ter se nadaljuje 
z besedilom »takse za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja ter taksa za 
obremenjevanje vode«. 
 
Predstavnik predlagateljice je amandma podprl. 
 
Navzočnost je priglasilo 34 svetnikov. 
Za predlagani amandma je glasovalo 27 svetnikov. Proti so glasovali 4 svetniki. 
 
Amandma je bil sprejet. 
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V. 
Ker razprave o novem členu, ki se doda za sedanjim 7. členom predloga odloka, je županja 
dala na glasovanje  AMANDMA svetnika Petra SUŠNIKA: 
 
»Odločitev o vzpostavitvi, povečanju ali zmanjšanju lastniškega deleža ali kapitalskega 
vložka Mestne občine Ljubljana v katerikoli pravni osebi sprejme mestni svet.« 
 
Predstavnik predlagateljice amandmaja ni podprl. 
 
Navzočnost se ni spremenila (34 svetnikov). 
Za predlagani amandma je glasovalo 12 svetnikov. Proti je glasovalo 23 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
 

VI. 
Ker razprave o novem členu, ki se doda pred sedanjim 8. členom predloga odloka, je županja 
dala na glasovanje amandmaja. 
 
1. AMANDMA Odbora za finance k amandmaju svetnika Petra  SUŠNIKA: 
 
Za besedilom »ki zahteva plačilo članarine« se doda besedilo »v višini nad milijon 
tolarjev«. 
 
Pred glasovanjem je županja odredila 3 minutni odmor. 
 
Predstavnik predlagateljice je amandma podprl. 
 
Navzočnost je priglasilo 30 svetnikov. 
Za predlagani amandma je glasovalo 28 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
 
2. AMANDMA svetnika Petra SUŠNIKA: 
 
Pred sedanjim 8. členom se doda nov člen, ki se glasi: 
»Z včlanitvijo ali sodelovanjem Mestne občine Ljubljana v organizaciji, ki zahteva 
plačilo članarine ali druge oblike nepovratnih sredstev mora soglašati mestni svet, 
skupaj s sprejetim amandmajem.«  
 
Predstavnik predlagateljice je amandma  podprl. 
 
Navzočnost se ni spremenila (30 svetnikov). 
Za predlagani amandma je glasovalo 34 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
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Amandma je bil sprejet. 
 
 

VII. 
Ker razprave o 12. členu predloga odloka ni bilo, je županja dala na glasovanje amandmaja.   
 
1. AMANDMA svetnika Petra SUŠNIKA: 
 
V 12. členu se v drugem odstavku številka »154.852.666« spremeni tako, da se glasi: 
»50.000.000«. Za znesek 104.852.666 se zmanjša postavka 013311  in se sredstva 
prenesejo na postavko 091299, podkonto 4204 02. 
 
Predstavnik predlagateljice amandmaja ni podprl. 
 
Navzočnost se ni spremenila (34 svetnikov). 
Za predlagani amandma je glasovalo 12 svetnikov. Proti je glasovalo 24 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
 
2. AMANDMA predlagateljice: 
 
V 12. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:  
»O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan, ki o tem polletno 
poroča pristojnemu odboru za finance mestnega sveta.« 
 
Svoj glas je želel obrazložiti svetnik Peter SUŠNIK. Županja je obrazložila, da pri 
amandmajih ni obrazložitve glasu. 
 
Navzočnost se ni spremenila (34 svetnikov). 
Za predlagani amandma je glasovalo 27 svetnikov. Proti je glasovalo 7 svetnikov. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
Ker je bil sprejet amandma predlagateljice, o amandmaju svetnika Petra SUŠNIKA k istemu 
določilu svetniki niso glasovali. 
 
 
 

VIII. 
Ker razprave o 13. členu predloga odloka ni bilo, je županja dala na glasovanje amandma. 
 
AMANDMA svetnika Petra SUŠNIKA: 
 
V 13. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:  
»Subvencije javnim podjetjem iz proračuna Mestne občine Ljubljana se lahko 
namenjajo le za pokrivanje izgub, ki nastanejo pri opravljanju in zaračunavanju 
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storitev po maloprodajnih cenah, ki so nižje od dejanske cene storitev. Način obračuna 
subvencije določi mestni svet s sklepom na predlog župana.«  
 
Tretji odstavek 13. člena se spremeni tako, da se glasi:  
»Druga nepovratna sredstva javnim ali zasebnim ustanovam ali posameznikom se 
dodeljuje na osnovi pravilnika, ki ga sprejme mestni svet.« 
 

Predstavnik predlagateljice amandmaja ni podprl. 
 
Navzočnost se ni spremenila (34 svetnikov). 
Za predlagani amandma je glasovalo 14 svetnikov. Proti je glasovalo 24 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
 
2. AMANDMA predlagateljice: 
 
V 13. členu se v drugem odstavku črta besedilo »za potrebe občanov Mestne občine 
Ljubljana«. 
 
 
Navzočnost se ni spremenila (34 svetnikov). 
Za predlagani amandma je glasovalo 27 svetnikov. Proti je glasovalo 7 svetnikov. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 

IX. 
Ker razprave o 19. členu predloga odloka ni bilo, je županja dala na glasovanje  AMANDMA 
svetnika Petra SUŠNIKA: 
 
V 19. členu se v prvem odstavku med besedama »lahko« in »prevzema« vstavi besede »s 
soglasjem župana«.  
 
V tretjem odstavku se doda besedilo: »Župan do konca marca posreduje poročilo o 
prevzetih obveznostih v preteklem proračunskem letu mestnemu svetu, prav tako pa 
morajo biti posebej prikazane v zaključnem računu proračuna.« 
 
Predstavnik predlagateljice amandmaja ni podprl. 
 
Navzočnost se ni spremenila (34 svetnikov). 
Za predlagani amandma je glasovalo 12 svetnikov. Proti je glasovalo 23 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
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X. 
Županja je odprla razpravo o 20. členu predloga, h kateremu  je vložil AMANDMA svetnik 
Peter SUŠNIK, ki je tudi razpravljal. 
 
AMANDMA svetnika Petra SUŠNIKA: 
 
»O najemu posojil odloča mestni svet na predlog župana.« 
 
Predstavnik predlagateljice amandmaja ni podprl. 
 
Navzočnost se ni spremenila (34 svetnikov). 
Za predlagani amandma je glasovalo 13 svetnikov. Proti je glasovalo 22 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 

 
XI. 

Županja je odprla razpravo o proračunskemu uporabniku 1. MESTNA UPRAVA, 
MESTNI SVET IN NADZORNI ODBOR TER MESTNA VOLILNA KOMISIJA, h 
kateremu sta svetnika. Peter SUŠNIK in Branko OMERZU vložila amandmaje. 
 
Razpravljal je svetnik Peter SUŠNIK. 
 
Po razpravi je županja dala na glasovanje amadmaje. 
 
1. AMANDMA svetnika Petra SUŠNIKA: 
 
Postavka 013302, podkonto 4020 04 se spremeni v 15.000.000. Sredstva se prenese na 
postavko 091115, podkonto 4307 00 in se namenijo za preureditev prostorov oddelkov za 
prvo starostno obdobje in obnovo ograj pri vrtcih. 
 
Predstavnik predlagateljice amandmaja ni podprl. 
 
Navzočnost se ni spremenila (34 svetnikov). 
Za predlagani amandma je glasovalo 13 svetnikov. Proti je glasovalo 21 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
2. AMANDMA svetnika Petra SUŠNIKA: 
 
Postavka 013302, podkonto 4020 06 se spremeni v 18.000.000. Sredstva se prenese na 
postavko 091115, podkonto 4307 00 in se namenijo za preureditev prostorov oddelkov za 
prvo starostno obdobje in obnovo ograj pri vrtcih. 
 
Predstavnik predlagateljice amandmaja ni podprl. 
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Navzočnost se ni spremenila (34 svetnikov). 
Za predlagani amandma je glasovalo 14 svetnikov. Proti je glasovalo 21 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
3. AMANDMA svetnika Petra SUŠNIKA: 
 
Postavka 013308, podkonto 4024 04 se spremeni v 4.300.000. Sredstva se prenese na 
postavko 091115, podkonto 4307 00 in se namenijo za preureditev prostorov oddelkov za 
prvo starostno obdobje in obnovo ograj pri vrtcih. 
 
Predstavnik predlagateljice amandmaja ni podprl. 
 
Navzočnost se ni spremenila (34 svetnikov). 
Za predlagani amandma je glasovalo 12 svetnikov. Proti je glasovalo 20 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
4. AMANDMA svetnika Petra SUŠNIKA: 
 
Postavka 013308, podkonto 4024 05 se spremeni v 10.000.000 Sredstva se prenese na 
postavko 091115, podkonto 4307 00 in se namenijo za obnovo in zasteklitev balkona v 
VVZ Jelka, enota Vila. 
 
Pred glasovanjem je postopkovno razpravljal svetnik Peter SUŠNIK in umaknil svoj 
amandma. 
 
 
5. AMANDMA svetnika Branka OMERZUJA: 
 
V posebnemu delu proračuna na 54. strani obrazložitve poglavja 1. Predstavitev ciljev, 
strategij in programov se v drugem odstavku za besedami »informacij javnega značaja« 
doda nov tekst, ki se glasi: »,vzpostavitev mestnega pravobranilstva«. 
 
Predstavnik predlagateljice amandmaja ni podprl. 
 
Navzočnost se ni spremenila (34 svetnikov). 
Za predlagani amandma je glasovalo 8 svetnikov. Proti je glasovalo 20 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
 

XII. 
Županja je odprla razpravo o proračunskemu uporabniku 2. IZOBRAŽEVANJE, h 
kateremu sta svetnik Dominik Sava ČERNJAK in predlagateljica vložila amandmaje. 
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Razpravljal je svetnik  Dominik Sava ČERNJAK. 
 
Po razpravi je županja dala na glasovanje amandmaje.  
 
1. AMANDMA predlagateljice: 
 
Proračunska postavka 091299 Obnova šol se poveča za 263.000.000 tolarjev na 
podkontu 4204 02 Rekonstrukcije in adaptacije. 
 
Sredstva v višini 263.000.000 tolarjev se zagotovijo z znižanjem postavk: 
- 013306 informatika, podkonto 4202 02  - 18.000.000 tolarjev 
- 081001 vrhunski in kakovostni šport, podkonto 4120 00 - 30.000.000 tolarjev 
- 082017 vzdrževanje in obnova kulturne dediščine, podkonto 4205 01 –  
     15.000.000 tolarjev 
- 045193 LMM – komunalni del, podkonto 4025 03 - 45.000.000 tolarjev 
- 051002 gospodarjenje z odpadki, podkonto 4021 99 - 10.000.000 tolarjev in  

podkonto 4135 00 - 10.000.000 tolarjev 
- 064001 javna razsvetljava, podkonto 4025 99 - 15.000.000 tolarjev 
- 062093 komunalno opremljanje zemljišč, podkonto 4204 01 - 70.000.000  
     tolarjev 
- 061002 zagotavljanje najemnih stanovanj, podkonto 4301 00 - 50.000.000  
     tolarjev 
 
Navzočnost je priglasilo 27 svetnikov. 
Za predlagani amandma je glasovalo 25 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
 
2. AMANDMA svetnika Dominika Save ČERNJAKA: 
 
Pri proračunskem uporabniku 2. Izobraževanje – Urad za Mladino, postavka 096004 
Mladinski svet Ljubljana, podkonto 4120 00 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam se poveča za 1.000.000 SIT  iz 4.661.000 SIT na 5.661.000 SIT. 
 
Sredstva se zagotovijo z zmanjšanjem sledeče postavke: 
Proračunski uporabnik 11. Promet, postavka 045118 Tehnična dokumentacija podkonto 
4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija se zmanjšajo za 1.000.000 SIT (na 
21.000.000 SIT). 
 
Predstavnik predlagateljice amandmaja ni podprl. 
 
Navzočnost se ni spremenila (27 svetnikov). 
Za predlagani amandma je glasovalo 12 svetnikov. Proti je glasovalo 20 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
3. AMANDMA svetnika Dominika Save ČERNJAKA: 
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Pri proračunskem uporabniku 2. Izobraževanje – Urad za Mladino, postavka 096005 
Mreža informacijskih točk za mlade podkonto 4120 00 Tekoči transferi neprofitnim 
organizacijam in ustanovam se poveča za 1.500.000 SIT  iz 9.578.500 SIT na 11.078.500 
SIT. 
 
Sredstva se zagotovijo z zmanjšanjem sledeče postavke: 
Proračunski uporabnik 20. Prostorsko planiranje in načrtovanje postavka 
062095 Prostorski plan MOL podkonto 4208 04 Načrti in druga projektna 
dokumentacija se zmanjšajo za 1.500.000SIT (na 268.000.000 SIT). 
 
Predstavnik predlagateljice amandmaja ni podprl. 
 
Navzočnost se ni spremenila (27 svetnikov). 
Za predlagani amandma je glasovalo 9 svetnikov. Proti je glasovalo 20 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
 
 

XIII. 
Županja je odprla razpravo o proračunskemu uporabniku 3. PREDŠOLSKA VZGOJA, h 
kateremu je svetnik. Dominik Sava ČERNJAK vložil amandma. 
 
Razpravljal je svetnik  Dominik Sava ČERNJAK. 
 
Po razpravi je županja dala na glasovanje AMANDMA svetnika Dominika Save 
ČERNJAKA: 
 
Proračunski uporabnik 3. Predšolska vzgoja, postavka 091121 Obnova igrišč III. 
Kategorije podkonto 4205  01 Obnove se poveča za 27.000.000 SIT  iz 30.000.000 SIT na 
57.000.000 SIT. 
 
Sredstva se zagotovijo z zmanjšanjem sledečih postavk: 
1. Postavka 013302 Izdatki za blago in storitve podkonto 4020 06 Stroški oglaševalskih 
storitev se zmanjšajo za 7.000.000SIT (na 19.000.000 SIT), podkonto 4029 20 Sodni 
stroški, stroški odvetnikov, notarjev in drugo se zmanjšajo za 6.000.000 SIT (na 
37.000.000 SIT); 
 
2. Postavka 013303 Vzdrževanje zgradb in prostorov, podkonto 4025 00 Tekoče 
vzdrževanje poslovnih objektov se zmanjša za 4.000.000 SIT (na 75.114.043 SIT); 
 
3. Postavka 016002 Prazniki MOL podkonto 4021 99 Drugi posebni material in storitve 
se zmanjšajo za 10.000.000 SIT (na 60.000.000 SIT) 
 
Predstavnik predlagateljice amandmaja ni podprl. 
 
Navzočnost se ni spremenila (27 svetnikov). 



 19

Za predlagani amandma je glasovalo 16 svetnikov. Proti je glasovalo 19 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
 
 

XIV. 
Županja je odprla razpravo o proračunskemu uporabniku 4. ŠPORT, h kateremu so 
svetniki Janez SODRŽNIK, Peter SUŠNIK in Anton COLARIČ vložili amandmaje. 
 
Ker ni bilo razprave, je županja dala na glasovanje amandmaje. 
 
1. AMANDMA svetnika Janeza SODRŽNIKA: 
 
V proračunskem uporabniku 4. Šport se v postavki 081005-Delovanje športnih 
organizacij številka 61.000.000,00 SIT nadomesti s številko 65.200.000,00 SIT. 
V postavki 081003 Interesna športna vzgoja otrok in mladine se številka 177.000.000,00 
SIT nadomesti s številko 172.800.000,00 SIT; podkonto 4133 02 – Tekoči transferi v 
javne zavode-za izdatke za blago in storitve, se številka 163.500.000,00 SIT nadomesti s 
številko 159.300.000,00 SIT. 
 
Predstavnik predlagateljice amandmaja ni podprl. 
 
Navzočnost se ni spremenila (27 svetnikov). 
Za predlagani amandma je glasovalo 7 svetnikov. Proti je glasovalo 21 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
2. AMANDMA svetnika Petra SUŠNIKA: 

 
Postavka 081009, podkonto 4302 00 se spremeni v 74.965.000. Sredstva se prenese na 
postavko 091115, podkonto 4307 00 in se namenijo za preureditev prostorov oddelkov za 
prvo starostno obdobje in obnovo ograj pri vrtcih. 
 
Predstavnik predlagateljice amandmaja ni podprl. 
 
Navzočnost se ni spremenila (27 svetnikov). 
Za predlagani amandma je glasovalo 11 svetnikov. Proti je glasovalo 22 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
3. AMANDMA svetnika Petra SUŠNIKA: 
 
Postavka 081009, podkonto 4307 00 se spremeni v 14.300.000. Sredstva se prenese na 
postavko 091115, podkonto 4307 00 in se namenijo za preureditev prostorov oddelkov za 
prvo starostno obdobje in obnovo ograj pri vrtcih. 
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Predstavnik predlagateljice amandmaja ni podprl. 
 
Navzočnost se ni spremenila (27 svetnikov). 
Za predlagani amandma je glasovalo 12 svetnikov. Proti je glasovalo 21 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
4. AMANDMA svetnika Antona COLARIČA: 
 
K postavki 081009 »Investicijsko vzdrževanje športnih objektov in opreme«: 
V tabeli številka 2 »Investicijsko vzdrževanje športnih objektov in opreme«, se pri točki 
3. ŽŠD Ljubljana – ureditev stadiona za pridobitev licence NZS v višini 22.000.000,00 
postavka razdeli: 
- na ureditev Športnega parka Ljubljana v višini 17.000.000,00 SIT 
- in postavko Centralni stadion Bežigrad v višini 5.000.000,00 SIT. 
 

Predstavnik predlagateljice je amandma podprl. 
 
Navzočnost se ni spremenila (27 svetnikov). 
Za predlagani amandma je glasovalo 24 svetnikov. Proti je glasovalo 5 svetnikov. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
 

XV. 
Županja je odprla razpravo o proračunskemu uporabniku 5. KULTURA, h kateremu so 
svetniki Samo KUŠČER, Peter SUŠNIK, Janez VRBOŠEK in Branko OMERZU vložili 
amandmaje.  
 
Razpravljal je svetnik Samo KUŠČER.  
 
Na vprašanja iz razprave je odgovorila županja. 
 
 
Po razpravi je županja dala na glasovanje:   
 
1. AMANDMA svetnika Sama KUŠČERJA: 
 
Postavka za kulturo se zmanjša za 1.000.000.000 SIT, prav toliko pa se poveča postavka 
za promet.  
Zmanjšanje sredstev za proračunskega uporabnika Kultura se izvede s sorazmernim 
znižanjem vseh postavk v kulturi.  
Pri proračunskem uporabniku Promet se postavka Subvencije LPP podvoji. 
 
Predstavnik predlagateljice amandmaja ni podprl. 
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Navzočnost se ni spremenila (27 svetnikov). 
Za predlagani amandma je glasovalo 13 svetnikov. Proti je glasovalo 22 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
2. AMANDMA svetnika Petra SUŠNIKA: 
 
Postavka 082010, podkonto 4120 00 se spremeni v 200.829.661. Sredstva se prenese na 
postavko 091121. 
 
Predstavnik predlagateljice amandmaja ni podprl. 
 
Navzočnost se ni spremenila (27 svetnikov). 
Za predlagani amandma je glasovalo 10 svetnikov. Proti je glasovalo 18 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
1. AMANDMA svetnika Petra SUŠNIKA: 
  
Postavka 082012, podkonto 4120 00 se spremeni v 35.885.408 Sredstva se prenese na 
postavko 091299. 
Predstavnik predlagateljice amandmaja ni podprl. 
 
Navzočnost se ni spremenila (27 svetnikov). 
Za predlagani amandma je glasovalo 11 svetnikov. Proti je glasovalo 23 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
2. AMANDMA svetnika Petra SUŠNIKA: 
 
Postavka 082012, podkonto 4133 02 se spremeni v 47.270.330. Sredstva se prenese na 
postavko 091299. 
Predstavnik predlagateljice amandmaja ni podprl. 
 
Navzočnost se ni spremenila (27 svetnikov). 
Za predlagani amandma je glasovalo 6 svetnikov. Proti je glasovalo 24 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
3. AMANDMA svetnika Janeza VRBOŠKA: 
 
Za potrebe obnove treh vhodnih vrat v župnijski cerkvi Polje se odobri 200.000,00 SIT  
kot inicialni prispevek. Znesek se vzame iz postavke 082013 - vizualne umetnosti in se 
prenese na postavko 082017 – vzdrževanje in obnova kulturne dediščine. 
Predstavnik predlagateljice amandmaja ni podprl. 
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Navzočnost se ni spremenila (27 svetnikov). 
Za predlagani amandma je glasovalo 12 svetnikov. Proti je glasovalo 22 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
4. AMANDMA svetnika Petra SUŠNIKA: 
 
Postavka 082015, podkonto 4120 00 se spremeni v 5.560.920. Sredstva se prenese na 
postavko 091299. 
Predstavnik predlagateljice amandmaja ni podprl. 
 
Navzočnost je priglasilo 30 svetnikov. 
Za predlagani amandma je glasovalo 11 svetnikov. Proti je glasovalo 21 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
5. VARIANTNI AMANDMA svetnika Petra SUŠNIKA:  
 
Postavka 082015, podkonto 4120 00 se spremeni v 21.560.920. Sredstva se prenese na 
postavko 091299. 
Predstavnik predlagateljice amandmaja ni podprl. 
 
Navzočnost se ni spremenila (30 svetnikov). 
Za predlagani amandma je glasovalo 9 svetnikov. Proti je glasovalo 20 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
6. AMANDMA svetnika Petra SUŠNIKA:  
 
Postavka 082025, podkonto 4204 02 se spremeni v 0. Sredstva se prenese na postavko 
091299. 
Predstavnik predlagateljice amandmaja ni podprl. 
 
Navzočnost se ni spremenila (30 svetnikov). 
Za predlagani amandma je glasovalo 10 svetnikov. Proti je glasovalo 20 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 

XVI. 
Županja je odprla razpravo o proračunskemu uporabniku 7. SOCIALNO VARSTVO, h 
kateremu je svetnik. dr. Drago ČEPAR vložil amandma. 
 
Razpravljal je svetnik  dr. Drago ČEPAR. 
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Po razpravi je županja dala na glasovanje AMANDMA svetnika dr. Draga ČEPARJA: 
 
Pri proračunskem uporabniku 7. Socialno varstvo v programu Varstvo otrok in družine 
se uvede nova proračunska postavka številka 104002 z imenom DARILA 
NOVOROJENCEM v znesku 800.000,00 SIT. 
Obenem se postavka številka 091108 pri proračunskem uporabniku 3. Predšolska 
vzgoja z imenom Reorganizacija vrtcev zmanjša za 800.000,00 SIT.  
 
Predstavnik predlagateljice amandmaja ni podprl. 
 
Navzočnost se ni spremenila (30 svetnikov). 
Za predlagani amandma je glasovalo 9 svetnikov. Proti je glasovalo 21 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
 
 

XVII. 
Županja je odprla razpravo o proračunskemu uporabniku 14. LOKALNA SAMOUPRAVA, h 
kateremu je svetnik Peter SUŠNIK vložil amandmaje. 
 
Ker ni bilo razprave, je županja dala na glasovanje amandmaje. 
   
1. AMANDMA svetnika Petra SUŠNIKA: 
 
Postavka 015005, podkonto 4029 00 se spremeni v 5.176.000. Sredstva se prenese na 
postavko 091299. 
 
Predstavnik predlagateljice amandmaja ni podprl. 
 
Navzočnost se ni spremenila (30 svetnikov). 
Za predlagani amandma je glasovalo 9 svetnikov. Proti je glasovalo 21 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
2. AMANDMA svetnika Petra SUŠNIKA: 
 
Postavka 015005, podkonto 4029 99 se spremeni v 2.792.000. Sredstva se prenese na 
postavko 091299 (1 mio). 
 
Predstavnik predlagateljice amandmaja ni podprl. 
 
Navzočnost se ni spremenila (30 svetnikov). 
Za predlagani amandma je glasovalo 10 svetnikov. Proti je glasovalo 20 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
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3. AMANDMA svetnika Petra SUŠNIKA: 
 
Postavka 016025 se črta. Sredstva se prenese na postavko 091299 (4,195 mio). 
 
Predstavnik predlagateljice amandmaja ni podprl. 
 
Navzočnost se ni spremenila (30 svetnikov). 
Za predlagani amandma je glasovalo 11 svetnikov. Proti je glasovalo 20 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 

 
XVIII. 

Županja je odprla razpravo o proračunskemu uporabniku 16. PODJETNIŠTVO, h 
kateremu je svetnik Peter SUŠNIK vložil amandma. 
 
Ker ni bilo razprave, je županja dala na glasovanje AMANDMA svetnika Petra SUŠNIKA: 
 
Postavka 041103 se črta. Sredstva se prenese v postavko 049009, podkonto 4102 99. 
 
Predstavnik predlagateljice amandmaja ni podprl. 
 
Navzočnost se ni spremenila (30 svetnikov). 
Za predlagani amandma je glasovalo 10 svetnikov. Proti je glasovalo 21 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
 
 

XIX. 
Županja je odprla razpravo o proračunskemu uporabniku 18. GOSPODARJENJE Z 
NEPREMIČNINAMI, h kateremu je svetnik Peter SUŠNIK vložil amandmaja. 
 
Razpravljal je svetnik  Peter SUŠNIK. 
 
Po razpravi je županja dala na glasovanje amandmaja.  
 
 
1. AMANDMA svetnika Petra SUŠNIKA: 
 
Iz postavke 062091 se sredstva v višini 159.967.000, namenjena Tehnološkemu parku, 
prerazporedi v postavko 091299. 
 
Predstavnik predlagateljice amandmaja ni podprl. 
 
Navzočnost se ni spremenila (30 svetnikov). 
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Za predlagani amandma je glasovalo 13 svetnikov. Proti je glasovalo 22 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
2. AMANDMA svetnika Petra SUŠNIKA: 
Iz postavke 062091 se sredstva namenjena Ljubljanskemu gradu v delu, ki se nanaša na 
panoramsko dvigalo in garaže pod Krekovim in Vodnikovim trgom, nameni za 
»Mesarski most«. 
 
Predstavnik predlagateljice amandmaja ni podprl. 
 
Navzočnost se ni spremenila (30 svetnikov). 
Za predlagani amandma je glasovalo 11 svetnikov. Proti je glasovalo 23 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
 

XX. 
Županja je pri proračunskemu uporabniku 20. PROSTORSKO PLANIRANJE IN 
NAČRTOVANJE pojasnila, da je amandma Odbora za finance k temu uporabniku smiselno 
upoštevan v popravkih predlagateljice in  zato ni bil obravnavan.  
 

 
 

XXI. 
Županja je odprla razpravo o proračunskemu uporabniku 21. VARSTVO OKLOLJA, h 
kateremu je svetniki g. Dominik Sava ČERNJAK vložil amandma. 
 
Ker ni bilo razprave, je županja dala na glasovanje AMANDMA svetnika Dominika Save 
ČERNJAKA: 
 
V posebnem delu proračuna pri proračunskem uporabniku VARSTVO OKOLJA, 
postavka 055099 Raziskave in svetovanje s področja varstva okolja, podkonto 4029 99 
Drugi operativni odhodki se poveča za 1.000.000 SIT  iz 1.200.000 SIT na 2.200.000 SIT. 
 
Sredstva se zagotovijo z zmanjšanjem sledeče postavke: 
UREJANJE ZEMLJIŠČ, postavka 062091 Pridobivanje in urejanje zemljišč, podkonto 
4029 99 Drugi operativni odhodki se zmanjšajo za 1.000.000 SIT. 
 
Predstavnik predlagateljice amandmaja ni podprl. 
 
Navzočnost se ni spremenila (30 svetnikov). 
Za predlagani amandma je glasovalo 12 svetnikov. Proti je glasovalo 21 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
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XXII. 
Županja je odprla razpravo o NAČRTU RAZVOJNEGA PROGRAMA proračunskega 
uporabnika 22. STANOVANJSKO GOSPODARSTVO, h kateremu je svetnik Peter SUŠNIK 
vložil amandma. 
 
Ker ni bilo razprave, je županja dala na glasovanje AMANDMA svetnika Petra SUŠNIKA: 
 
V načrtu razvojnih programov proračunskih uporabnikov se pri proračunskem 
uporabniku 22. STANOVANJSKO GOSPODARSTVO črta program “Javno-zasebno 
partnerstvo”. 
 
Predstavnik predlagateljice amandmaja ni podprl. 
 
Navzočnost se ni spremenila (30 svetnikov). 
Za predlagani amandma je glasovalo 11 svetnikov. Proti je glasovalo 20 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
 

XXIII. 
Županja je odprla razpravo o PROGRAMU STVARNEGA PREMOŽENJA MOL ZA LETO 
2004 pri proračunskem uporabniku 19. UREJANJE ZEMLJIŠČ, h kateremu je svetnik Peter 
SUŠNIK vložil amandmaja. 
 
Ker ni bilo razprave, je županja dala na glasovanje amandmaje. 
 
1. AMANDMA svetnika Petra SUŠNIKA: 
 
V Programu prodaje stvarnega premoženja MOL za leto 2004 se v načrtu 
proračunskega uporabnika 19. UREJANJE ZEMLJIŠČ črta predlog “Stožice”. 
 
Predstavnik predlagateljice amandmaja ni podprl. 
 
Navzočnost se ni spremenila (30 svetnikov). 
Za predlagani amandma je glasovalo 13 svetnikov. Proti je glasovalo 19 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
2. AMANDMA svetnika Petra SUŠNIKA: 
 
V Programu prodaje stvarnega premoženja MOL za leto 2004 se v načrtu 
proračunskega uporabnika 19. UREJANJE ZEMLJIŠČ črta predlog “Tehnološki 
park”.  
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Predstavnik predlagateljice amandmaja ni podprl. 
 
Navzočnost se ni spremenila (30 svetnikov). 
Za predlagani amandma je glasovalo 11 svetnikov. Proti je glasovalo 23 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
Po glasovanju o amandmajih je županja pozvala Steva LEKIČA, načelnika Oddelka za 
finance, da pove, ali je proračun po sprejemu amandmajev glede prihodkov in odhodkov 
usklajen.  
 
Stevo LEKIČ je odgovoril, da je proračun po sprejetih amandmajih glede prihodkov in 
odhodkov usklajen, ker so bili vloženi v skladu s 33. členom Zakona o javnih financah. 
 
 
Županja je ugotovila da je proračun glede prihodkov in odhodkov usklajen zato je dala na 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o proračunu Mestne 
občine Ljubljana za leto 2004, skupaj s sprejetimi amandmaji. 
 
Navzočnost je priglasilo 33 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 25 svetnikov. Proti je glasovalo 12 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 

B) FINANČNI NAČRT JAVNEGA STANOVANJSKEGA SKLADA   
      MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2004 

 
C) STANOVANJSKI PROGRAM MESTNE OBČINE LJUBLJANA       
      ZA LETO 2004 

 

Zaradi povezanosti vsebine obeh točk so bila uvodna pojasnila podana skupno, nato pa je bila  
razprava in glasovanje po posameznih točkah. 
 
Gradivi za točki b) in c) so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli poročila 
pristojnega Odbora za finance, Odbora za stanovanjsko politiko in Odbora za gospodarjenje z 
nepremičninami k točki b) ter poročilo pristojnega Odbora za stanovanjsko politiko k točki c). 

 
Svetnik Miha JAZBINŠEK je predlagal postopkovni predlog sklepa. Županja je dala na 
glasovanje POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnika Miha JAZBINŠKA: 
 

Današnja seja se prekine in se nadaljuje prihodnjič. 
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Navzočnost je priglasilo 31 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 12 svetnikov. Proti je glasovalo 21 svetnikov. 
 
Sklep ni bil sprejet. 
 
 

 
Uvodno obrazložitev k točkama b) in c) je podala Jožka HEGLER, direktorica Javnega 
stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana.  
 
Med uvodno obrazložitvijo Jožke HEGLER ob 22.32 uri je zaradi odsotnosti županje vodenje 
seje prevzel podžupan Miloš PAVLICA.  
 
Stališča pristojnega Odbora za finance k točki b) je predstavila dr. Metka TEKAVČIČ, 
predsednica odbora. 
 
Stališča pristojnega Odbora za stanovanjsko politiko k točki c) je predstavil Anton 
COLARIČ, predsednik odbora.  
 
 
Podžupan je odprl razpravo k točki b):  

 

FINANČNI NAČRT JAVNEGA STANOVANJSKEGA SKLADA  MESTNE OBČINE 
LJUBLJANA ZA LETO 2004 

 
Razpravljal je svetnik Peter SUŠNIK. 
 
Po razpravi je podžupan dal  na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana daje soglasje k Finančnemu načrtu Javnega 
stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leto 2004.  
 
Navzočnost je priglasilo 17 svetnikov. 
 
Podžupan je ponovil ugotavljanje navzočnosti. 
 
Navzočnost je priglasilo 22 svetnikov. 
 
Podžupan je ponovil ugotavljanje navzočnosti. 
 
Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 24 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
Podžupan je odprl razpravo k točki c):  
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STANOVANJSKI PROGRAM MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2004 

 
Ker ni bilo razprave, je podžupan dal na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Stanovanjski program  Mestne občine 
Ljubljana za leto 2004.  
 
Navzočnost se ni spremenila (23 svetnikov). 
Za predlagani sklep je glasovalo 24 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 5. 

OBRAVNAVA GRADIVA ZA SKUPŠČINO HOLDINGA LJUBLJANA D.O.O. 
 
Svetnica dr. Metka TEKAVČIČ je  predlagala postopkovni predlog sklepa. Podžupan je dal 
na glasovanje POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnice dr. Metke TEKAVČIČ: 
 
Mestni svet opravi razpravo in poda obvezno navodilo županji za glasovanje k 2. točki 
dnevnega reda Skupščine Holdinga Ljubljana d.o.o., nato se seja prekine. 
 
Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 9 svetnikov. Proti je glasovalo 12 svetnikov. 
 
Sklep ni bil sprejet. 
 
 
Svetnik Peter SUŠNIK je  predlagal postopkovni predlog sklepa. Podžupan je dal na 
glasovanje POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnika Petra SUŠNIKA: 
 
Seja se prekine in nadaljuje jutri ob 15.29 uri. 
 
Navzočnost se ni spremenila (23 svetnikov). 
Za predlagani sklep je glasovalo 6 svetnikov. Proti je glasovalo 15 svetnikov. 
 
Sklep ni bil sprejet. 
 
 
 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli po sklicu seje. Pred sejo so prejeli poročili pristojnega 
Odbora za gospodarske javne službe in Odbora za finance.  
 
Uvodno obrazložitev k predlogu za imenovanje generalnega direktorja Holdinga Ljubljana 
d.o.o. je podal Jože KASTELIC, član Nadzornega sveta Holdinga Ljubljana d.o.o.  
 
Med  uvodno obrazložitvijo ob 22.53 uri je vodenje seje prevzela županja. 
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Stališče pristojnega Odbora za gospodarske javne službe in promet je predstavil mag. Igor 
OMERZA, predsednik odbora. 
 

I. 
Županja je odprla razpravo k 2. točki dnevnega reda Skupščine Holdinga Ljubljana d.o.o. z 
naslovom:  
 

Predlog za imenovanje generalnega direktorja Holdinga Ljubljana d.o.o. 
 
 
Razpravljali so svetniki: Peter SUŠNIK, dr. Jože ZAGOŽEN, dr. Metka TEKAVČIČ, 
Dimitrij KOVAČIČ, Slavko SLAK, Gregor ISTENIČ, Andrej BRUČAN,  Janez ŽAGAR, 
Viktorija POTOČNIK, prof. dr. Stanislav PEJOVNIK  in Branko OMERZU.  
 
 
Svetnik Branko OMERZU je  predlagal postopkovni predlog sklepa. Županja je dala na 
glasovanje POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnika Branka OMERZUJA: 
 
Razprava se prekine in se seja nadaljuje jutri,  pravna služba Mestne občine Ljubljana 
oziroma Holding Ljubljana d.o.o. pa pripravita ustrezno strokovno mnenje glede 
imenovanja generalnega direktorja Holdninga Ljubljana d.o.o. 
 
Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov. 
 
Županja je ponovila ugotavljanje navzočnosti. 
 
Navzočnost je priglasilo 21 svetnikov. 
 
Županja je ponovila ugotavljanje navzočnosti. 
 
Navzočnost je priglasilo 21 svetnikov. 
 
 
Ker mestni svet ni bil sklepčen, je županja ob 23.58 uri prekinila sejo in obvestila svetnike, da 
bo nadaljevanje seje naslednji dan, 30. marca 2004. 
 
 
 
 
 
 
II. ZASEDANJE 9. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE 
LJUBLJANA, KI JE BILO V TOREK DNE 30. MARCA 2004. 
 
Zasedanje se je pričelo ob  15.50  uri ob navzočnosti 27 svetnikov. 
 
Sejo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana je vodila županja Mestne občine Ljubljana 
Danica SIMŠIČ.  
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Mestni svet je bil sklepčen in je nadaljeval z obravnavo 5. točke sprejetega dnevnega reda 9. 
seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana z dne 29. 3. 2004 z naslovom:  

 

OBRAVNAVA GRADIVA ZA SKUPŠČINO  HOLDINGA LJUBLJANA D.O.O. 
 
Pred drugim zasedanjem so svetniki prejeli Ugotovitev skladnosti izvedbe postopka za 
imenovanje  generalnega direktorja Holdinga Ljubljana d.o.o. z veljavnimi predpisi, ki jo je 
pripravil Oddelek za pravne, kadrovske in splošne zadeve. 
 
Mestni svet je nadaljeval z razpravo o Predlogu za imenovanje generalnega direktorja 
Holdinga Ljubljana d.o.o. 
 

Razpravljali so svetniki: Miha JAZBINŠEK, Peter Jožef BOŽIČ, Roman JAKIČ, Mihael 
JARC, dr. Metka TEKAVČIČ, dr. Jože ZAGOŽEN, Dimitrij KOVAČIČ in Gregor ISTENIČ.  
 
Svetnik Dimitrij KOVAČIČ je  razpravljal postopkovno. Menil je, da bi  svetnik, ne glede na 
to, da je že razpravljal pri tej točki, glede na dodatno gradivo - strokovno stališče do postopka 
imenovanja generalnega direktorja Holdinga Ljubljana d.o.o., moral imeti možnost vsaj 
replike, če ne tudi razprave na to gradivo. 
 
Županja je ob 16.33 uri odredila 15 minutni odmor. Mestni svet je nadaljeval s sejo ob  17.02 
uri. 
 
Po odmoru, v katerem je zasedala Statutarno pravna komisija, je Miloš PAVLICA, predsednik 
komisije podal stališče komisije v zvezi s postopkovnim predlogom svetnika Dimitrija 
KOVAČIČA. Komisija je menila, da svetnik, ki je pri obravnavni točke dnevnega reda že 
razpravljal o osnovnem gradivu, nima pravice do ponovne razprave, če je mestnemu svetu 
predloženo novo dodatno gradivo. Svetnik ima pravico le do replik na razprave drugih 
razpravljavcev v zvezi  s tem gradivom. Po koncu razprave pa lahko dva svetnika predlagata 
mestnemu svetu, da ponovno odloči o ponovnem odprtju razprave. 
 
 
Po odmoru so razpravljali svetniki: dr. Milan ZVER, Miha JAZBINŠEK, Dimitrij 
KOVAČIČ, dr. Jože ZAGOŽEN in Peter SUŠNIK. 
 
 
Po razpravi je županja dala na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana pooblašča županjo Mestne občine Ljubljane, da na 
Skupščini Holdinga Ljubljana d.o.o. glasuje za sprejem predloga sklepa k 2. točki 
dnevnega reda. 
 
Navzočnost je priglasilo 26 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 23 svetnikov. Proti je glasovalo 8 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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II. 
Predlog za spremembo cen storitev tržnih dejavnosti na Avtosejmu in parkirišču 

tovornih vozil na Ježici 
 
 
Zaradi zadržanosti  glavnega direktorja Javnega podjetja Parkirišča d.o.o. je uvodno 
obrazložitev k predlogu za spremembo cen storitev tržnih dejavnosti na Avtosejmu in 
parkirišču tovornih vozil na Ježici podala Darja PUNGERČAR, vodja razvojnega oddelka. 
 
Stališče pristojnega Odbora za gospodarske javne službe in promet je predstavil mag. Igor 
OMERZA, predsednik odbora. 
 
Stališče pristojnega Odbora za finance je predstavila dr. Metka TEKAVČIČ, predsednica  
odbora.  
 
Razpravljala sta svetnika Peter SUŠNIK in Miha JAZBINŠEK. 
 
Na vprašanje iz razprave je odgovorila Zdenka GROZDE. 
 
Po razpravi je županja dala na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana pooblašča županjo Mestne občine Ljubljane, da na 
Skupščini Holdinga Ljubljana d.o.o. glasuje za sprejem predloga sklepa k 3. točki 
dnevnega reda. 
 
Navzočnost je priglasilo 21 svetnikov. 
 
Županja je ponovila ugotavljanje navzočnosti. 
 
Navzočnost je priglasilo 23svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 22 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 

III. 
Predlog za spremembo cen pokopaliških storitev 

 
Uvodno obrazložitev k predlogu za spremembo cen pokopaliških storitev je podal Bojan 
LEPIČNIK, glavni direktor Javnega podjetja Žale d.o.o. 
  
Stališče pristojnega Odbora za gospodarske javne službe in promet je predstavil mag. Igor 
OMERZA, predsednik odbora. 
 
Stališče pristojnega Odbora za finance je predstavila dr. Metka TEKAVČIČ, predsednica  
odbora.  
 
Razpravljali so svetniki: Peter SUŠNIK, Miha JAZBINŠEK, Mihael JARC, Marinka 
LEVIČAR in Janez ŽELEZNIK. 



 33

 
Na vprašanje iz razprave je odgovoril Bojan LEPIČNIK. 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana pooblašča županjo Mestne občine Ljubljane, da na 
Skupščini Holdinga Ljubljana d.o.o. glasuje za sprejem predloga sklepa k 4. točki 
dnevnega reda. 
 
Navzočnost je priglasilo 25 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 19 svetnikov. Proti je glasovalo 7 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 

 
 

IV. 
 

Predlog za povišanje cen prevoza potnikov v mestnem in  
primestnem potniškem prometu 

 
Uvodno obrazložitev k predlogu za povišanje cen prevoza potnikov v mestnem in primestnem 
potniškem prometu je podala Darja KRSTIČ, glavna direktorica Javnega podjetja Ljubljanski 
potniški promet d.o.o.  
 
Stališče pristojnega Odbora za gospodarske javne službe in promet je predstavil mag. Igor 
OMERZA, predsednik odbora. 
 
Stališče pristojnega Odbora za finance je predstavila dr. Metka TEKAVČIČ, predsednica  
odbora.  
 
Razpravljali so svetniki: Samo KUŠČER, Peter Jožef BOŽIČ, Peter SUŠNIK, dr. Bojana 
BEOVIĆ, Miha KOPRIVŠEK, Miha JAZBINŠEK, Janez ŽAGAR, Janez ŽELEZNIK, 
Mihael JARC, dr. Drago ČEPAR in Angela MURKO PLEŠ.  
 
Med razpravo je svetnik Mihael JARC vložil predloga sklepov. 
 
Po razpravi je županja dala na glasovanje predloge sklepov. 
 
1. PREDLOG SKLEPA svetnika Mihaela JARCA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana pooblašča županjo Mestne občine Ljubljana, da na 
Skupščini Holdinga Ljubljana, d.o.o., glasuje za sprejem predlogov sklepov k 5. točki 
dnevnega reda, pod zaporedno številko 5. – prva, druga in tretja alinea, iz tabele – Vrsta 
plačila, na strani 1. 
 
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov. 
Za predlagani sklep so glasovali 3 svetniki. Proti je glasovalo 22 svetnikov. 
 
Sklep ni bil sprejet. 
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2. PREDLOG SKLEPA svetnika Mihaela JARCA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana pooblašča županjo Mestne občine Ljubljana, da na 
Skupščini Holdinga Ljubljana, d.o.o., glasuje za sprejem sklepov iz 5. točke dnevnega 
reda, pod zaporedno številko 1., 2., 3., 4., 5. – štiri – četrta in peta alinea in šesta, sedma 
in osma zaporedno številko – iz tabele – Vrsta plačila, na strani 1. 
 
Navzočnost ni spremenila (24 svetnikov). 
Za predlagani sklep so glasovali 3 svetniki. Proti je glasovalo 21 svetnikov. 
 
Sklep ni bil sprejet. 
 
 
PREDLOG SKLEPA predlagateljice: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana pooblašča županjo Mestne občine Ljubljane, da na 
Skupščini Holdinga Ljubljana d.o.o. glasuje za sprejem predlogov sklepov k 5. točki 
dnevnega reda. 
 
Navzočnost ni spremenila (24 svetnikov). 
Za predlagani sklep je glasovalo 19 svetnikov. Proti je glasovalo 9 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
Županja je ob 19.18 uri prekinila sejo in obvestila svetnike, da bodo o nadaljevanju seje 
obveščeni.  
 
 
 
 
 
III. ZASEDANJE 9. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE 
LJUBLJANA, KI JE BILO V PONEDELJEK DNE 5. APRILA 2004. 
 
Zasedanje se je pričelo ob  15.55  uri ob navzočnosti 24 svetnikov. 
 
Zasedanje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana sta vodila županja Mestne občine 
Ljubljana Danica SIMŠIČ in podžupan Miloš PAVLICA. 
 
Županja je pred nadaljevanjem  9. seje svetnike obvestila, da bo seja prekinjena ob 17. uri, ko 
se bo začela  22. izredna seja. Po končani izredni seji se bo nadaljevala 9. seja. 
 
Mestni svet je bil sklepčen in je nadaljeval z obravnavo 6. točke sprejetega dnevnega reda 9. 
seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana z dne 29. 3. 2004 z naslovom:  
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PREDLOG ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-
IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA OSNOVNE ŠOLE DOL PRI LJUBLJANI S 
PREDLOGOM ZA SPREJEM PO HITREM POSTOPKU 
 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli poročilo 
pristojnega Odbora za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport.  
 
Uvodno obrazložitev je podala  Francka TROBEC, načelnica Oddelka za predšolsko vzgojo, 
izobraževanje in šport.  

Stališče pristojnega Odbora za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport je predstavil Branko 
OMERZU, podpredsednik odbora. 
 
Mestni svet je najprej odločal o predlogu za obravnavo akta po hitrem postopku (prvi 
odstavek 142. člena poslovnika mestnega sveta), zato je županja odprla razpravo o  
 
1. Predlogu Sklepa za sprejem Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 

zavoda Osnovne šole Dol pri Ljubljani po hitrem postopku 
 
Ker ni bilo razprave, je županja dala na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da Odlok o ustanovitvi javnega 
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Dol pri Ljubljani sprejme po hitrem 
postopku. 
 
Navzočnost je priglasilo 26 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 25 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
2. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole 

Dol pri Ljubljani  
 
Ker ni bilo razprave, je županja dala na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o ustanovitvi javnega 
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Dol pri Ljubljani.  
 
Navzočnost se ni spremenila. (26 svetnikov). 
Za predlagani sklep je glasovalo 25 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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AD 7. 

PREDLOG ODLOKA O PRENEHANJU VELJAVNOSTI ODLOKA O 
FINANCIRANJU KULTURNIH DEJAVNOSTI ZASEBNIH PRAVNIH OSEB IN 

POSAMEZNIKOV 
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje, po sklicu pa so prejeli poročilo 
pristojnega Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost. 

Uvodno obrazložitev je podal Blaž PERŠIN, načelnik Oddelka za kulturo in raziskovalno 
dejavnost. 

Stališče pristojnega Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost je predstavil Peter Jožef   
BOŽIČ, predsednik odbora. 
 
Razpravljali sta svetnici Viktorija POTOČNIK in  Marinka LEVIČAR. 
 
Na vprašanje iz razprave je odgovarjal Blaž PERŠIN. 
 
Po razpravi je županja dala na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o prenehanju veljavnosti 
Odloka o financiranju kulturnih dejavnosti zasebnih pravnih oseb in posameznikov. 
 
Navzočnost je priglasilo 27 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 24 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 8. 

OSNUTEK ODLOKA O RAVNANJU S KOMUNALNIMI ODPADKI 
 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli poročilo 
pristojnega Odbora za gospodarske javne službe in promet.  
 
Uvodno obrazložitev je podal dr. Uroš EBERL, vodja Službe za gospodarjenje z odpadki v 
Oddelku za gospodarske javne službe in promet. 
 
Stališče pristojnega Odbora za gospodarske javne službe in promet je predstavil mag. Igor 
OMERZA, predsednik odbora. 
 
Razpravljali so svetniki: Dominik Sava ČERNJAK, Franc SLAK, Barbara MIKLAVČIČ, 
Miha JAZBINŠEK, dr. Gregor GOMIŠČEK, Mihael JARC in dr. Drago ČEPAR. 
 
Med razpravo svetnika Mihe JAZBINŠKA ob 16.52 uri je zaradi odsotnosti županje vodenje 
seje prevzel podžupan Miloš PAVLICA.  
 
Na vprašanje iz razprave je odgovarjal dr. Uroš EBERL. 
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Vodenje seje je ob 17.21 uri prevzela županja. 
 
 
Po razpravi je županja dala na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme osnutek Odloka o ravnanju s 
komunalnimi odpadki, skupaj s pripombami iz razprave. 
 
Navzočnost je priglasilo 33 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 33 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
Županja je ob 17.24 uri prekinila sejo, zaradi sklica 22. izredne seje. Seja se je nadaljevala po 
22. izredni seji, ob 17.28 uri. 
 
 

AD 9. 

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. 
 

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 so prejeli poročilo 
pristojnega Odbora za gospodarske javne službe in promet k  točkam od a) do g). 
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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 k tej točki je podal predlagatelj Miha JAZBINŠEK. 
 
Stališče pristojnega Odbora za gospodarske javne službe in promet k vsem točkam je 
predstavil mag. Igor OMERZA, predsednik odbora. 
 
Razpravljal je svetnik Miha JAZBINŠEK.  
 
Po razpravi je županja dala na glasovanje predloge sklepov. 
 
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 28 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 9 svetnikov. Proti je glasovalo 21 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 
primeru, da ni uspela zagotoviti soglasnosti družbenic glede sklepa o prenehanju 
družbe. 
 
Navzočnost je priglasilo 27 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 4 svetnikov. Proti je glasovalo 19 svetnikov. 
 
Sklep ni bil sprejet. 
 
 
Uvodni obrazložitvi k točkam od b) do g) se je predlagatelj Miha JAZBINŠEK odpovedal. 
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B) OSNUTEK ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA PODJETJA ENERGETIKA 

LJUBLJANA, D.O.O. 
 
Ker ni bilo razprave, je županja dala na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme osnutek Odloka o ustanovitvi Javnega 
podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o. 
 
Navzočnost se ni spremenila (27 svetnikov). 
Za predlagani sklep so glasovali 3 svetniki. Proti je glasovalo 21 svetnikov. 
 
Sklep ni bil sprejet. 
 
 
 
C) OSNUTEK ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA PODJETJA LJUBLJANSKE 

TRŽNICE, D.O.O. 
 
Ker ni bilo razprave, je županja dala na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme osnutek Odloka o ustanovitvi Javnega 
podjetja Ljubljanske tržnice, d.o.o. 
 
Navzočnost se ni spremenila (27svetnikov). 
Za predlagani sklep so glasovali 4 svetniki. Proti je glasovalo 20 svetnikov. 
 
Sklep ni bil sprejet. 
 
 
 
 Č) OSNUTEK ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA PODJETJA PARKIRIŠČA, 

D.O.O. 
 
Ker ni bilo razprave, je županja dala na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme osnutek Odloka o ustanovitvi Javnega 
podjetja Parkirišča, d.o.o. 
 
Navzočnost se ni spremenila (27 svetnikov). 
Za predlagani sklep so glasovali 4 svetniki. Proti je glasovalo 21 svetnikov. 
 
Sklep ni bil sprejet. 
 
 
D) OSNUTEK ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA PODJETJA VODOVOD - 

KANALIZACIJA, D.O.O.  
 
Ker ni bilo razprave, je županja dala na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
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Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme osnutek Odloka o ustanovitvi Javnega 
podjetja Vodovod - Kanalizacija, d.o.o. 
 
Navzočnost se ni spremenila (27 svetnikov). 
Za predlagani sklep je glasovalo 5 svetnikov. Proti je glasovalo 20 svetnikov. 
 
Sklep ni bil sprejet. 
 
 
 
E) OSNUTEK ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA PODJETJA SNAGA, D.O.O. 
 
 
Ker ni bilo razprave, je županja dala na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme osnutek Odloka o ustanovitvi Javnega 
podjetja Snaga, d.o.o. 
 
Navzočnost se ni spremenila (27 svetnikov). 
Za predlagani sklep so glasovali 3 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 županja dala na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme osnutek Odloka o ustanovitvi Javnega 
podjetja Ljubljanski potniški promet, d.o.o. 
 
Navzočnost se ni spremenila (27 svetnikov). 
Za predlagani sklep so glasovali 3 svetniki. Proti je glasovalo 21 svetnikov. 
 
Sklep ni bil sprejet. 
 
 
 
G) OSNUTEK ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA PODJETJA ŽALE, D.O.O. 
 
Ker ni bilo razprave, je županja dala na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme osnutek Odloka o ustanovitvi Javnega 
podjetja Žale, d.o.o. 
 
Navzočnost se ni spremenila (27 svetnikov). 
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Za predlagani sklep sta glasovala 2 svetnika. Proti je glasovalo 21 svetnikov. 
 
Sklep ni bil sprejet. 
 
 

AD 10. 
 

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 so prejeli stališče pristojnega 
Odbora za finance. 
 
Uvodno obrazložitev k tej točki je podal predlagatelj Miha JAZBINŠEK. 
 
Stališča pristojnega Odbora za finance k tej točki je predstavila dr. Metka TEKAVČIČ, 
predsednica odbora. 
 
Ker ni bilo razprave, je županja dala 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 z vsemi pripombami.  
 
Navzočnost je priglasilo 28 svetnikov. 
Za predlagani sklep so glasovali 4 svetniki. Proti je glasovalo 20 svetnikov. 
 
Sklep ni bil sprejet. 
 
 
 
S tem je bil izčrpan dnevni red 9. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, zato je 
županja sejo končala ob 18. 05 uri. 
 
 
 
VODJA SLUŽBE         
   po pooblastilu 
 
Matjaž BREGAR         

          Ž U P A N J A 
 

      Danica SIMŠIČ 


