
 

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

Številka: 0600-2/2004-7 
Datum:   25. 2. 2004 
 

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

• v ponedeljek 9. februarja 2004 v Veliki sejni dvorani Mestne občine Ljubljana, 
Magistrat, Mestni trg 1, Ljubljana. 

 
Sejo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana sta vodila županja Mestne občine Ljubljana 
Danica SIMŠIČ in podžupan Slavko SLAK. 
 
Na seji so bili navzoči člani in članice Mestnega sveta (v nadaljevanju svetniki): 
 
Peter Jožef BOŽIČ, Andrej BRUČAN, Anton COLARIČ, dr. Drago ČEPAR, Maja ČEPIČ, 
mag. Janez DROBNIČ, Stanislava Marija FERENČAK MARIN, dr. Gregor GOMIŠČEK, 
Gregor ISTENIČ, Roman JAKIČ Mihael JARC, Miha JAZBINŠEK, Miha KOPRIVŠEK, 
Dimitrij KOVAČIČ, Marinka LEVIČAR, Boris MAKOTER, Barbara MIKLAVČIČ, Janko 
MÖDERNDORFER, Angela MURKO PLEŠ, mag. Igor OMERZA, Miloš PAVLICA, prof. 
dr. Stanislav 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. 
 
Seje se niso udeležili dr. Bojana BEOVIĆ–opr., Dominik Sava ČERNJAK, Samo 
KUŠČER – opr., Branko OMERZU, Eva STRMLJAN KRESLIN–opr. in Peter SUŠNIK. 
 
K 2. točki sprejetega dnevnega reda je bil vabljen Vasja BUTINA, predsednik sveta 
javnega zavoda Živalski vrt. 
 
19. izredna seja Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana se je pričela ob 15.50 uri ob 
navzočnosti 27 svetnikov. 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana je bil sklepčen in je pričel z delom. 
 
 
Za 19. izredno sejo je bil določen naslednji DNEVNI RED: 
 

1. a) Predlog Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 
          zavoda Vrtec Zarja 
      b)  Predlog Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega   
          zavoda Vrtec Vrhovci 
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c)  Predlog Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec 
Galjevica 

d) Predlog Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega  
  zavoda Vrtec Trnovo 
e)  Predlog Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec 

Kolezija 
f)  Predlog Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec 

Viški vrtci 
g) Predlog Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec 

Ledina 
h) Predlog Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Dr. 

France Prešeren  
i) Predlog Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Pod 

Gradom  
j) Predlog Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 
      zavoda Vrtec Vodmat 

      k) Predlog Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec 
Miškolin 

l) Predlog Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec 
Pedenjped 

2. Predlog Sklepa o soglasju k Pravilniku o notranji organizaciji in 
sistemizaciji delovnih mest v Javnem zavodu Živalski vrt Ljubljana 

3. Predlog Pravilnika o dopolnitvah Pravilnika o višini in načinu določanja 
plač oziroma plačil za opravljanje funkcije funkcionarjev Mestne občine Ljubljana, 
nagradah članov delovnih teles mestnega sveta in drugih organov Mestne občine 
Ljubljana ter o povračilih stroškov 

4. Dopolnjeni predlog Uredbe o državnem lokacijskem načrtu za daljnovod 
2 x 110 kV Toplarna – Polje - Beričevo 

5. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin 
      Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje od 1986 do 
      2000 – za območje Mestne občine Ljubljana (za del območja  VP 3/2 
      Brdo) 
6. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin 

Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje od 1986 do 2000 – za 
območje Mestne občine Ljubljana (za območje urejanja ŠR 3/3 Kamna gorica) 

7. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin 
Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje od 1986 do 2000 – za 
območje Mestne občine Ljubljana (za območje urejanja BP  1/3 Mladinska knjiga) 

8. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin 
Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje od 1986 do 2000 – za 
območje Mestne občine Ljubljana (za območje Potniškega centra Ljubljana) 

9. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin  
      Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje od 1986 do 

2000 – za območje Mestne občine Ljubljana (za območje urejanja ŠI 5/1 Škofovi   
zavodi) 

10. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin 
      Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje od 1986 do   2000 – za       
      območje Mestne občine Ljubljana (za območje urejanja MR  8/2 Vevče) 
11. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin 
      Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje od 1986 do 2000 – za 
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       območje Mestne občine Ljubljana (za območje urejanja ŠP  1/3 Viator) 
12.  Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih  
       ureditvenih pogojih za plansko celoto Š1 Šiška 
13.  Osnutek Odloka o zazidalnem načrtu za del območja urejanja ŠS 1/7 
       Zgornja Šiška – kare 25 A 
14.  Osnutek Odloka o ureditvenem načrtu za območje urejanja CO 5/7 
       Chemo 
15.  Osnutek Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja V1 3/3 
       Biotehniška fakulteta 
16.  a)  Predlog Sklepa o izdelavi ureditvenega načrta za območje urejanja 
            VR 3/2 Rožna dolina 

b) Osnutek Odloka o ureditvenem načrtu za območje urejanja VR  3/2 
     Rožna dolina  

17.  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o enkratni 
       denarni pomoči v Mestni občini Ljubljana 
 

O dnevnem redu izredne seje mestni svet skladno s 57. členom Poslovnika Mestnega sveta 
Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: poslovnik) ni razpravljal in ni glasoval. 

 
 
Svetnik Franc SLAK je razpravljal postopkovno o pogojih za sklic izredne seje  - 53. člen 
poslovnika ter o točkah, ki po njegovem mnenju ne izpolnjujejo pogojev za sklic izredne seje. 
 
Županja je svetnika Franca SLAKA opozorila, da je namesto postopkovno razpravljal o 
dnevnem redu, čeprav svet v skladu s 57. členom poslovnika o dnevnem redu ne razpravlja in 
ne glasuje.  

 
 
 

AD 1. 
 

A) PREDLOG ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO - 
     IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA VRTEC ZARJA 
B) PREDLOG ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO - 
     IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA VRTEC VRHOVCI 
C) PREDLOG ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO - 
     IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA VRTEC GALJEVICA 
D) PREDLOG ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO -  
     IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA VRTEC TRNOVO 
E) PREDLOG ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO - 
     IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA VRTEC KOLEZIJA 
F) PREDLOG ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO - 
     IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA VRTEC VIŠKI VRTCI 
G) PREDLOG ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO - 
     IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA VRTEC LEDINA 
H) PREDLOG ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO - 
     IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA VRTEC DR. FRANCE PREŠEREN  
I) PREDLOG ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO - 
     IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA VRTEC POD GRADOM  
J) PREDLOG ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO - 
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     IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA VRTEC VODMAT 
K) PREDLOG ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO - 
     IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA VRTEC MIŠKOLIN 
L) PREDLOG ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO – 
     IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA VRTEC PEDENJPED 

 
S pojasnilom županje na postopkovno razpravo svetnika Franca SLAKA se svetnik Dimitrij 
KOVAČIČ ni strinjal. Menil je, da pogoji za izredno sejo niso izpolnjeni skladno s 53. 
členom poslovnika. 
 
Županja je nato predlagala, da se v skladu s 106. členom Poslovnika Mestnega sveta Mestne 
občine Ljubljana obravnava te točke preloži na eno izmed naslednjih sej, zato je dala na 
glasovanje POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA: 
 
Obravnava te točke se v skladu s 106. členom Poslovnika Mestnega sveta  Mestne občine 
Ljubljana preloži na eno izmed naslednjih sej. 

 
Navzočnost je priglasilo 31 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 31 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki. 
 
Sklep je bil sprejet. 

 
 

AD 2. 
 

PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K PRAVILNIKU O NOTRANJI ORGANIZACIJI 
IN SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST V JAVNEM ZAVODU ŽIVALSKI VRT 

LJUBLJANA 
 
Županja je predlagala, da se v skladu s 106. členom Poslovnika Mestnega sveta Mestne 
občine Ljubljana obravnava te točke preloži na eno izmed naslednjih sej, zato je dala na 
glasovanje POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA: 
 
Obravnava te točke se v skladu s 106. členom Poslovnika Mestnega sveta  Mestne občine 
Ljubljana preloži na eno izmed naslednjih sej. 
 
Navzočnost je priglasilo 30 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 30 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 

 
AD 3. 

 
PREDLOG PRAVILNIKA O DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O VIŠINI IN NAČINU 
DOLOČANJA PLAČ OZIROMA PLAČIL ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE 
FUNKCIONARJEV MESTNE OBČINE LJUBLJANA, NAGRADAH ČLANOV 
DELOVNIH TELES MESTNEGA SVETA IN DRUGIH ORGANOV MESTNE 
OBČINE LJUBLJANA TER O POVRAČILIH STROŠKOV 
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Županja je predlagala, da se v skladu s 106. členom Poslovnika Mestnega sveta Mestne 
občine Ljubljana obravnava te točke preloži na eno izmed naslednjih sej, zato je dala na 
glasovanje POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA: 
 
Obravnava te točke se v skladu s 106. členom Poslovnika Mestnega sveta  Mestne občine 
Ljubljana preloži na eno izmed naslednjih sej. 

 
Navzočnost je priglasilo 28 svetnikov. 
Za predlagani amandma je glasovalo 27 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 
 
Sklep je bil sprejet. 

 
 

AD 4. 
 

DOPOLNJENI PREDLOG UREDBE O DRŽAVNEM LOKACIJSKEM NAČRTU ZA 
DALJNOVOD 2 X 110 KV TOPLARNA – POLJE – BERIČEVO 

 
 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje, pred sejo pa še poročilo pristojnega Odbora za 
urejanje prostora in urbanizem. 
 
Uvodno obrazložitev je podal predstavnik predlagateljice Igor JURANČIČ, načelnik Oddelka 
za urbanizem. 
 
Stališče pristojnega Odbora za urejanje prostora in urbanizem je predstavil Janez 
SODRŽNIK, podpredsednik odbora. 

 
Razpravljali so svetniki: Roman JAKIČ, dr. Gregor GOMIŠČEK - postopkovno, Miha 
JAZBINŠEK in Janez ŽELEZNIK. 
 
Svetnik dr. Gregor GOMIŠČEK je v postopkovni razpravi menil, da je treba izredne seje 
skrajšati na minimum.   
 
Svetnik Miha JAZBINŠEK je predlagal postopkovna predloga. Županja je dala na glasovanje 
1. POSTOPKOVNI PREDLOG svetnika Mihe JAZBINŠKA: 
 
V skladu s 106. členom Poslovnika Mestne občine Ljubljana se obravnava te točke 
preloži na eno izmed naslednjih sej. 
 
Navzočnost je priglasilo 30 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 12 svetnikov. Proti je glasovalo 19 svetnikov. 
 
Sklep ni bil sprejet. 
 
 
 
Županja je dala na glasovanje 2. POSTOPKOVNI PREDLOG svetnika Mihe 
JAZBINŠKA: 
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Statutarno pravna komisija naj pojasni, kdaj so podani pogoji za sklic izredne seje in 
kakšna je varnost svetnikov v primeru, da županja prekorači svojo diskrecijsko pravico 
sklicevanja izredne seje. 

 
Navzočnost je priglasilo 31 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 19 svetnikov. Proti je glasovalo 12 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
Svetnik Dimitrij KOVAČIČ je v postopkovni razpravi menil, da je mestni svet ob glasovanju 
o preložitvi te točke z navadno večino glasov spremenil 53. člen poslovnika. 
  
Županja je pojasnila, da 53. člen določa, da izredno sejo skliče županja na lastno pobudo ali 
na zahtevo dvanajstih svetnikov, kar ni povezano s svetnikovo postopkovno razpravo. 
 
Na vprašanja iz razprave sta odgovarjala Igor JURANČIČ in Aleš KREGAR iz podjetja 
ELES, d.o.o. ter Ana VIDMAR, Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Urad za prostorski 
razvoj. 

 
Po razpravi je županja dala na glasovanje  
 
1. PREDLOG  SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana se seznani z vsebino dopolnjenega predloga 
državnega lokacijskega načrta za daljnovod 2 x 110 kV Toplarna – Polje – Beričevo. 
 
Navzočnost je priglasilo 27 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 24 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
2. PREDLOG  SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana ugotavlja, da so bili pri pripravi dopolnjenega 
predloga državnega lokacijskega načrta smiselno upoštevani pogoji, predlogi in 
pripombe, podani v postopku priprave državnega lokacijskega načrta. 
 
Navzočnost je priglasilo 25 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 21 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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AD 5. 
 

OSNUTEK ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PROSTORSKIH 
SESTAVIN DOLGOROČNEGA PLANA OBČIN IN MESTA LJUBLJANE ZA 

OBDOBJE OD 1986 DO 2000 – ZA OBMOČJE MESTNE OBČINE LJUBLJANA (ZA 
DEL OBMOČJA  VP 3/2 BRDO) 

 
 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje, pred sejo pa še poročilo pristojnega Odbora za 
urejanje prostora in urbanizem. 
 
Uvodno obrazložitev je podal predstavnik predlagateljice Igor JURANČIČ, načelnik Oddelka 
za urbanizem. 
 
Stališče pristojnega Odbora za urejanje prostora in urbanizem je predstavil dr. Jože 
ZAGOŽEN, predsednik odbora. 

 
Razpravljali so svetniki: Janez SODRŽNIK, Janez ŽELEZNIK, Janez ŽAGAR, Miha 
JAZBINŠEK in dr. Drago ČEPAR. 
 
Na vprašanja in pripombe iz razprave je odgovarjal Igor JURANČIČ. 
 
Po razpravi je županja dala na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme osnutek Odloka o spremembah in 
dopolnitvah prostorskih sestavin Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za 
obdobje 1986 do 2000 za območje Mestne občine Ljubljana (za del območja VP 3/2 
Brdo), skupaj s pripombami iz razprave. 
 
Navzočnost je priglasilo 27 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 22 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 

 
 

AD 6. 
 

OSNUTEK ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PROSTORSKIH 
SESTAVIN DOLGOROČNEGA PLANA OBČIN IN MESTA LJUBLJANE ZA 

OBDOBJE OD 1986 DO 2000 – ZA OBMOČJE MESTNE OBČINE LJUBLJANA (ZA 
OBMOČJE UREJANJA ŠR 3/3 KAMNA GORICA) 

 
 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje, pred sejo pa še poročilo pristojnega Odbora za 
urejanje prostora in urbanizem. 
 
Uvodno obrazložitev je podal predstavnik predlagateljice Igor JURANČIČ, načelnik Oddelka 
za urbanizem. 
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Stališče pristojnega Odbora za urejanje prostora in urbanizem je predstavil dr. Jože 
ZAGOŽEN, predsednik odbora. 

 
Ker razprave ni bilo, je dala županja na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme osnutek Odloka o spremembah in 
dopolnitvah prostorskih sestavin Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za 
obdobje 1986 do 2000 za območje Mestne občine Ljubljana (za območje urejanja ŠR 3/3 
Kamna gorica). 
 
Navzočnost je priglasilo 27 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 23 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 
 
Sklep je bil sprejet. 

 
 

AD 7. 
 

OSNUTEK ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PROSTORSKIH 
SESTAVIN DOLGOROČNEGA PLANA OBČIN IN MESTA LJUBLJANE ZA 

OBDOBJE OD 1986 DO 2000 – ZA OBMOČJE MESTNE OBČINE LJUBLJANA (ZA 
OBMOČJE UREJANJA BP  1/3 MLADINSKA KNJIGA) 

 
 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje, pred sejo pa še poročilo pristojnega Odbora za 
urejanje prostora in urbanizem. 
 
Uvodno obrazložitev je podal predstavnik predlagateljice Igor JURANČIČ, načelnik Oddelka 
za urbanizem. 
 
Stališče pristojnega Odbora za urejanje prostora in urbanizem je predstavil dr. Jože 
ZAGOŽEN, predsednik odbora. 

 
Ker razprave ni bilo, je dala županja na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme osnutek Odloka o spremembah in 
dopolnitvah prostorskih sestavin Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za 
obdobje 1986 do 2000 za območje Mestne občine Ljubljana (za območje urejanja BP 1/3 
Mladinska knjiga). 
 
Navzočnost je priglasilo 26 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 23 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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AD 8. 
 

OSNUTEK ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PROSTORSKIH 
SESTAVIN DOLGOROČNEGA PLANA OBČIN IN MESTA LJUBLJANE ZA 

OBDOBJE OD 1986 DO 2000 – ZA OBMOČJE MESTNE OBČINE LJUBLJANA (ZA 
OBMOČJE POTNIŠKEGA CENTRA LJUBLJANA) 

 
 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje, pred sejo pa še poročilo pristojnega Odbora za 
urejanje prostora in urbanizem. 
 
Uvodno obrazložitev je podal predstavnik predlagateljice Igor JURANČIČ, načelnik Oddelka 
za urbanizem. 
 
Stališče pristojnega Odbora za urejanje prostora in urbanizem je predstavil dr. Jože 
ZAGOŽEN, predsednik odbora. 

 
Ker razprave ni bilo, je dala županja na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme osnutek Odloka o spremembah in 
dopolnitvah prostorskih sestavin Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za 
obdobje 1986 do 2000 – za območje Mestne občine Ljubljana (za območje Potniškega 
centra Ljubljana). 
 
Navzočnost je priglasilo 27 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 26 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 

 
 

AD 9. 
 

OSNUTEK ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PROSTORSKIH 
SESTAVIN DOLGOROČNEGA PLANA OBČIN IN MESTA LJUBLJANE ZA 

OBDOBJE OD 1986 DO 2000 – ZA OBMOČJE MESTNE OBČINE LJUBLJANA  (ZA 
OBMOČJE UREJANJA ŠI 5/1 ŠKOFOVI ZAVODI) 

 
 
Svetnik Mihael JARC je predlagal postopkovni predlog. Županja je dala na glasovanje 
POSTOPKOVNI PREDLOG svetnika Mihaela JARCA: 
 
Ta točka se preloži na eno izmed naslednjih sej. 
 
Navzočnost je priglasilo 28 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 13 svetnikov. Proti je glasovalo 15 svetnikov. 
 
Sklep ni bil sprejet. 
 
Svetnik Mihael JARC je zahteval ponovitev glasovanja. Županja je dala predlog sklepa 
ponovno na glasovanje.  
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Navzočnost je priglasilo 27 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 12 svetnikov. Proti je glasovalo 20 svetnikov. 
 
Sklep ni bil sprejet. 
 
 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje, pred sejo pa še poročilo pristojnega Odbora za 
urejanje prostora in urbanizem. 
 
Uvodno obrazložitev je podal predstavnik predlagateljice Igor JURANČIČ, načelnik Oddelka 
za urbanizem. 
 
Stališče pristojnega Odbora za urejanje prostora in urbanizem je predstavil dr. Jože 
ZAGOŽEN, predsednik odbora. 

 
Razpravljali so svetniki: Miha JAZBINŠEK, Mihael JARC, prof. dr. Darko ŠTRAJN, Gregor 
ISTENIČ, Janez ŽAGAR, dr. Andrej BRUČAN, dr. Drago ČEPAR, Angela MURKO PLEŠ, 
Peter Jožef  BOŽIČ, dr. Jože ZAGOŽEN, dr. Gregor GOMIŠČEK in Janez SODRŽNIK. 
 
Med razpravo Janeza ŽAGARJA ob 17. 44 je zaradi odsotnosti županje vodenje seje prevzel 
podžupan Slavko SLAK. Vodenje seje je ob 18.20 uri med razpravo Janeza SORŽNIKA 
prevzela županja. 
 
Na vprašanja in pripombe iz razprave je odgovarjal Igor JURANČIČ. 
 
Po razpravi je županja dala na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme osnutek Odloka o spremembah in 
dopolnitvah prostorskih sestavin Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za 
obdobje 1986 do 2000 – za območje Mestne občine Ljubljana (za območje urejanja ŠI 
5/1 Škofovi zavodi), skupaj s pripombami iz razprave. 
 
Pred glasovanjem so svoj glas obrazložili: dr. Jože ZAGOŽEN, Miha JAZBINŠEK, Mihael 
JARC in dr. Gregor GOMIŠČEK.  
 
Navzočnost je priglasilo 28 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 19 svetnikov. Proti je glasovalo 15 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
Svetnik Mihael JARC je zahteval ponovitev glasovanja. Županja je dala predlog sklepa 
ponovno na glasovanje.  
 
Navzočnost je priglasilo 30 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 20 svetnikov. Proti je glasovalo 15 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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Županja Danica SIMŠIČ je ob 18.33 uri odredila 30 minutni odmor. Zasedanje se je 
nadaljevalo ob 19.20 uri. 
 
 

AD 10. 
 

OSNUTEK ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PROSTORSKIH 
SESTAVIN DOLGOROČNEGA PLANA OBČIN IN MESTA LJUBLJANE ZA 

OBDOBJE OD 1986 DO   2000 – ZA OBMOČJE MESTNE OBČINE LJUBLJANA  
(ZA OBMOČJE UREJANJA MR  8/2 VEVČE) 

 
 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje, pred sejo pa še poročilo pristojnega Odbora za 
urejanje prostora in urbanizem. 
 
Uvodno obrazložitev je podal predstavnik predlagateljice Igor JURANČIČ, načelnik Oddelka 
za urbanizem. 
 
Stališče pristojnega Odbora za urejanje prostora in urbanizem je predstavil dr. Jože 
ZAGOŽEN, predsednik odbora. 

 
Razpravljali je svetnik Janez ŽAGAR. 
 
 
Po razpravi je županja dala na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme osnutek Odloka o spremembah in 
dopolnitvah prostorskih sestavin Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za 
obdobje 1986 do 2000 – za območje Mestne občine Ljubljana (za območje urejanja MR 
8/2 Vevče), skupaj s pripombo iz razprave. 
 
Navzočnost je priglasilo 18 svetnikov. 
 
Županja je ponovila ugotavljanje navzočnosti.  
 
Navzočnost je priglasilo 19 svetnikov. 
 
Županja je ponovila ugotavljanje navzočnosti.  
 
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 27 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 

AD 11. 
 

OSNUTEK ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PROSTORSKIH 
SESTAVIN DOLGOROČNEGA PLANA OBČIN IN MESTA LJUBLJANE ZA 



 12

OBDOBJE OD 1986 DO 2000 – ZA OBMOČJE MESTNE OBČINE LJUBLJANA 
(ZA OBMOČJE UREJANJA ŠP  1/3 VIATOR) 

 
 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje, pred sejo pa še poročilo pristojnega Odbora za 
urejanje prostora in urbanizem. 
 
Uvodno obrazložitev je podal predstavnik predlagateljice Igor JURANČIČ, načelnik Oddelka 
za urbanizem. 
 
Stališče pristojnega Odbora za urejanje prostora in urbanizem je predstavil dr. Jože 
ZAGOŽEN, predsednik odbora. 

 
Razpravljala sta svetnika Janez ŽAGAR in Miha KOPRIVŠEK.  
 
 
Po razpravi je županja dala na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme osnutek Odloka o spremembah in 
dopolnitvah prostorskih sestavin Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za 
obdobje 1986 do 2000 – za območje Mestne občine Ljubljana (za območje urejanja ŠP 
1/3 Viator), skupaj s pripombami iz razprave. 
 
Navzočnost je priglasilo 27 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 29 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 

 
 
 

AD 12. 
 

OSNUTEK ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 
PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH ZA PLANSKO CELOTO Š1 ŠIŠKA 

 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje, pred sejo pa še poročilo pristojnega Odbora za 
urejanje prostora in urbanizem. 
 
Uvodno obrazložitev je podala predstavnica predlagateljice Alenka PAVLIN, vodja Odseka 
za lokacijske načrte. 
 
Stališče pristojnega Odbora za urejanje prostora in urbanizem je predstavil dr. Jože 
ZAGOŽEN, predsednik odbora. 

 
Razpravljali so svetniki: Miha KOPRIVŠEK, Mihael JARC in Miha JAZBINŠEK. 
 
Na vprašanja in  pripombe iz razprave je odgovarjala Alenka PAVLIN. 
 
Po razpravi je županja dala na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
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Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme osnutek Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š1 Šiška, 
vključno s stališči do pripomb iz javne razgrnitve in pripombami iz razprave. 
 
Navzočnost je priglasilo 27 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 29 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 
 
Sklep je bil sprejet. 

 
 

AD 13. 
 

OSNUTEK ODLOKA O ZAZIDALNEM NAČRTU ZA DEL OBMOČJA UREJANJA 
ŠS 1/7 ZGORNJA ŠIŠKA – KARE 25 A 

 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje, pred sejo pa še poročilo pristojnega Odbora za 
urejanje prostora in urbanizem. 
 
Uvodno obrazložitev je podala predstavnica predlagateljice Alenka PAVLIN, vodja Odseka 
za lokacijske načrte. 
 
Stališče pristojnega Odbora za urejanje prostora in urbanizem je predstavil dr. Jože 
ZAGOŽEN, predsednik odbora. 

 
Razpravljal je svetnik Miha JAZBINŠEK. 
 
 
Po razpravi je županja dala na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme osnutek Odloka o zazidalnem načrtu za 
del območja urejanja ŠS  1/7 zgornja Šiška – kare 25A, vključno s stališči do pripomb iz 
javne razgrnitve in pripombami iz razprave. 
 
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 27 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 

 
 

AD 14. 
 

OSNUTEK ODLOKA O UREDITVENEM NAČRTU ZA OBMOČJE UREJANJA CO 
5/7 CHEMO 

 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje, pred sejo pa še poročilo pristojnega Odbora za 
urejanje prostora in urbanizem. 
 
Uvodno obrazložitev je podala predstavnica predlagateljice Marjeta ZORNADA, namestnica 
načelnika Oddelka za urbanizem. 
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Stališče pristojnega Odbora za urejanje prostora in urbanizem je predstavil dr. Jože 
ZAGOŽEN, predsednik odbora. 

 
Razpravljala sta svetnika Miha JAZBINŠEK in Janko MÖDERNDORFER. 
 
 
Po razpravi je županja dala na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme osnutek Odloka o ureditvenem načrtu za 
območje urejanja CO 5/7 Chemo, skupaj s pripombami iz razprave. 
 
Navzočnost je priglasilo 28 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 27 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 

 
 

AD 15. 
 

OSNUTEK ODLOKA O ZAZIDALNEM NAČRTU ZA OBMOČJE UREJANJA V1 3/3 
BIOTEHNIŠKA FAKULTETA 

 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje, pred sejo pa še poročilo pristojnega Odbora za 
urejanje prostora in urbanizem. 
 
Uvodno obrazložitev je podala predstavnica predlagateljice Alenka PAVLIN, vodja Odseka 
za lokacijske načrte. 
 
Stališče pristojnega Odbora za urejanje prostora in urbanizem je predstavil dr. Jože 
ZAGOŽEN, predsednik odbora. 

 
Razpravljali so svetniki: Miha JAZBINŠEK, Janez ŽAGAR in Majda ŠIRCA. 
 
Na vprašanje in pripombe je odgovarjal Igor JURANČIČ. 
 
Po razpravi je županja dala na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme osnutek Odloka o zazidalnem načrtu za 
območje urejanja VI 3/3 Biotehniška fakulteta, skupaj s pripombami iz razprave. 
 
Pred glasovanjem so svoj glas obrazložili svetniki: Miha JAZBINŠEK, Janez ŽAGAR, Majda 
ŠIRCA. 
 
Navzočnost je priglasilo 25 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 24 svetnikov. Proti je glasovalo 5 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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AD 16. 
 

A) PREDLOG SKLEPA O IZDELAVI UREDITVENEGA NAČRTA ZA 
OBMOČJE UREJANJA VR 3/2 ROŽNA DOLINA 

 
B) OSNUTEK ODLOKA O UREDITVENEM NAČRTU ZA                     

OBMOČJE UREJANJA VR  3/2 ROŽNA DOLINA 
 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje, pred sejo pa še poročilo pristojnega Odbora za 
urejanje prostora in urbanizem. 
 
Zaradi povezanosti vseh točk, so bila uvodna pojasnila podana skupno, nato pa sta bila 
razprava in glasovanje po posameznih točkah. 
 
Uvodno obrazložitev k točkam a) in b) je podala predstavnica predlagateljice Alenka 
PAVLIN, vodja Odseka za lokacijske načrte. 
 
Stališče pristojnega Odbora za urejanje prostora in urbanizem k točkam a) in b) je predstavil 
dr. Jože ZAGOŽEN, predsednik odbora. 

 
A)   PREDLOG SKLEPA O IZDELAVI UREDITVENEGA NAČRTA ZA  
       OBMOČJE UREJANJA VR 3/2 ROŽNA DOLINA 
 
Razpravljal je svetnik Miha JAZBINŠEK. 
 
Na vprašanje in pripombe je odgovarjal Igor JURANČIČ. 
 
Po razpravi je županja dala na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o izdelavi ureditvenega 
načrta za območje urejanja VR 3/2 Rožna dolina. 
 
Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 24 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
B) OSNUTEK ODLOKA O UREDITVENEM NAČRTU ZA OBMOČJE UREJANJA 

VR  3/2 ROŽNA DOLINA 
 
Razpravljala sta svetnika Janko MÖDERNDORFER in Miha JAZBINŠEK. 
 
 
Po razpravi je županja dala na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme osnutek Odloka o ureditvenem načrtu za 
območje urejanja VR 3/2 Rožna dolina, skupaj s pripombami iz razprave. 
 
Navzočnost je priglasilo 25 svetnikov. 
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Za predlagani sklep je glasovalo 23 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 

 
 

AD 17. 
 

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

 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje, pred sejo pa še poročilo pristojnega Odbora za 
zdravstvo in socialno varstvo z amandmajem ter med sejo predloge sklepov svetnika mag. 
Janeza DROBNIČA. 
 
Uvodno obrazložitev je podala predstavnica predlagateljice Tilka KLANČAR, načelnica 
Oddelka za zdravstvo in socialno varstvo. 
 
Stališče pristojnega Odbora za zdravstvo in socialno varstvo je Angelo MURKO PLEŠ, 
predsednica odbora. 

 
Županja je odprla najprej razpravo o predlogu odloka v celoti, nato pa razpravo in glasovanje 
o členu, h kateremu je bil vložen amandma. 
 
Razpravljali so svetniki: Marija ŠTERBENC, Roman JAKIČ, dr. Gregor GOMIŠČEK, Janez 
ŽAGAR in Janko MÖDERNDORFER. 
 
Po razpravi je županja odprla razpravo in glasovanje o AMANDMAJU Odbora za 
zdravstvo in socialno varstvo. 
 
Razpravljal je svetnik Zvone PENKO. 
 
 
Po razpravi je županja dala na glasovanje AMANDMA Odbora za zdravstvo in socialno 
varstvo: 
 
V 4. členu se 1. točka spremeni tako, da  se glasi:  
 
»1. delno kritje stroškov ob začetku novega šolskega leta za otroke v osnovni in srednji 
šoli, «. 
 
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 24 svetnikov. Proti so glasovali 4 svetniki. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
Po glasovanju o amandmajih je dala županja na glasovanje 1. PREDLOGU  SKLEPA mag. 
Janeza DROBNIČA:  
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Mestni svet zavrača predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o enkratni 
denarni pomoči v Mestni občini Ljubljana. 
 
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 6 svetnikov. Proti je glasovalo 24 svetnikov. 
 
Sklep ni bil sprejet. 
 
 
 
Ker 1. predlog sklepa mag. Janeza DROBNIČA ni bil sprejet, se o njegovem 2. predlogu 
sklepa ni glasovalo. 
 
Po glasovanju o prvem predlogu je županja dala na glasovanje svoj PREDLOG  SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o enkratni denarni pomoči v Mestni občini Ljubljana. 
 
Navzočnost je priglasilo 26 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 25 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
PREDLOG  SKLEPA mag. Janeza DROBNIČA: 
 
Državnemu zboru in/ali Vladi Republike Slovenije dajemo pobudo, da pripravi 
spremembe tistih zakonov, ki urejajo prehrano, prevoze in šolske potrebščine 
osnovnošolcev v smislu zagotovitve dejanske brezplačne obvezne osnovne šole. 
 
Navzočnost je bila nespremenjena (26 svetnikov). 
Za predlagani sklep je glasovalo 11 svetnikov. Proti je glasovalo 16 svetnikov. 
 
Sklep ni bil sprejet. 
 
 
S tem je bil izčrpan dnevni red 19. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, 
zato je županja sejo končala ob 21.18 uri. 
 
 
VODJA SLUŽBE         

Po pooblastilu       
               

Matjaž BREGAR  
 
          
 

Ž U P A N J A 
            
                   Danica SIMŠIČ 
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MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
M E S T N I   S V E T 
 
Mestni trg 1  
1000 Ljubljana 
 

Številka: 0600-3/2004-10   
Datum:   1. 3. 2004 
 

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

• v četrtek 19. februarja 2004 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 Miloš PAVLICA in Slavko SLAK. 
 
Na seji 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, mag. Janez DROBNIČ, Stanislava Marija FERENČAK MARIN, dr. 
Gregor GOMIŠČEK, Gregor ISTENIČ, Mihael JARC, Miha JAZBINŠEK, Miha 
KOPRIVŠEK, Dimitrij KOVAČIČ, Samo KUŠČER, Marinka LEVIČAR, Boris MAKOTER, 
Barbara MIKLAVČIČ, Janko MÖDERNDORFER, Angela MURKO PLEŠ, mag. Igor 
OMERZA, Branko OMERZU, Miloš PAVLICA, prof. dr. Stanislav PEJOVNIK, Zvone 
PENKO, Dunja PIŠKUR-KOSMAČ, Cvetka SELŠEK, Franc SLAK, Slavko SLAK, Peter 
SUŠNIK, Majda ŠIRCA, Marija ŠTERBENC, prof. dr. Darko ŠTRAJN, dr. Metka 
TEKAVČIČ, Marjeta VESEL-VALENTINČIČ,  Janez VRBOŠEK, dr. Milan ZVER, Janez 
ŽAGAR in Janez ŽELEZNIK. 
 
Seje se niso udeležili: Dominik Sava ČERNJAK–opr., Roman JAKIČ– opr., Viktorija 
POTOČNIK–opr., Janez SODRŽNIK – opr., Eva STRMLJAN KRESLIN–opr. in dr. Jože 
ZAGOŽEN. 
 
K 3. točki dnevnega reda je bil vabljen Vasja BUTINA, predsednik sveta javnega zavoda 
Živalski vrt Ljubljana. 
 
20. izredna seja Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana se je pričela ob 15.54 uri ob 
navzočnosti 29 svetnikov. 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana je bil sklepčen in je pričel z delom. 
 
Svetnik Branko OMERZU je predlagal postopkovni predlog sklepa. Županja je dala na 
glasovanje POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnika Branka OMERZUJA: 
 
Seje mestnega sveta se začnejo ob uri, ki je določena z vabilom, delo mestnega sveta in 
njegovih delovnih teles pa se organizira tako, da bodo lahko svetniki teh delovnih teles 
prisotni na teh sejah. 
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Navzočnost je priglasilo 27 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 17 svetnikov. Proti je glasovalo 6 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
Za 20. izredno sejo je bil določen naslednji DNEVNI RED: 
 
1.  Kadrovske zadeve 
2. a) Predlog Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 
          zavoda Vrtec Zarja 
     b) Predlog Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega   
          zavoda Vrtec Vrhovci 

c)  Predlog Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec 
Galjevica 

e) Predlog Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega  
  zavoda Vrtec Trnovo 
e)  Predlog Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec 

Kolezija 
f)  Predlog Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec 

Viški vrtci 
g) Predlog Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec 

Ledina 
h) Predlog Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Dr. 

France Prešeren  
k) Predlog Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Pod 

Gradom  
l) Predlog Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 
     zavoda Vrtec Vodmat 

     k) Predlog Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec 
Miškolin 

l) Predlog Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec 
Pedenjped 

3.  Predlog Sklepa o soglasju k Pravilniku o notranji organizaciji in 
sistemizaciji delovnih mest v Javnem zavodu Živalski vrt Ljubljana 

4. Predlog Pravilnika o dopolnitvah Pravilnika o višini in načinu določanja 
plač oziroma plačil za opravljanje funkcije funkcionarjev Mestne občine Ljubljana, 
nagradah članov delovnih teles mestnega sveta in drugih organov Mestne občine 
Ljubljana ter o povračilih stroškov 

5. Predlog Sklepa  o razpisu naknadnega referenduma  o uveljavitvi 
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) 

 

O dnevnem redu izredne seje mestni svet skladno s 57. členom Poslovnika Mestnega sveta 
Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: poslovnik) ni razpravljal in ni glasoval. 
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Svetnik Janez ŽAGAR je predlagal postopkovni predlog sklepa. Županja je dala na 
glasovanje POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnika Janeza ŽAGARJA: 
 
Mestni svet ne obravnava in ne glasuje o gradivu pod točko 1 na 20. izredni seji. To 
točko se obravnava na eni izmed naslednjih rednih ali izrednih sej mestnega sveta. 
 
Navzočnost je priglasilo 32 svetnikov. 
Za postopkovni predlog sklepa je glasovalo 13 svetnikov. Proti je glasovalo 19 svetnikov. 
 
Sklep ni bil sprejet. 

 
 
 

AD 1. 
 

KADROVSKE ZADEVE  
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli pred sejo.  
 
Uvodno obrazložitev je podal Slavko SLAK, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja.  

 

1. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU ČLANICE  KOMISIJE ZA MANDATNA  
VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA 

 
Razpravljali so svetniki: dr. Gregor GOMIŠČEK, dr. Metka TEKAVČIČ, Miha JAZBINŠEK  
in Slavko SLAK. 
 
Po končani razpravi je županja dala na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Za članico Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se namesto Stanka 
BREZOVARJA imenuje Angela MURKO PLEŠ. 
 

Mandat nadomestne članice je vezan na mandat članov komisije. 
 
Navzočnost je priglasilo 26 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 22 svetnikov. Proti je glasovalo 10 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
2.  PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU ČLANICE KOMISIJE ZA PRIZNANJA 
 
Ker ni bilo razprave, je dala županja na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Za članico Komisije za priznanja se namesto Stanka BREZOVARJA imenuje Barbara 
MIKLAVČIČ. 
 

Mandat nadomestne članice je vezan na mandat članov komisije. 
 
Navzočnost je bila nespremenjena (26 svetnikov). 
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Za predlagani sklep je glasovalo 23 svetnikov. Proti je glasovalo 6 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
3.  PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU DVEH PREDSTAVNIKOV MESTNE 

OBČINE LJUBLJANA V SVET OSNOVNE ŠOLE BOŽIDARJA JAKCA 
 
Ker ni bilo razprave, je dala županja na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
V Svet Osnovne šole Božidarja Jakca se namesto Stanka BREZOVARJA in Mihe 
KOPRIVŠKA imenujeta Tadej AUER in Janko MÖDERNDORFER. 
 

Mandat nadomestnih članov je vezan na mandat članov sveta šole. 
 
Navzočnost je bila nespremenjena (26 svetnikov). 
Za predlagani sklep je glasovalo 24 svetnikov. Proti so glasovali 4 svetniki. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
4. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNICE MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA V  SVET OSNOVNE ŠOLE KETTEJA IN MURNA 
 
Ker ni bilo razprave, je dala županja na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
V Svet Osnovne šole Ketteja in Murna  se  namesto Stanka BREZOVARJA imenuje 
Angelca BUTENKO. 
 

Mandat nadomestne članice je vezan na mandat članov sveta šole. 
 
Navzočnost je bila nespremenjena (26 svetnikov). 
Za predlagani sklep je glasovalo 23 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
5.  PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNICE MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA V SVET ZAVODA MESTNO GLEDALIŠČE LJUBLJANSKO 
 
Ker ni bilo razprave, je dala županja na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
V Svet javnega zavoda Mestno gledališče ljubljansko se namesto Stanka BREZOVARJA 
imenuje Barbara MIKLAVČIČ.  
 

Mandat nadomestne članice je vezan na mandat članov sveta zavoda. 
 
Navzočnost je bila nespremenjena (26 svetnikov). 
Za predlagani sklep je glasovalo 23 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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6.  PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNICE V SVET JAVNEGA 
ZAVODA LEKARNA LJUBLJANA 

 
Ker ni bilo razprave, je dala županja na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
V Svet javnega zavoda Lekarna Ljubljana se imenuje Barbara MIKLAVČIČ. 
 

Mandat nadomestne članice je vezan na mandat sveta zavoda. 
 
Navzočnost je bila nespremenjena (26 svetnikov). 
Za predlagani sklep je glasovalo 22 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
7. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNICE MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA V PROGRAMSKI SVET KABELSKEGA OPERATERJA 
LJUBLJANSKI KABEL Z. B. O. 

 
Ker ni bilo razprave, je dala županja na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestna občina Ljubljana predlaga, da se v Programski svet kabelskega operaterja 
Ljubljanski kabel, z. b. o., imenuje Mojca SLOVENC. 
 
Navzočnost je bila nespremenjena (26 svetnikov). 
Za predlagani sklep je glasovalo 23 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
8. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA V SVET SREDNJE GLASBENE IN BALETNE ŠOLE LJUBLJANA 
 
Ker ni bilo razprave, je dala županja na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
V Svet Srednje glasbene in baletne šole Ljubljana se imenuje dr. Marko MIHEVC. 
 

Mandat člana sveta traja štiri leta. 
 
Navzočnost je bila nespremenjena (26 svetnikov). 
Za predlagani sklep je glasovalo 26 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
9. PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K IMENOVANJU DIREKTORICE 

JAVNEGA ZAVODA SVETOVALNEGA CENTRA ZA OTROKE, 
MLADOSTNIKE IN STARŠE LJUBLJANA 

 
Ker ni bilo razprave, je dala županja na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
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Mestni svet Mestne občine Ljubljana daje soglasje k imenovanju Žarke BRIŠAR 
SLANA za direktorico javnega zavoda Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in 
starše Ljubljana. 
 
Navzočnost je bila nespremenjena (26 svetnikov). 
Za predlagani sklep je glasovalo 23 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
10.  PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJA OSNOVNE ŠOLE   
       JOŽE MOŠKRIČ 
 
Ker ni bilo razprave, je dala županja na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Janezu VERBIČU se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnatelja Osnovne šole 
Jože Moškrič. 
 
Navzočnost je bila nespremenjena (26 svetnikov). 
Za predlagani sklep je glasovalo 23 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
11.  PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO OSNOVNE   
       ŠOLE OSKARJA KOVAČIČA 
 
Ker ni bilo razprave, je dala županja na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Klavdiji BIRSA MARN se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Osnovne 
šole Oskarja KOVAČIČA. 
 
Navzočnost je bila nespremenjena (26 svetnikov). 
Za predlagani sklep je glasovalo 27 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 

 
 

AD 2. 
 

D) PREDLOG ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO - 
     IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA VRTEC ZARJA 
E) PREDLOG ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO - 
     IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA VRTEC VRHOVCI 
F) PREDLOG ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO - 
     IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA VRTEC GALJEVICA 
D) PREDLOG ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO -  
     IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA VRTEC TRNOVO 
M) PREDLOG ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO - 
     IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA VRTEC KOLEZIJA 
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N) PREDLOG ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO - 
     IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA VRTEC VIŠKI VRTCI 
O) PREDLOG ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO - 
     IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA VRTEC LEDINA 
P) PREDLOG ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO - 
     IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA VRTEC DR. FRANCE PREŠEREN  
Q) PREDLOG ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO - 
     IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA VRTEC POD GRADOM  
R) PREDLOG ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO - 
     IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA VRTEC VODMAT 
S) PREDLOG ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO - 
     IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA VRTEC MIŠKOLIN 
T) PREDLOG ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO – 
     IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA VRTEC PEDENJPED 

 
 
Svetniški klub SLS je  predlagal postopkovni predlog sklepa. Županja je dala na glasovanje 
POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA Svetniškega kluba SLS: 
 
Mestni svet ne obravnava in ne glasuje o gradivu pod točko 2. na 20. izredni seji. Ta 
točka se obravnava na eni izmed naslednjih rednih ali izrednih sej mestnega sveta. 
 
Navzočnost je priglasilo 31 svetnikov. 
Za postopkovni predlog sklepa je glasovalo 15 svetnikov. Proti je glasovalo 17 svetnikov. 
 
Sklep ni bil sprejet. 
 
 
 
Postopkovno so razpravljali svetniki: Mihael JARC, Dimitrij KOVAČIČ, Miha JAZBINŠEK, 
Franc SLAK in mag. Janez DROBNIČ. 
 
Svetnik Miha JAZBINŠEK je predlagal, da mestni svet hkrati glasuje o točkah od a) do l).  
 
Županja je pojasnila, da to ni mogoče, ker so k aktom predlagani različni amandmaji. 
 
Ostali svetniki so predlagali, da se ta točka ne obravnava.  
 
Županja je pojasnila, da svet skladno s 66. členom poslovnika ne more o siti stvari odločati 
dvakrat. 
 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem 19. izredne seje. Pred 19. izredno sejo so 
prejeli poročili pristojnega Odbora za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport ter Statutarno 
pravne komisije z amandmajem k  vsem točkam. Pred 20. izredno sejo so svetniki prejeli 
amandmaje predlagateljice k točkam f), j) in l) ter konceptualna izhodišča organizacije javnih 
vrtcev prof. dr. Ljubice MARJANOVIČ UMEK  s Katedre za razvojno psihologijo na 
Filozofski fakulteti in oceno stroškov reorganizacije vrtcev Viški vrtci, Ljubljana Center in 
Pedenjped s tabelami, ki jih je pripravil Oddelek za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport. 
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Uvodna pojasnila so bila zaradi istovrstne vsebine točk podana skupno, nato pa je mestni svet 
razpravljal in glasoval po posameznih točkah. 
 
Uvodno obrazložitev k točkam od a) do l) sta podala Francka TROBEC, načelnica Oddelka 
za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport in Vasja BUTINA, predsednik sveta javnega 
zavoda Živalski vrt Ljubljana.  
 
Stališče pristojnega Odbora za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport je k točkam od a) do 
l) predstavil prof. dr. Stanislav PEJOVNIK, predsednik odbora. 

 
A) PREDLOG ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO - 
     IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA VRTEC ZARJA 
 
Razpravljali so svetniki: mag. Janez DROBNIČ, prof. dr. Stanislav PEJOVNIK, dr. Gregor 
GOMIŠČEK, Janez ŽELEZNIK, prof. dr. Darko ŠTRAJN, Mihael JARC, Dimitrij 
KOVAČIČ, dr. Drago ČEPAR, Miha JAZBINŠEK in dr. Milan ZVER. 
 
Med razpravo svetnika mag. Janeza DROBNIČA ob 17.00 uri je vodenje seje, zaradi 
odsotnosti županje, prevzel podžupan Slavko SLAK. 
            
Na vprašanja iz razprave je odgovarjala Francka TROBEC. 
 
 
Po razpravi o celotnem aktu je podžupan odprl razpravo k 35. členu, h kateremu je bil 
vložen amandma. 
 
Ker ni bilo razprave k 35. členu predloga odloka, je podžupan dal na glasovanje 
AMANDMA Statutarno pravne komisije: 
 
Besedilo »po njegovi uveljavitvi« se nadomesti z besedilom »z dnem vpisa v sodni 
register«. 
 
Predstavnica predlagateljice je amandma podprla. 
 
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov. 
Za predlagani amandma je glasovalo 19 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
Po glasovanju o amandmaju  je podžupan dal na glasovanje PREDLOG  SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o ustanovitvi javnega 
vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Zarja, skupaj s sprejetim amandmajem. 
 
Navzočnost je priglasilo 22 svetnikov. 
 
Podžupan je ponovil ugotavljanje navzočnosti. 
 
Navzočnost je priglasilo 27 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 20 svetnikov. Proti je glasovalo 6 svetnikov. 
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Sklep je bil sprejet. 
 
 
B) PREDLOG ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO - 
     IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA VRTEC VRHOVCI 
 
Ker ni bilo razprave o aktu v celoti, je podžupan odprl razpravo k 35. členu predloga 
odloka. 
 
Ker ni bilo razprave k 35. členu predloga odloka, je podžupan dal na glasovanje 
AMANDMA Statutarno pravne komisije: 
 
Besedilo »po njegovi uveljavitvi« se nadomesti z besedilom »z dnem vpisa v sodni 
register«. 
 
Predstavnica predlagateljice je amandma podprla. 
 
Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov. 
Za predlagani amandma je glasovalo 21 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
Po glasovanju o amandmaju  je podžupan dal na glasovanje PREDLOG  SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o ustanovitvi javnega 
vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Vrhovci, skupaj s sprejetim amandmajem. 
 
  
Pred glasovanjem je svoj glas obrazložil svetnik Dimitrij KOVAČIČ. 
 
Navzočnost je priglasilo 26 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 21 svetnikov. Proti je glasovalo 9 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
Svetnika mag. Janez DROBNIČ in Miha JAZBINŠEK sta v postopkovni razpravi predlagala, 
da mestni svet glasuje o vseh aktih hkrati. 
 
Podžupan je ta predlog zavrnil in pojasnil, da svetnikom ni mogoče s takim sklepom odvzeti 
pravice do razprave o posameznih amandmajih in aktih. 
 
C) PREDLOG ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO - 
     IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA VRTEC GALJEVICA 
 
Ker ni bilo razprave o aktu v celoti, je podžupan odprl razpravo k 35. členu predloga 
odloka. 
 
Ker ni bilo razprave k 35. členu predloga odloka, je podžupan dal na glasovanje 
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AMANDMA Statutarno pravne komisije: 
 
Besedilo »po njegovi uveljavitvi« se nadomesti z besedilom »z dnem vpisa v sodni 
register«. 
 
Predstavnica predlagateljice je amandma podprla. 
 
Navzočnost je priglasilo 25 svetnikov. 
Za predlagani amandma je glasovalo 21 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
Po glasovanju o amandmaju  je podžupan dal na glasovanje PREDLOG  SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o ustanovitvi javnega 
vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Galjevica, skupaj s sprejetim amandmajem. 
 
Navzočnost je priglasilo 25 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 21 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

 
D) PREDLOG ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO - 
     IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA VRTEC TRNOVO 
 
Razpravljal je svetnik Miha JAZBINŠEK, ki je napovedal, da bo vložil amandma k 
preambuli, vendar ga ni predložil v pisni obliki. Zato o njem mestni svet ni glasoval. 
 
Po razpravi o celotnem aktu je podžupan odprl razpravo k 35. členu, h kateremu je bil 
vložen amandma. 
 
Ker ni bilo razprave k 35. členu predloga odloka, je podžupan dal na glasovanje 
AMANDMA Statutarno pravne komisije: 
 
Besedilo »po njegovi uveljavitvi« se nadomesti z besedilom »z dnem vpisa v sodni 
register«. 
 
Predstavnica predlagateljice je amandma podprla. 
 
Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov. 
Za predlagani amandma je glasovalo 21 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
Po glasovanju o amandmaju  je podžupan dal na glasovanje PREDLOG  SKLEPA: 
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Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o ustanovitvi javnega 
vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Trnovo, skupaj s sprejetim amandmajem. 
 
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 21 svetnikov. Proti so glasovali 4 svetniki. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

 
E) PREDLOG ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO - 
     IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA VRTEC KOLEZIJA 
 
Ker ni bilo razprave o aktu v celoti, je podžupan odprl razpravo k 35. členu predloga 
odloka. 
 
Ker ni bilo razprave k 35. členu predloga odloka, je podžupan dal na glasovanje 
AMANDMA Statutarno pravne komisije: 
 
Besedilo »po njegovi uveljavitvi« se nadomesti z besedilom »z dnem vpisa v sodni 
register«. 
 
Predstavnica predlagateljice je amandma podprla. 
 
Navzočnost je priglasilo 21 svetnikov. 
 
Podžupan je ponovil ugotavljanje navzočnosti. 
 
Navzočnost je priglasilo 29 svetnikov. 
Za predlagani amandma je glasovalo 21 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
Po glasovanju o amandmaju  je podžupan dal na glasovanje PREDLOG  SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o ustanovitvi javnega 
vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Kolezija, skupaj s sprejetim amandmajem. 
 
Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 21 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
F) PREDLOG ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO - 
     IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA VRTEC VIŠKI VRTCI 
 
Razpravljali so svetniki: Marinka LEVIČAR,  Miha JAZBINŠEK, ki je vložil amandma, in 
dr. Gregor GOMIŠČEK 
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Na vprašanja iz razprave je odgovarjala Francka TROBEC. 
 
Svetnik Miha JAZBINŠEK je predlagal amandma. Podžupan je dal na glasovanje 
AMANDMA svetnika Mihe JAZBINŠKA: 
 
Pred tekstom »27. člen Statuta« se vstavi tekst »na podlagi desetega in enajstega 
odstavka 100.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list Republike Slovenije, 
številka …)« 
 
Predstavnica predlagateljice amandmaja ni podprla. 
 
Navzočnost je priglasilo 27 svetnikov. 
Za predlagani amandma je glasovalo 17 svetnikov. Proti je glasovalo 15 svetnikov. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
Svetnik Gregor ISTENIČ je zahteval ponovitev glasovanja. Podžupan je ponovil glasovanje. 
 
Navzočnost je priglasilo 27 svetnikov. 
Za predlagani amandma je glasovalo 10 svetnikov. Proti je glasovalo 22 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
Ker ni bilo razprave, je dal podžupan na glasovanje AMANDMA županje: 
 
V predlogu odloka se v poglavju Prehodne in končne določbe za 32. členom doda nov 33. 
člen, ki se glasi: 
 
»Vrtec je pravni naslednik javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Viški vrtci, 
Tržaška cesta 79, Ljubljana, ki je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v 
Ljubljani pod vložno številko 1/01789/00.« 

Dosedanji 33. člen in ostali členi se ustrezno preštevilčijo. 
 
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov. 
Za predlagani amandma je glasovalo 20 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 
 
Amandma je bil sprejet. 

 
 
 

Ker ni bilo razprave k 35. členu predloga odloka, je dal podžupan na glasovanje 
AMANDMA Statutarno pravne komisije: 
 
Besedilo »po njegovi uveljavitvi« se nadomesti z besedilom »z dnem vpisa v sodni 
register«. 
 
Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov. 
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Za predlagani amandma je glasovalo 20 svetnikov. Proti so glasovali 4 svetniki. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
Po glasovanju o amandmajih  je podžupan dal na glasovanje PREDLOG  SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o ustanovitvi javnega 
vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Viški vrtci, skupaj s sprejetima amandmajema. 
 
Navzočnost je priglasilo 25 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 18 svetnikov. Proti so glasovali 4 svetniki. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

 
G) PREDLOG ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO - 
     IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA VRTEC LEDINA 
 
 
Ker ni bilo razprave o aktu v celoti, je podžupan odprl razpravo k 32. členu predloga 
odloka. 
 
Svetnik Miha JAZBINŠEK je umaknil svoj amandma, ki ga je vložil k tej točki. 
 
 
Ker ni bilo razprave k 32. členu predloga odloka, je podžupan dal na glasovanje 
AMANDMA Statutarno pravne komisije: 
 
Besedilo »po njegovi uveljavitvi« se nadomesti z besedilom »z dnem vpisa v sodni 
register«. 
 
Predstavnica predlagateljice je amandma podprla. 
 
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov. 
Za predlagani amandma je glasovalo 19 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
Po glasovanju o amandmaju  je podžupan dal na glasovanje PREDLOG  SKLEPA: 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o ustanovitvi javnega 
vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Ledina, skupaj s sprejetim amandmajem. 
 
Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 20 svetnikov. Proti so glasovali 4 svetniki. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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H) PREDLOG ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO - 
     IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA VRTEC DR. FRANCE PREŠEREN 
 
Ker ni bilo razprave o aktu v celoti, je podžupan odprl razpravo k 34. členu predloga 
odloka. 
 
Ker ni bilo razprave k 34. členu predloga odloka, je podžupan dal na glasovanje 
AMANDMA Statutarno pravne komisije: 
 
Besedilo »po njegovi uveljavitvi« se nadomesti z besedilom »z dnem vpisa v sodni 
register«. 
 
Predstavnica predlagateljice je amandma podprla. 
 
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov. 
Za predlagani amandma je glasovalo 20 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
Po glasovanju o amandmaju  je podžupan dal na glasovanje PREDLOG  SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o ustanovitvi javnega 
vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Dr. France Prešeren, skupaj s sprejetim 
amandmajem. 
 
 
Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov. 
 
Podžupan je ponovil ugotavljanje navzočnosti. 
 
Navzočnost je priglasilo 22 svetnikov. 
 
Podžupan je ponovil ugotavljanje navzočnosti. 
 
Navzočnost je priglasilo 30 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 19 svetnikov. Proti je glasovalo 5 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Prehajamo k obravnavi točke: 

 
I) PREDLOG ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO - 
     IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA VRTEC POD GRADOM 
 
Razpravljal je svetnik dr. Gregor GOMIŠČEK. 
 

Ker ni bilo razprave k 34. členu predloga odloka, je podžupan dal na glasovanje 
AMANDMA Statutarno pravne komisije: 
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Besedilo »po njegovi uveljavitvi« se nadomesti z besedilom »z dnem vpisa v sodni 
register«. 
 
Predstavnica predlagateljice je amandma podprla. 
 
Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov. 
Za predlagani amandma je glasovalo 20 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
Po glasovanju o amandmaju  je podžupan dal na glasovanje PREDLOG  SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o ustanovitvi javnega 
vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Pod Gradom, skupaj s sprejetim amandmajem. 
 
Navzočnost je priglasilo 26 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 20 svetnikov. Proti je glasovalo 5 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 

 
J) PREDLOG ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO - 
     IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA VRTEC VODMAT 
 
Ker ni bilo razprave o aktu v celoti, je podžupan odprl razpravo k novemu 32. členu 
predloga odloka. 
 
Ker ni bilo razprave k novemu 32. členu je dal podžupan na glasovanje AMANDMA 
županje: 
 
V predlogu odloka se v poglavju Prehodne in končne določbe za 31. členom doda nov 32. 
člen, ki se glasi: 
 
»Vrtec je pravni naslednik javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Ljubljana Center, 
Poljanska cesta 12, Ljubljana, ki je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v 
Ljubljani pod vložno številko  1/01835/00.« 
 
Dosedanji 32. člen in ostali členi se ustrezno preštevilčijo.  
 
Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov. 
Za predlagani amandma je glasovalo 20 svetnikov. Proti je glasovalo 5 svetnikov. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
Ker ni bilo razprave k 34. členu predloga odloka je dal podžupan na glasovanje 
AMANDMA Statutarno pravne komisije: 
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Besedilo »po njegovi uveljavitvi« se nadomesti z besedilom »z dnem vpisa v sodni 
register«. 
 
Predstavnica predlagateljice je amandma podprla. 
 
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov. 
Za predlagani amandma je glasovalo 20 svetnikov. Proti so glasovali 4 svetniki. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
 
Po glasovanju o amandmaju  je podžupan dal na glasovanje PREDLOG  SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o ustanovitvi javnega 
vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Vodmat, skupaj s sprejetima amandmajema. 
 
Navzočnost je priglasilo 26 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 20 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 

 
 

K) PREDLOG ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO - 
     IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA VRTEC MIŠKOLIN 
 
Ker ni bilo razprave o aktu v celoti, je podžupan odprl razpravo k 33. členu predloga 
odloka. 
 
Ker ni bilo razprave k 33. členu predloga odloka, je podžupan dal na glasovanje 
AMANDMA Statutarno pravne komisije: 
 
Besedilo »po njegovi uveljavitvi« se nadomesti z besedilom »z dnem vpisa v sodni 
register«. 
 
Predstavnica predlagateljice je amandma podprla. 
 
Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov. 
Za predlagani amandma je glasovalo 20 svetnikov. Proti so glasovali 4 svetniki. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
Po glasovanju o amandmaju  je podžupan dal na glasovanje PREDLOG  SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o ustanovitvi javnega 
vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Miškolin, skupaj s sprejetim amandmajem. 
 
Navzočnost se ni spremenila (23 svetnikov). 
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Za predlagani sklep je glasovalo 20 svetnikov. Proti je glasovalo 5 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
L) PREDLOG ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO - 
     IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA VRTEC PEDENJPED 
 
Ker ni bilo razprave o aktu v celoti, je podžupan odprl razpravo k novemu 31. členu 
predloga odloka. 
 
Ker ni bilo razprave k novemu 31. členu, je dal podžupan na glasovanje AMANDMA 
županje: 
 
V predlogu odloka se v poglavju Prehodne in končne določbe za 30. členom doda nov 31. 
člen, ki se glasi: 
 
»Vrtec je pravni naslednik javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Pedenjped, 
Cerutova 6, Ljubljana, ki je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani 
pod vložno številko 1/01858/00.« 

 
Dosedanji 31. člen in ostali členi se ustrezno preštevilčijo.  

 
Navzočnost je priglasilo 25 svetnikov. 
Za predlagani amandma je glasovalo 20 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 

 
Ker ni bilo razprave k 33. členu predloga odloka, je dal podžupan na glasovanje 
AMANDMA Statutarno pravne komisije: 
 
Besedilo »po njegovi uveljavitvi« se nadomesti z besedilom »z dnem vpisa v sodni 
register«. 
 
Predstavnica predlagateljice je amandma podprla. 
 
Navzočnost je priglasilo 21 svetnikov. 
 
Podžupan je ponovil ugotavljanje navzočnosti. 
 
Navzočnost je priglasilo 28 svetnikov. 
Za predlagani amandma je glasovalo 19 svetnikov. Proti je glasovalo 5 svetnikov. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
Po glasovanju o amandmajih  je podžupan dal na glasovanje PREDLOG  SKLEPA: 
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Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o ustanovitvi javnega 
vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Pedenjped, skupaj s sprejetima amandmajema. 
 
Navzočnost je priglasilo 28 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 19 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki. 
 
Sklep je bil sprejet. 

 
 
 

Podžupan Slavko SLAK je ob 18.30 uri odredil 30 minutni odmor. Zasedanje se je 
nadaljevalo ob 19.15 uri. Vodenje seje je prevzela županja Danica SIMŠIČ. 

 
 
 

AD 3. 
 

PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K PRAVILNIKU O NOTRANJI ORGANIZACIJI 
IN SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST V JAVNEM ZAVODU ŽIVALSKI VRT 

LJUBLJANA 
 
 
Pred sejo so svetniki prejeli postopkovni predlog sklepa Svetniškega kluba SLS.  Županja je 
dala na glasovanje POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA Svetniškega kluba SLS: 
 
Mestni svet ne obravnava in ne glasuje o gradivu pod točko 3 na 20. izredni seji. Ta 
točka se obravnava na eni izmed naslednjih rednih ali izrednih sej mestnega sveta. 
 
Navzočnost je priglasilo 27 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 11 svetnikov. Proti je glasovalo 19 svetnikov. 
 
Sklep ni bil sprejet. 

 
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem 19. izredne seje. Pred 19. izredno sejo in pred 
20. izredni sejo so prejeli poročili pristojnega Odbora za predšolsko vzgojo, izobraževanje in 
šport. S sklicem 20. izredne seje so svetniki prejeli dopolnitev in dodatno obrazložitev 
predloga sklepa o soglasju k pravilniku o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v 
Javnem zavodu Živalski vrt Ljubljana, ki ga je posredoval predsednik sveta zavoda. 
  
Uvodno obrazložitev sta podala Francka TROBEC, načelnica Oddelka za predšolsko 
vzgojo, izobraževanje in šport in Vasja BUTINA, predsednik sveta javnega zavoda 
Živalski vrt Ljubljana. 
 
Stališče pristojnega Odbora za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport je predstavil prof. dr. 
Stanislav PEJOVNIK, predsednik odbora. 

Razpravljali so svetniki: Franci SLAK, Marinka LEVIČAR, Mihael JARC, Miha 
JAZBINŠEK, dr. Gregor GOMIŠČEK, Franc SLAK, Meta VESEL-VALENTINČIČ, Janez 
ŽELEZNIK, Slavko SLAK, Dimitrij KOVAČIČ in Barbara MIKLAVČIČ. 
Na vprašanja in pobude iz razprave je odgovarjal Vasja BUTINA. 
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Po razpravi je dala županja na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o soglasju k Pravilniku o 
notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v javnem zavodu Živalski vrt 
Ljubljana. 
 
Navzočnost je priglasilo 29 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 20 svetnikov. Proti je glasovalo 10 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 

 
 
 
2. PREDLOG  SKLEPA: 
 
Svet zavoda Živalski vrt Ljubljana  mora v skladu s 6. členom statuta sprejeti v okviru 
finančnega načrta in programa dela tudi kadrovski načrt za leto 2004. 
 
Navzočnost je priglasilo 27 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 25 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki. 
 
Sklep je bil sprejet. 

 
 
 

AD 4. 
 

PREDLOG PRAVILNIKA O DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O VIŠINI  IN NAČINU 
DOLOČANJA PLAČ OZIROMA PLAČIL ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE 
FUNKCIONARJEV MESTNE OBČINE LJUBLJANA, NAGRADAH ČLANOV 
DELOVNIH TELES MESTNEGA SVETA IN DRUGIH ORGANOV MESTNE 
OBČINE LJUBLJANA TER O POVRAČILIH STROŠKOV 
 
Pred sejo so svetniki prejeli postopkovni predlog sklepa Svetniškega kluba SLS.  Županja je 
dala na glasovanje POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA Svetniškega kluba SLS: 
 
Mestni svet ne obravnava in ne glasuje o gradivu pod točko 4 na 20. izredni seji. Ta 
točka se obravnava na eni izmed naslednjih rednih ali izrednih sej mestnega sveta. 
 
Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 6 svetnikov. Proti je glasovalo 22 svetnikov. 
 
Sklep ni bil sprejet. 

 
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem 19. izredne seje. Pred 19. izredno sejo so 
svetniki prejeli stališča četrtnih skupnosti Rudnik in Šmarna gora, ped 20. izredno sejo pa še 
prejeli stališče Četrtne skupnosti Dravlje. 
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Uvodno obrazložitev je podal Slavko SLAK, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja. 
 
Razpravljal je  svetnik Janez ŽELEZNIK. 
 
Na vprašanja iz razprave je odgovorila županja. 
 
 
Po razpravi je dala županja na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Pravilnika o dopolnitvah 
pravilnika o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije 
funkcionarjev Mestne občine Ljubljana, nagradah članov delovnih teles mestnega sveta 
in drugih organov Mestne občine Ljubljana ter o povračilih stroškov.  
 
Navzočnost je priglasilo 27 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 22 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 

 
 

AD 5. 
 

PREDLOG SKLEPA  O RAZPISU NAKNADNEGA REFERENDUMA  O 
UVELJAVITVI 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 svetniki prejeli s sklicem 20. izredne seje. Pred sejo so svetniki prejeli 
čistopis sprejetega odloka in poročilo Statutarno pravne komisije, med sejo pa še predlog 
sklepa vodij svetniških klubov LDS in ZLSD. 
 
Uvodno obrazložitev je podal Velko FRANKO, načelnik Oddelka za pravne, kadrovske in 
splošne zadeve. 
 
Med uvodno obrazložitvijo načelnika je ob 20.30 uri zaradi odsotnosti županje vodenje seje 
prevzel podžupan Slavko SLAK. 
 
Vodenje seje je  ob 20.35 uri prevzela županja Danica SIMŠIČ. 
 
Stališče Statutarno pravne komisije je predstavil Miloš PAVLICA, predsednik komisije. 

 
Razpravljali so svetniki: Miha JAZBINŠEK, Dimitrij KOVAČIČ, Branko OMERZU- 
postopkovni predlog, Samo KUŠČER, Dimitrij KOVAČIČ, dr. Milan ZVER in Majda 
ŠIRCA. 
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Med razpravo Sama KUŠČERJA je ob 21.25 uri zaradi odsotnosti županje vodenje seje 
prevzel podžupan Miloš PAVLICA. Vodenje seje je  ob 21.34 uri prevzela županja. 
 
Svetnik Branko OMERZU je dal postopkovni predlog, da mestni svet konča razpravo in 
preide k odločitvi. Po pojasnilu županje, da o pravici svetnika do razprave ni mogoče 
glasovati, je svoj predlog umaknil.  
 
Svetnica Angela MURKO PLEŠ je predlagala postopkovni predlog sklepa. Županja je dala na 
glasovanje POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnice Angele MURKO PLEŠ: 
 
Mestni svet sejo nadaljuje do zaključka te točke in do zaključka dnevnega reda te seje. 
 
Navzočnost je priglasilo 27 svetnikov. 
Za postopkovni predlog sklepa je glasovalo 25 svetnikov. Proti je glasovalo 6 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Po glasovanju o postopkovnem predlogu sklepa so razpravljali svetniki: dr. Milan ZVER, 
Dimitrij KOVAČIČ, Samo KUŠČER, Peter Jožef BOŽIČ, Slavko SLAK, Peter SUŠNIK, dr. 
Metka TEKAVČIČ, Miha JAZBINŠEK, dr. Drago ČEPAR, prof. dr. Darko ŠTRAJN, 
Barbara MIKLAVČIČ, dr. Gregor GOMIŠČEK, prof. dr. Stanislav PEJOVNIK, Zvone 
PENKO, Mihael JARC, Janez ŽELEZNIK, Andrej BRUČAN, Miloš PAVLICA, Janez 
VRBOŠEK, dr. Metka TEKAVČIČ, prof. dr. Stanislav PEJOVNIK, Majda ŠIRCA, Angela 
MURKO PLEŠ in županja Danica SIMŠIČ. 
 
Med razpravo Barbare MIKLAVČIČ je ob 22.34 uri zaradi odsotnosti županje vodenje seje 
prevzel podžupan Miloš PAVLICA. 
 
Vodenje seje je  ob 22.46 uri prevzela županja Danica SIMŠIČ. 
 
Med razpravo Janeza VRBOŠKA je ob 23.54 uri zaradi odsotnosti županje vodenje seje 
prevzel podžupan Slavko SLAK. 
 
Vodenje seje je  ob 23.57 uri prevzela županja Danica SIMŠIČ. 
  
 
Po razpravi je dala županja na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Predlog Sklepa o razpisu naknadnega 
referenduma o uveljavitvi 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).  
 
Svoj glas so pred glasovanjem obrazložili Branko OMERZU, Samo KUŠČER in Miha 
JAZBINŠEK. 
 
Navzočnost je priglasilo 36 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 13 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 
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Sklep je bil sprejet. 
 
 
Pred glasovanjem o predlogu sklepa vodij svetniških klubov LDS in ZLSD je postopkovno 
razpravljal svetnik Peter SUŠNIK, ki je rekel, da predlog sklepa ni bil predstavljen mestnemu 
svetu v času razprave. 
 
Županja je pojasnila, da je predlog sklepa prejela, ko je gospa Murko Pleš končala razpravo in 
ga nemudoma dala v razmnoževanje. 
 
Svetnik Peter Sušnik je predlagal pet minutni odmor. Županja je ob 00.55 uri odredila odmor.  
Ob 01.04  uri  je mestni svet nadaljeval z zasedanjem. 
 
Po odmoru so razpravljali svetniki: Peter SUŠNIK, Miha JAZBINŠEK, Dimitrij KOVAČIČ 
in Slavko SLAK. 
 
Postopkovno je razpravljal svetnik Janko MÖDERNDORFER, ki je prosil županjo, da 
zagotovi, da se svetniki na seji mestnega sveta ustrezno pogovarjajo. 
 
Županja je ugotovila, da ni bil vložen postopkovni predlog, zato je dala besedo za razpravo 
svetnikoma Slavku SLAKU in Mihaelu JARCU.  
 
Nato je županja je dala na glasovanje PREDLOG SKLEPA vodij svetniških klubov LDS 
in ZLSD: 
 
Mestni svet nalaga županji, da pred objavo sklepa preveri  možnost presoje o sklepu o 
razpisu referenduma o uveljavitvi 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) ter ocene ustavnosti Zakona o 
lokalni samoupravi v zvezi z nemožnostjo lokalne skupnosti za vložitev zahteve za 
presojo ustavnosti pobude za razpis referenduma o vprašanjih, ki bi lahko bila ustavno 
sporna z vidika spoštovanja temeljnih človekovih pravic. 
 
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 20 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
S tem je bil izčrpan dnevni red 20. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, 
zato je županja sejo končala ob 01.22 uri. 
 
 
VODJA SLUŽBE         

Po pooblastilu       
               

Matjaž BREGAR  
          
 

Ž U P A N J A 
            
                   Danica SIMŠIČ 
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