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

Številka: 0600-13/2004-7 
Datum: 8. 7. 2004 

Z A P I S N I K 
 
12. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, ki je bila: 
 
• v ponedeljek 28. junija 2004.  
 
Zasedanje je potekalo 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 Miloš PAVLICA. 
 
Na seji so bili navzoči člani in članice Mestnega sveta (v nadaljevanju svetniki): 
 
dr. Bojana BEOVIĆ, Peter Jožef BOŽIČ, Andrej BRUČAN, Anton COLARIČ, Maja ČEPIČ, 
Dominik Sava ČERNJAK, mag. Janez DROBNIČ, Stanislava Marija FERENČAK MARIN, 
dr. Gregor GOMIŠČEK, Gregor ISTENIČ, Roman JAKIČ, Mihael JARC, Miha 
JAZBINŠEK, Miha KOPRIVŠEK, Dimitrij KOVAČIČ, Samo KUŠČER, Marinka 
LEVIČAR, Boris MAKOTER, 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, Slavko SLAK, Janez SODRŽNIK, 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 nista udeležila: dr. Drago ČEPAR – opr. in Franc SLAK – opr.  
 
12. seja Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana se je pričela ob 17.29 uri ob 
navzočnosti 42 svetnikov.  
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana je bil sklepčen in je pričel z delom. 
 
Ker ni bilo razprave, je županja je dala na glasovanje naslednji PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog dnevnega reda 12. seje. 
 
Navzočnost je priglasilo 26 svetnikov. 
 
Za predlagani sklep je glasovalo 24 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Predlagani dnevni red je bil sprejet. 
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SPREJET JE BIL NASLEDNJI DNEVNI RED: 
 
1. Potrditev zapisnika 23. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana 
 
2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude 
 
3. Kadrovske zadeve 
 
4. Obravnava gradiva za Skupščino Holdinga Ljubljana d. o. o. 
 
5. Predlog Odloka o ureditvenem načrtu za območje urejanja ŠR 2/1 Stadion 
 
6. Predlog Odloka o ureditvenem načrtu za območje urejanja CO 5/7 Chemo 
 
7. Letno poročilo Zavoda za turizem Ljubljana za poslovno leto 2003 
 
8. Informacija o varnostnih razmerah v Ljubljani 
 
 
 

AD 1. 
 

POTRDITEV ZAPISNIKA 23. IZREDNE SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE 
OBČINE LJUBLJANA 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. 
 
Ker ni bilo razprave, je županja dala na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi zapisnik 23. izredne seje Mestnega sveta 
Mestne občine Ljubljana z dne 19. aprila 2004. 
 
Navzočnost je priglasilo 21 svetnikov. 
 
Svetnik Roman JAKIČ  je zahteval ponovitev ugotavljanja navzočnosti. Županja je ponovno 
ugotavljala navzočnost. 
 
Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 24 svetnikov. Proti ni glasoval nihče 
 
Sklep je bil sprejet. 
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AD 2. 
 

VPRAŠANJA IN POBUDE SVETNIKOV TER ODGOVORI NA VPRAŠANJA IN 
POBUDE 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli po sklicu seje in pred sejo. 
 
Pisno vprašanje z zahtevo za ustno predstavitev je skladno z 98. členom poslovnika mestnega 
sveta v roku 5 delovnih dni pred sejo mestnega sveta poslal svetnik Dominik Sava 
ČERNJAK, ki je želel poleg ustne obrazložitve tudi pisno.  

 
1. 
Dominik S. ČERNJAK 
1. 1. 
Pobuda mestni upravi, da se zemljišče v Stožicah, ki je v lasti Mestne občine Ljubljana in je 
bilo namenjeno izgradnji stadiona, nameni kot vložek Mestne občine Ljubljana za izgradnjo 
univerzitetne športne dvorane in študentskih domov. 
 
Na vprašanje je  odgovoril načelnik Oddelka za urbanizem Igor Jurančič. 
 
 
Svetniki so do 12. seje mestnega sveta in na seji pisno postavili naslednja vprašanja in 
pobude. 
 
1. 
Dominik S. ČERNJAK 
1. 1. 
Vprašanje mestni upravi v zvezi z obnovo otroških igrišč na območju zelenega otoka med 
ulico Ane Ziherl, Vrtcem Hansa Christiana Andersena ter stolpnico na Trgu komandanta 
Staneta. 
1. 2. 
Vprašanje mestni upravi, kdo je odgovoren za redno vzdrževanje in čiščenje  zelenega otoka 
med ulico Ane Ziherl, vrtcem Hansa Christiana Andersena ter stolpnico na Trgu komandanta 
Staneta. 
1. 3. 
Vprašanje v zvezi z natančnejšo opredelitvijo položaja četrtnih skupnosti; na kakšen način so 
razporejena sredstva za delovanje četrtnih skupnosti in zakaj niso razporejena glede na število 
prebivalcev in velikost posamezne četrtne skupnosti; zakaj vpliv četrtnih skupnosti v Mestni 
občini Ljubljana glede upoštevanja mnenj ni enak kot v Mestni občini Maribor in zakaj 
četrtne skupnosti nimajo bolj natančno določenih pristojnosti za svoje delovanje. 
1. 4. 
Vprašanje, kako namerava mestna uprava ukrepati v zvezi z občasno poplavljenostjo 
parkirišča ob ulici Ane Ziherl. 
 
2. 
Peter SUŠNIK 
2. 1 
Vprašanje županji, ali so bili  v zvezi z lastniškim deležem Mestne občine Ljubljana v 
Gospodarskem razstavišču izdelani  in skupščini predloženi revidirani računovodski izkazi 
Gospodarskega razstavišča d. d. za leto 2003.  
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2. 2. 
Vprašanje županji, ali je seznanjena z (revidiranimi) računovodskimi izkazi za leto 2003, za 
družbo Ljubljanski sejem, d. d.  
2. 3. 
Vprašanje županji, ali so dokumenti v zvezi z lastniškim deležem Mestne občine Ljubljana v 
Gospodarskem razstavišču dostopni javnosti in mestnemu svetu.  
2. 4. 
Vprašanje županji, kakšen je bilančni dobiček za leto 2003 v družbi Gospodarsko razstavišče 
d.d. in Ljubljanski sejem d. d. 
2. 5.  
Vprašanje županji, ali je seznanjena s planom razvoja družbe Gospodarsko razstavišče d.d. in 
s plani dela Ljubljanskega sejma d. d.  
2. 6.  
Vprašanje županji, ali je skupščina imenovala nadomestnega člana nadzornega sveta 
Gospodarskega razstavišča d.d.; koga je imenovala in na čigav predlog. 
2. 7. 
Pobuda županji, da na septembrsko redno sejo uvrsti točko in gradivo, s katerim se bo mestni 
svet seznanil s poslovanjem družb Gospodarsko razstavišče d.d. in Ljubljanski sejem d. d. v 
preteklih treh koledarskih letih, v prvem polletju 2004 in z razvojnimi načrti obeh družb. 
 
3. 
Miha KOPRIVŠEK 
3. 1. 
Pobuda mestni upravi za povečanje števila ekoloških otokov za ločeno zbiranje odpadkov  na 
območju Lipahove in Ramovšove ulice ter Ceste v Zgornji Log. 
3. 2. 
Pobuda mestni upravi za  rešitev težav s parkiranjem v soseski Dravlje pred enoto Vrtca 
Kekec na Klopčičevi 5. 
3. 3. 
Pobuda mestni upravi za pripravo novega odloka o zelenih površinah Mestne občine 
Ljubljana.  
3. 4. 
Pobuda mestni upravi, da se odstrani zapuščeni Fiat Uno na odcepu Podutiške ceste proti 
policijski postaji. 
 
4. 
Janez ŽAGAR 
4. 1. 
Vprašanje mestni upravi, kje so vzroki, da se nikakor ne more dokončati lokalna cesta 
Vnajnarje Gabrje in kako namerava mestna uprava rešiti problem zimskega vzdrževanja 
lokalne ceste Brezje  -  Šemnikar. 
4. 2. 
Pobuda mestni upravi, da se ohrani in zaščiti bogata industrijska in kletarska dediščina na 
območju firme Slovin. 
 
 
 
Svetniki so prejeli pisne  odgovore na naslednja vprašanja: 

- odgovor na vprašanje Dominika Save ČERNAJAKA glede ohranjanja raznovrstnih 
lokalov v mestnem jedru, kot je na primer Jazz klub Gajo, 
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- odgovor na vprašanje Dominika Save ČERNAJAKA v zvezi z zaščito železniških 
tirov, še posebej v bližini osnovnih šol in vrtcev,  

- odgovor na vprašanje Dominika Save ČERNAJAKA v zvezi z obnovo otroških igrišč 
na območju zelenega otoka med ulico Ane Ziherl, Vrtcem Hansa Christiana 
Andersena ter stolpnico na Trgu komandanta Staneta, 

- odgovor na vprašanje Dominika Save ČERNAJAKA v zvezi rednim vzdrževanjem in 
čiščenjem  zelenega otoka  med ulico Ane Ziherl, Vrtcem Hansa Christiana Andersena 
ter stolpnico na Trgu komandanta Staneta, 

- odgovor na vprašanje Dominika Save ČERNAJAKA v zvezi z opredelitvijo položaja 
četrtnih skupnosti, glede  sredstev za njihovo delovanje in upoštevanja mnenj ter 
pristojnosti za njihovo delovanje, 

- odgovor na vprašanje Dominika Save ČERNAJAKA v zvezi z občasno 
poplavljenostjo parkirišča ob ulici Ane Ziherl, 

- odgovor na vprašanje Svetniškega kluba SDS glede varnosti na območju Kunavrjeve, 
Klopčičeve in Smrtnikove ulice v Dravljah zaradi velikih dreves, ki ogrožajo ljudi in 
vozila, 

- odgovor na vprašanje dr. Milana ZVERA glede nevzdržnih ekoloških razmer, ki jih s 
svojim delovanjem povzroča podjetje Papir Servis d. d. 
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AD 3. 
KADROVSKE ZADEVE 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli po sklicu seje. 
 
 
1. PREDLOG POOBLASTILA KOMISIJI ZA MANDATNA VPRAŠANJA, 

VOLITVE IN IMENOVANJA 
 

Razpravljala sta svetnika Dominik Sava ČERNJAK in  Branko OMERZU.  
 

Po razpravi je županja dala na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana pooblašča Komisijo za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja, da odloča o trajanju letnih dopustov za funkcionarje Mestne 
občine Ljubljana, ki funkcijo opravljajo poklicno.  
 
Veljavnost pooblastila je vezana na mandat mestnega sveta.  
 
Navzočnost je priglasilo 25 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 26 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
2. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJA GIMNAZIJE 

BEŽIGRAD 
 
Ker ni bilo razprave, je županja dala na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Janezu ŠUŠTERŠIČU se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnatelja Gimnazije 
Bežigrad. 
 
Navzočnost je priglasilo 25 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 23 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
3. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO GLASBENE 

ŠOLE LJUBLJANA MOSTE - POLJE 
 

Ker ni bilo razprave, je županja dala na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Mariji GREGORC se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Glasbene šole 
Ljubljana Moste – Polje. 
 
Navzočnost je priglasilo 25 svetnikov. 
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Za predlagani sklep je glasovalo 25 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
4. PREDLOG SKLEPA O RAZREŠITVI IN IMENOVANJU ČLANA ODBORA ZA 

UREJANJE PROSTORA IN URBANIZEM 
 
Razpravljali so svetniki: dr. Milan ZVER, Miloš PAVLICA, Miha JAZBINŠEK in Miha 
JARC. 
 
Na vprašanje svetnika dr. Milana ZVERA, ali lahko zunanji član nadomesti člana mestnega 
sveta v delovnem telesu sveta, je predsednik Staturano pravne komisije odgovoril, da določilo 
statuta jasno določa, da mora biti večina članov delovnega telesa izmed članov mestnega 
sveta, in če je to zagotovljeno, je to možno. 
 
Med razpravo Mihe JAZBINŠKA ob 17.43 uri je zaradi odsotnosti županje vodenje seje 
prevzel podžupan Miloš PAVLICA. 
 
Po razpravi je županja dala na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Razreši se član Odbora za urejanje prostora in urbanizem dr. Stanislav RADOVAN 
PEJOVNIK. 

 
V Odbor za urejanje prostora in urbanizem   se  imenuje Igor BAMBIČ. 
 
Mandat člana je vezan na mandat odbora. 
 
 
Navzočnost je priglasilo 21 svetnikov. 
 
Podžupan je ponovno ugotavljal navzočnost. 
 
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 20 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
5. PREDLOG SKLEPA O PREDLOGU ZA RAZREŠITEV IN IMENOVANJE 

PREDSEDNIKA IN ČLANA STROKOVNEGA SVETA JAVNEGA ZAVODA 
ŽIVALSKI VRT LJUBLJANA 

 
Ker ni bilo razprave, je podžupan dal na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestna občina Ljubljana   predlaga, da se v Strokovnem svetu javnega zavoda Živalski 
vrt Ljubljana razrešita: 

- dr. Milan POGAČNIK 
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- Tomaž GERŠAK  
 
Mestna občina Ljubljana   predlaga, da se v Strokovni svet javnega zavoda Živalski vrt 
Ljubljana imenujeta: 

- za predsednika: dr. Janoš BUTINAR 
- za člana:  dr. Srdan Valentin BAVDEK 

 
Navzočnost je priglasilo 26 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 27 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
6. PREDLOG SKLEPA O RAZREŠITVI IN IMENOVANJU PREDSTAVNIKA 

MESTNE OBČINE LJUBLJANA V SVET JAVNEGA ZAVODA ZDRAVSTVENI 
DOM LJUBLJANA 

 
Ker ni bilo razprave, je podžupan dal na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Razreši se član Sveta javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana Igor ŠOLTES. 
 
V Svet javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana se imenuje Stanislav ČELHAR. 
 
Mandat člana je vezan na mandat sveta zavoda. 
 
Navzočnost se ni spremenila (26 svetnikov). 
Za predlagani sklep je glasovalo 21 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
7. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU TREH PREDSTAVNIKOV  MESTNE 

OBČINE LJUBLJANA V SVET VRTCA GALJEVICA  
 

Ker ni bilo razprave, je podžupan dal na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
V  Svet Vrtca Galjevica  se imenujejo: 
- Barbara DERENDA 
- Tadeja ZADNIKAR 
- Lejla ZEMZEM KOZINC 
 
Mandat imenovanih traja štiri leta.  
 
Navzočnost se ni spremenila (26 svetnikov). 
Za predlagani sklep je glasovalo 24 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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8. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU TREH PREDSTAVNIKOV  MESTNE 

OBČINE LJUBLJANA V SVET VRTCA VIŠKI VRTCI  
 
Ker ni bilo razprave, je podžupan dal na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
V  Svet Vrtca Viški vrtci  se imenujejo: 
- Primož GAJSER 
- Špela IVANOVIČ 
- Milan SIMČIČ 

 
Mandat imenovanih traja štiri leta.  
 
Navzočnost se ni spremenila (26 svetnikov). 
Za predlagani sklep je glasovalo 23 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
9. PREDLOG O SKLEPA O IMENOVANJU TREH PREDSTAVNIKOV MESTNE 

OBČINE LJUBLJANA V SVET VRTCA VIŠKI GAJ  
 
Ker ni bilo razprave, je podžupan dal na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
V  Svet Vrtca Viški gaj  se   imenujejo: 
- Vera KRAVANJA 
- Zvijezdan MIKIĆ 
- Barbara TOPLEK 

 
Mandat imenovanih traja štiri leta.  
 
Navzočnost se ni spremenila (26 svetnikov). 
Za predlagani sklep je glasovalo 21 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
10.  PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU TREH   
         PREDSTAVNIKOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V SVET   
         VRTCA KOLEZIJA 
 
Ker ni bilo razprave, je podžupan dal na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
V  Svet Vrtca Kolezija  se imenujejo: 
- mag. Marko KREČIČ 
- Rajka LUŽNIK 
- Eva STRMLJAN KRESLIN 
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Mandat imenovanih traja štiri leta.  
 
Navzočnost se ni spremenila (26 svetnikov). 
Za predlagani sklep je glasovalo 23 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
11.   PREDLOG SKLEPA  O IMENOVANJU TREH  PREDSTAVNIKOV  
       MESTNE OBČINE LJUBLJANA V SVET VRTCA TRNOVO  
  
Ker ni bilo razprave, je podžupan dal na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
V  Svet Vrtca Trnovo  se imenujejo: 
- Cilka KREČIČ 
- Lučka LESJAK SOKLIČ 
- Nada MIHELIČ 

 
Mandat imenovanih traja štiri leta.  
 
Navzočnost se ni spremenila (26 svetnikov). 
Za predlagani sklep je glasovalo 23 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
12.   PREDLOG SKLEPA  O IMENOVANJU TREH  PREDSTAVNIKOV   
       MESTNE OBČINE LJUBLJANA V SVET VRTCA PEDENJPED 
  
Ker ni bilo razprave, je podžupan dal na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
V  Svet Vrtca Pedenjped  se imenujejo: 
- Katarina JANDRLIČ 
- Milena Vera MRAMOR 
- Mateja SAKSIDA 

 
Mandat imenovanih traja štiri leta.  
 
 
Navzočnost se ni spremenila (26 svetnikov). 
Za predlagani sklep je glasovalo 21 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 

 
13.  PREDLOG SKLEPA  O IMENOVANJU TREH  PREDSTAVNIKOV   
      MESTNE OBČINE LJUBLJANA V SVET VRTCA VRHOVCI 
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Ker ni bilo razprave, je podžupan dal na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
V  Svet Vrtca Vrhovci  se imenujejo: 
- Polona ČUČNIK 
- Gregor PLEŠE 
- Alojz TOMC 

 
Mandat imenovanih traja štiri leta.  
 
Navzočnost se ni spremenila (26 svetnikov). 
Za predlagani sklep je glasovalo 22 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
14. PREDLOG SKLEPA  O IMENOVANJU TREH PREDSTAVNIKOV  MESTNE 

OBČINE LJUBLJANA V SVET OSNOVNE ŠOLE KARLA DESTOVNIKA 
KAJUHA  

  
Ker ni bilo razprave, je podžupan dal na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
V  Svet Osnovne šole Karla Destovnika Kajuha  se imenujejo: 
- Gregor FEIST 
- Miroslav Mirko KOVAČ 
- Tomaž POTOČNIK 
 
 Mandat imenovanih traja štiri leta.  
 
Navzočnost se ni spremenila (26 svetnikov). 
Za predlagani sklep je glasovalo 22 svetnikov. Proti so glasovali 4 svetniki. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
15. PREDLOG SKLEPA O RAZREŠITVI IN IMENOVANJU PREDSTAVNICE  

MESTNE OBČINE LJUBLJANA V SVET OSNOVNE ŠOLE VALENTINA 
VODNIKA  

 
Ker ni bilo razprave, je podžupan dal na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Razreši se član Sveta Osnovne šole Valentina Vodnika Drago DOLENC.  
 
V  Svet Osnovne šole Valentina Vodnika  se  imenuje Marija RAJH.  

 
Mandat članice je vezan na mandat sveta zavoda.  
 
Navzočnost se ni spremenila (26 svetnikov). 
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Za predlagani sklep je glasovalo 24 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
16. PREDLOG SKLEPA  O IMENOVANJU PREDSTAVNICE  MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA V SVET DIJAŠKEGA DOMA POLJANE  
 
Ker ni bilo razprave, je podžupan dal na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
V  Svet Dijaškega doma Poljane se imenuje Jasminka ĆIŠIĆ. 

 
Mandat imenovane traja štiri leta.  
 
Navzočnost se ni spremenila (26 svetnikov). 
Za predlagani sklep je glasovalo 23 svetnikov. Proti je glasovalo 5 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
17. PREDLOG SKLEPA  O IMENOVANJU ODGOVORNE UREDNICE JAVNEGA 

GLASILA LJUBLJANA 
 
Ker ni bilo razprave, je podžupan dal na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Za odgovorno urednico javnega glasila Ljubljana se imenuje Nada ŠUMI.  

 
Mandat odgovorne urednice traja štiri leta.  
 
Navzočnost se ni spremenila (26 svetnikov). 
Za predlagani sklep je glasovalo 20 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 

AD 4. 
 

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

Gradivo za to točko in poročilo Odbora za gospodarske javne službe in promet so svetniki 
prejeli po sklicu seje. 
 
Uvodno obrazložitev k vsem točkam je podala predstavnica predlagateljice Zdenka 
GROZDE, generalna direktorica Holdinga Ljubljana, d.o.o. 
 
Med  uvodno obrazložitvijo ob 18.04 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:  
 
Letno poročilo družbe Holding Ljubljana, d.o.o., za leto 2003 
 
Razpravljali so svetniki: dr. Jože ZAGOŽEN, Miha JAZBINŠEK in mag. Janez DROBNIČ. 
  
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 24 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 23 svetnikov. Proti je glasovalo 8 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 

 
II. 

 
Županja je odprla razpravo k 3. točki dnevnega reda Skupščine Holdinga Ljubljana d.o.o. z 
naslovom:  
 
Konsolidirano letno poročilo Holdinga Ljubljana, d.o.o., za leto 2003  
 
Ker ni bilo razprave, 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 se ni spremenila (24 svetnikov). 
Za predlagani sklep je glasovalo 23 svetnikov. Proti je glasovalo 8 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 

 
III. 

 
Županja je odprla razpravo k 4. točki dnevnega reda Skupščine Holdinga Ljubljana d.o.o. z 
naslovom:  
 
Imenovanje revizijske družbe za storitev revidiranja računovodskih izkazov Holdinga 
Ljubljana, d.o.o., in povezanih javnih podjetij za leto 2004 
 
Ker ni bilo razprave, je županja dala na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
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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 se ni spremenila (24 svetnikov). 
Za predlagani sklep je glasovalo 24 svetnikov. Proti so glasovali 4 svetniki. 
 
Sklep je bil sprejet. 

 
 

IV. 
 
Županja je odprla razpravo k 5. točki dnevnega reda Skupščine Holdinga Ljubljana d.o.o. z 
naslovom:  
 
Poročilo o poslovanju Holdinga Ljubljana, d.o.o., in povezanih javnih podjetij za 
obdobje januar – marec 2004 
 
Razpravljal je svetnik dr. Gregor GOMIŠČEK. 
 
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 5. točki 
dnevnega reda. 
 
Navzočnost se ni spremenila (24 svetnikov). 
Za predlagani sklep je glasovalo 24 svetnikov. Proti je glasovalo 5 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
Županja je ob 18.42 uri odredila 30 minutni odmor. Zasedanje se je nadaljevalo ob 19.20 uri. 
 

 
AD 5. 

 
PREDLOG ODLOKA O UREDITVENEM NAČRTU ZA OBMOČJE UREJANJA ŠR 

2/1 STADION 
 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega 
Odbora za urejanje prostora in urbanizem z amandmajem in med sejo amandma županje. 
 
Uvodno obrazložitev k točki je podala Alenka PAVLIN, vodja Odseka za lokacijske načrte. 
 
Stališče pristojnega Odbora za urejanje prostora in urbanizem je podal dr. Jože ZAGOŽEN, 
predsednik odbora. 
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Županja je odprla razpravo  o 8. členu predloga odloka, h kateremu je Odbor za urejanje 
prostora in urbanizem vložil amandma. 
 
Razprave ni bilo. Županja je dala na glasovanje amandmaja in predlog sklepa. 
 
1. AMANDMA Odbora za urejanje prostora in urbanizem: 
 
V 8. členu odloka se besedilo šeste in sedme alinee spremeni tako, da se glasi: 
 

- novi stanovanjski objekti Milčinskega ulice MU 9, MU 11 in MU 13 so tlorisnih 
dimenzij 14,00 m x 14,00 m + 2,5 m, etažnost K+(V)P+1+M, streha dvokapnica, z 
izkoriščeno podstreho ali etažnost K+VP+2 z ravno streho z minimalnim 
naklonom ali enokapnico, s skupno garažo v kleti (ta lahko sega izven gabarita 
objektov). Objekti morajo upoštevati obstoječo gradbeno linijo zahodne strani 
Milčinskega ulice, linije drugih fasad se lahko prilagodijo v okviru gradbenih 
toleranc, pri čemer je treba upoštevati, da bodo objekti osončeni po predpisih. V 
objektih, ki morajo biti zasnovani enotno, je po šest stanovanj. Parkiranje je 
treba zagotoviti v kletni etaži in na parkirišču ob Magistrovi ulici po normativu 
min. 1,5 parkirnega mesta na stanovanje. V okviru gradbene parcele je treba 
predvideti še zelenice, prostor za igro otrok in prostor za smeti. 

 
      Objekt MU 1a - NADOMESTNI STANOVANJSKI VILA - BLOK 

12,00 m x 12,00 m  +   1,00 m 
K+VP+1+M 
Hmax strehe 12,00 m 

 
Objekti MU 9, 11, 13 - STANOVANJSKI VILA - BLOKI 

14,00 m x 14,00 m +  2,50 m 
K+VP+1+M  ali  K+VP+2 
hmax strehe je 12,00 m 

 
Objekt G3 - KLETNA GARAŽA za objekte MU 9, 11, 13 

  70,00 m  + 1,00 m x 16,50 m  +  2,5 m 
+ zavita rampa širine max 8,00 m 
kota kleti = - 3,00 m  +  1,00 m 
1K 

 
- glavni vhodi v stanovanjske objekte so iz Milčinskega ulice. Dovoz do kletne 

garaže je iz Milčinskega ulice po dovozni rampi na severni strani objekta MU 13. 
 
 
Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov. 
 
Svetnik Branko OMERZU je zahteval ponovitev ugotavljanja navzočnosti. Županja je 
ponovno ugotavljala navzočnost. 
 
Navzočnost je priglasilo 21 svetnikov. 
 
Županja je ponovno ugotavljala navzočnost. 
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Navzočnost je priglasilo 27 svetnikov. 
Za predlagani amandma je glasovalo 24 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 

 
 
2. AMANDMA županje: 
 
V 10. členu se besedilo prve alinee spremeni tako, da se glasi: 
 
»- večnamensko travnato igrišče (objekt št. 6) dimenzij 115,00 m x 70,00  m in sanitarno 
– garderobni objekt (objekt št. 10) dimenzij 4,50 m x 18,00 m, višina objekta 5,00 m 
max, vkopanim v brežino. Dovoljena je sprememba namembnosti za druge športne 
panoge, izjemoma tudi sprememba položaja, lege in velikosti posameznih igrišč in 
objektov pod pogojem, če se na podlagi strokovne presoje ugotovi, da ne vpliva 
negativno na sosednja območja;«. 
 
Navzočnost se ni spremenila (27 svetnikov). 
Za predlagani amandma je glasovalo 25 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
3.  PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o ureditvenem načrtu za 
območje urejanja ŠR 2/1 Stadion, skupaj s sprejetima amandmajema. 
 
Navzočnost se ni spremenila (27 svetnikov). 
Za predlagani sklep je glasovalo 24 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 

 
 
 

AD 6. 
 

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

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega 
Odbora za urejanje prostora in urbanizem. 
 
Uvodno obrazložitev k točki je podala Alenka PAVLIN, vodja Odseka za lokacijske načrte. 
 
Stališče pristojnega Odbora za urejanje prostora in urbanizem je podal dr. Jože ZAGOŽEN, 
predsednik odbora. 
 
Ker ni bilo razprave, je županja dala na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
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Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o ureditvenem načrtu za 
območje urejanja CO 5/7 Chemo. 
 
Navzočnost je priglasilo 25 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 24 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 

 
 
 

AD 7. 
 

LETNO POROČILO ZAVODA ZA TURIZEM LJUBLJANA ZA POSLOVNO LETO 
2003 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli poročilo 
pristojnega Odbora za gospodarske dejavnosti, turizem in kmetijstvo. 
 
Uvodno obrazložitev je podala Barbara VAJDA, direktorica Zavoda za turizem Ljubljana.  
 
Stališče Odbora za gospodarske dejavnosti, turizem in kmetijstvo je podal Janez ŽAGAR, 
predsednik odbora.  
 
Razpravljali so svetniki: dr. Gregor GOMIŠČEK, Marinka LEVIČAR, dr. Bojana BEOVIĆ in 
Dimitrij KOVAČIČ. 
 
Na vprašanja iz razprave sta odgovorili Barbara VAJDA in županja. 
 
Po razpravi je županja dala na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Letno poročilo Zavoda za turizem  
Ljubljana za poslovno leto 2003. 
 
Navzočnost je priglasilo 27 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 27 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 

 
 

AD 8. 
 

INFORMACIJA O VARNOSTNIH RAZMERAH V LJUBLJANI 
 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli po sklicu seje.  
 
Uvodno obrazložitev Odbora za reševanje, zaščito in civilno obrambo je podal Janez 
SODRŽNIK, predsednik odbora. 
 
Podrobnejšo obrazložitev je podal Branko SLAK, direktor Policijske uprave Ljubljana. 
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Razpravljali so svetniki: Marjeta VESEL-VALENTINČIČ, Janez ŽELEZNIK, Dimitrij 
KOVAČIČ, dr. Bojana BEOVIĆ, Peter Jožef BOŽIČ, Samo KUŠČER, Janez SODRŽNIK, 
Janko MÖDERENDORFER, Miha KOPRIVŠEK, dr. Gregor GOMIŠČEK in Stanislava 
Marija FERENČAK MARIN.  
   
Na vprašanja iz razprave je odgovarjal Branko SLAK. 
 
Po razpravi je županja dala na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana se je seznanil z informacijo o varnostnih razmerah 
v Ljubljani.   
 
Navzočnost je priglasilo 28 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 27 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 

 
 

S tem je bil izčrpan dnevni red 12. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, zato je 
županja sejo končala ob 21.36 uri. 
 
 
 
VODJA SLUŽBE         

Po pooblastilu        
              

Matjaž BREGAR  
 
          

Ž U P A N J A 
            
                   Danica SIMŠIČ 
 


