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

Številka: 0600-14/2004-15 
Datum:   1. 7. 2004 
 

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

• v ponedeljek  dne  14. junija 2004 – I. zasedanje in 
• v ponedeljek  dne  28. junija 2004 – II. zasedanje. 

 
Zasedanji sta potekali 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 zasedanju dne 14. junija 2004 so bili navzoči člani in članice Mestnega sveta (v 
nadaljevanju svetniki): 
 
dr. Bojana BEOVIĆ, Peter Jožef BOŽIČ, Andrej BRUČAN, Anton COLARIČ, dr. Drago 
ČEPAR, Maja ČEPIČ, Dominik Sava ČERNJAK, mag. Janez DROBNIČ, Stanislava Marija 
FERENČAK MARIN, dr. Gregor GOMIŠČEK, Gregor ISTENIČ, Roman JAKIČ, Mihael 
JARC, Miha JAZBINŠEK, Miha KOPRIVŠEK, Dimitrij KOVAČIČ, Samo KUŠČER, 
Marinka LEVIČAR, Boris MAKOTER, Janko MÖDERNDORFER, Angela MURKO PLEŠ, 
mag. Igor OMERZA, Branko OMERZU, Miloš PAVLICA, prof. dr. Stanislav PEJOVNIK, 
Zvone PENKO, Dunja PIŠKUR-KOSMAČ, Viktorija POTOČNIK, Franc SLAK, 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 in Janez 
ŽELEZNIK. 
 
Seje se niso udeležili: Barbara MIKLAVČIČ – opr., Cvetka SELŠEK – opr. in Janez 
ŽAGAR – opr.  
 
 
Na II. zasedanju dne 28. junija 2004 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 
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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 in Janez ŽELEZNIK. 
 
Seje se niso udeležil: dr. Drago ČEPAR – opr., Franc SLAK – opr. in Janez ŽAGAR. 
 
 
Prvo zasedanje se je pričelo ob 15.41 uri ob navzočnosti 25 svetnikov. 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana je bil sklepčen in je pričel z delom. 
 
Županja je svetnike obvestila, da je k 5. točki dnevnega reda z naslovom »Informacija o 
zdravstveni ustreznosti pitne vode v Ljubljani« vabljen državni sekretar za okolje mag. 
Radovan TAVZES. 
 
Za 27. izredno sejo je bil določen naslednji DNEVNI RED: 
 
1. Predlog Odloka o določitvi imen ulic na območju Mestne občine Ljubljana s 

predlogom za sprejem po hitrem postopku 
 
2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvi Odloka o posebni in podrejeni rabi 

javnih površin s predlogom za sprejem po hitrem postopku 
 
3. Predlog Sklepa v zvezi z ustanovitvijo zavoda Delovni in zaposlitveni center Janeza 

Levca 
 
4. Predlog 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 VK 7/3) 

 
5. Informacija o zdravstveni ustreznosti pitne vode v Ljubljani  
 
6. Odločitev o lokaciji novega stadiona v Ljubljani  
 
7. Obravnava Zahteve županje Mestne občine Ljubljana za ustavnosodno presojo 

Sklepa o razpisu naknadnega referenduma v Mestni občini Ljubljana in za presojo 
ustavnosti zadevnega referenduma »po vsebini« 

 
O dnevnem redu izredne seje mestni svet skladno s 57. členom Poslovnika Mestnega sveta 
Mestne občine Ljubljana ni razpravljal in ni glasoval. 
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AD 1. 
 

PREDLOG ODLOKA O DOLOČITVI IMEN ULIC NA OBMOČJU MESTNE 
OBČINE LJUBLJANA S PREDLOGOM ZA SPREJEM PO HITREM POSTOPKU 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Med sejo je svoj amandma vložil 
svetnik Peter SUŠNIK. 
 
Uvodno obrazložitev Komisije za poimenovanje naselij in ulic je podal prof. dr. Darko 
ŠTRAJN, predsednik komisije. 
 
Svet je najprej odločal o predlogu za obravnavo akta po hitrem postopku (prvi odst. 142. člena 
poslovnika mestnega sveta), zato je županja najprej odprla razpravo o:  
 
1. Predlogu Sklepa za sprejem Odloka o določitvi imen ulic na območju Mestne občine 

Ljubljana po hitrem postopku. 
 
Razpravljala sta svetnika Peter SUŠNIK in prof. dr. Darko ŠTRAJN. 
 
Na vprašanje iz razprave sta odgovorila županja in Matjaž BREGAR, po pooblastilu vodja 
Službe za organiziranje dela mestnega sveta. 
 
Po razpravi je dala županja na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o določitvi imen ulic na 
območju Mestne občine Ljubljana po hitrem postopku.  
 
Navzočnost je priglasilo 28 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 23 svetnikov. Proti so glasovali 4 svetniki. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
2. Predlog Odloka o določitvi imen ulic na območju Mestne občine Ljubljana  
 
Razpravljali so svetniki: Peter SUŠNIK, dr. Gregor GOMIŠČEK, Andrej BRUČAN, mag. 
Janez DROBNIČ, Mihael JARC in prof. dr. Darko ŠTRAJN.  
 
Po razpravi je dala županja na glasovanje: 
 
AMANDMA svetnika Petra SUŠNIKA: 
 
V 2. členu se črta točka 5. 
 
Navzočnost je priglasilo 31 svetnikov. 
Za amandma je glasovalo 16 svetnikov. Proti je glasovalo 18 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
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PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o določitvi imen ulic na 
območju Mestne občine Ljubljana.  
 
Navzočnost je priglasilo 30 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 21 svetnikov. Proti je glasovalo 9 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 2. 
 

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVI ODLOKA O POSEBNI 
IN PODREJENI RABI JAVNIH POVRŠIN S PREDLOGOM ZA SPREJEM PO 

HITREM POSTOPKU 
 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Pred sejo so svetniki prejeli poročilo 
pristojnega Odbora za gospodarske javne službe in promet.  
 
Uvodno obrazložitev je podal Pavle KLAVS, načelnik Oddelka za gospodarske javne službe 
in promet. 
 
Stališče pristojnega Odbora za gospodarske javne službe in promet je predstavil mag. Igor 
OMERZA, predsednik odbora. 
 
Svet je najprej odločal o predlogu za obravnavo akta po hitrem postopku (prvi odst. 142. člena 
poslovnika mestnega sveta). 
 
1. Predlog Sklepa za sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvi Odloka o posebni in 

podrejeni rabi javnih površin po hitrem postopku. 
 
Ker ni bilo razprave, je županja dala na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se Odlok o spremembah in 
dopolnitvi Odloka o posebni in podrejeni rabi javnih površin sprejme po hitrem 
postopku.  
 
Navzočnost je priglasilo 29 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 22 svetnikov. Proti je glasovalo 5 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvi Odloka o posebni in podrejeni rabi 

javnih površin 
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Razpravljali so svetniki: dr. Gregor GOMIŠČEK, Peter SUŠNIK in Meta VESEL – 
VALENTINČIČ. 
 
Na vprašanja iz razprave je odgovoril Pavle KLAVS. 
 
Po razpravi je dala županja na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o spremembah in 
dopolnitvi Odloka o posebni in podrejeni rabi javnih površin.  
 
Pred glasovanjem je svoj glas obrazložil svetnik dr. Drago ČEPAR. 
 
Navzočnost je priglasilo 28 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 23 svetnikov. Proti so glasovali 4 svetniki. 
 
Sklep je bil sprejet. 

 
 

AD 3. 
 

PREDLOG SKLEPA V ZVEZI Z USTANOVITVIJO ZAVODA DELOVNI IN 
ZAPOSLITVENI CENTER JANEZA LEVCA 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Pred sejo so svetniki prejeli poročilo 
pristojnega Odbora za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport.  
 
Uvodno obrazložitev je podala Francka TROBEC, načelnica Oddelka za predšolsko vzgojo, 
izobraževanje in šport. 
 
Stališče pristojnega Odbora za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport je predstavil prof. 
dr. Stanislav PEJOVNIK, predsednik odbora. 

 
Razpravljali so svetniki: mag. Janez DROBNIČ, dr. Gregor GOMIŠČEK, dr. Drago ČEPAR 
in Janko MÖDERENDORFER. 
 
Na vprašanja iz razprave je odgovarjala Francka TROBEC. 
 
Po razpravi je dala županja na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa v zvezi z ustanovitvijo 
zavoda Delovni in zaposlitveni center Janeza Levca. 
 
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 27 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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AD 4. 
 

PREDLOG 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 VK 7/3) 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem 11. seje. Med sejo so svetniki prejeli poročilo 
pristojnega Odbora za urejanje prostora in urbanizem in amandma podžupana Miloša 
PAVLICE. 
 
Predstavnik predlagateljice Igor JURANČIČ, načelnik Oddelka za urbanizem, je podal 
uvodno obrazložitev. 
 
Predsednik Odbora za urejanje prostora in urbanizem dr. Jože ZAGOŽEN je predstavil 
stališče pristojnega odbora. 
 
Razpravljali so svetniki: Miha JAZBINŠEK, Dimitrij KOVAČIČ, Janko 
MÖDERENDORFER, dr. Drago ČEPAR, Janez ŽELEZNIK in Miloš PAVLICA. 
 
Med razpravo Mihe JAZBINŠKA je ob 16.38 uri je zaradi odsotnosti županje vodenje seje 
prevzel podžupan Miloš PAVLICA. 
 
Na vprašanja iz razprave je odgovoril Igor JURANČIČ. 
 
Po razpravi je dal podžupan na glasovanje: 
 
AMANDMA podžupana Miloša PAVLICE: 
 
V 7. členu se beseda »petnajsti« nadomesti z besedo »naslednji«. 
 
Navzočnost je priglasilo 21 svetnikov. 
 
Podžupan je ponovil ugotavljanje navzočnosti. 
 
Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov. 
Za amandma je glasovalo 22 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog 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 VK 7/3), 
skupaj s sprejetim amandmajem. 
 
Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 24 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
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Sklep je bil sprejet. 
 

 
AD 5. 

 
INFORMACIJA O ZDRAVSTVENI USTREZNOSTI PITNE VODE V LJUBLJANI 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Pred sejo so prejeli poročilo pristojnega 
Odbora za varstvo okolja ter predloge sklepov svetnika Mihaela JARCA. Med sejo so prejeli 
amandma županje in predlog sklepa svetnika Mihe JAZBINŠKA. 
 
Uvodno obrazložitev je podal Borut LENARDIČ, direktor Javnega podjetja VO-KA, d.o.o. 
 
Dodatno obrazložitev je podala dr. Brigita JAMNIK, vodja Oddelka za vodne vire v Javnem 
podjetju VO-KA, d.o.o. 
 
Dodatno obrazložitev je podal dr. Marko NOTAR, direktor Zavoda za varstvo okolja. 
 
Med dodatno obrazložitvijo dr. Marka NOTARJA ob 17.58 uri je vodenje seje prevzela 
županja. 
 
Dodatna pojasnila je podal mag. Radovan TAVZES, državni sekretar za okolje. 
 
Stališče pristojnega Odbora varstvo okolja je predstavila Dunja PIŠKUR - KOSMAČ, 
predsednica odbora. 
 
Razpravljali so svetniki:  Dominik Sava ČERNJAK, Janez VRBOŠEK, dr. Bojana BEOVIĆ, 
Miha JAZBINŠEK, dr. Gregor GOMIŠČEK, Mihael JARC, Dunja PIŠKUR – KOSMAČ, 
prof. dr. Stanislav PEJOVNIK, Viktorija POTOČNIK in dr. Jože ZAGOŽEN. 
 
Postopkovno je razpravljal svetnik Mihael JARC, ki je predlagal, da mestni svet glasuje, da se 
pred uvodno obrazložitvijo dovoli spregovoriti tudi dr. Gorazdu Pretnarju, neodvisnemu 
raziskovalcu.  
 
Županja je pojasnila, da 63. člen poslovnika točno določa, kdo lahko dobi besedo, in sicer so 
to svetniki, županja, predstavniki predlagateljice ter predsednik nadzornega odbora, ter da  
kakršnokoli drugo postopkovno možnost, da se beseda dodeli drugim osebam, poslovnik ne 
daje. Zato tega postopkovnega predloga županja ni dala na glasovanje. 
 
Postopkovno je razpravljal svetnik prof. dr. Stanislav PEJOVNIK, ki je navzoče prosil za 
pojasnilo, komu in kaj je repliciral kolega Jazbinšek. 
 
Županja je pojasnila, da ni postopkovnih vprašanj in ni korektno po poslovniku. 
 
Na vprašanja iz razprave so odgovarjali Borut LENARDIČ, dr. Marko NOTAR in mag. 
Radovan TAVZES. 
 
Po razpravi je dala županja na glasovanje:  
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1. PREDLOG SKLEPA predlagateljice: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana se seznani z Informacijo o zdravstveni ustreznosti 
pitne vode v Ljubljani. 
 
Pred glasovanjem je svoj glas je obrazložil svetnik Dominik Sava ČERNJAK. 
 
Navzočnost je priglasilo 31 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 32 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
2. PREDLOG SKLEPA svetnika Mihaela JARCA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana iz previdnostnih razlogov zahteva začasno 
prekinitev dobave pitne vode porabnikom iz obeh še delujočih črpališč pitne vode na 
področju vodarne Hrastje. 
 
Navzočnost je priglasilo 30 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 7 svetnikov. Proti je glasovalo 21 svetnikov. 
 
Sklep ni bil sprejet. 
 
 
3. PREDLOG SKLEPA svetnika Mihaela JARCA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana zahteva na redni 13. seji mestnega sveta 12. julija 
2004, od Javnega podjetja VO-KA in Oddelka za gospodarske javne službe in promet 
poročilo o porabi sredstev in uresničevanju sprejetega amandmaja k proračunu Mestne 
občine Ljubljana za leto 2003 o »iskanju nadomestnih virov zdrave pitne vode izven 
sedanjih območij črpanja z namenom da se Mestne občine Ljubljana zagotovi 
dolgoročna oskrba z zdravo pitno vodo! 
 
Županja je pojasnila, da dnevnega reda redne seje ni mogoče širiti, zato tega in naslednjega 
predloga sklepa ni dala na glasovanje. Dodala je tudi, da svetnik lahko dobi ustni ali pisni 
odgovor, če postavi ustrezno vprašanje.  
 
 
4. PREDLOG SKLEPA svetnika Mihaela JARCA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana zahteva na redni 13.  seji mestnega sveta 12. julija 
2004 program prilagoditve obstoječe kmetijske pridelave na zemljiščih na najožjem 
vodovarstvenem območju. 
 
 
AMANDMA županje k predlogu sklepa svetnika Mihaela JARCA: 
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V 4. predlogu sklepa svetnika g. Mihaela JARCA k Informaciji o zdravstveni ustreznosti 
pitne vode v Ljubljani se za besedo »sporoči« doda besedilo »Ministrstvu za varstvo 
okolja, prostor in energijo ter«. 
 
Navzočnost je priglasilo 31 svetnikov. 
Za predlagani amandma je glasovalo 31 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
5. PREDLOG SKLEPA svetnika Mihaela JARCA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana poziva vsakogar, ki ve kje oziroma kdaj oziroma 
kakšne človekovemu zdravju nevarne snovi so se v zemljo deponirale na območju tovarn 
in drugod na področju Mestne občine Ljubljana, da to sporoči Zavodu za varstvo okolja 
pri Mestni občini Ljubljana, skupaj s sprejetim amandmajem. 
 
Navzočnost se ni spremenila (31 svetnikov). 
Za predlagani sklep je glasovalo 31 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 
 
Sklep je bil sprejet. 

 
 

6. PREDLOG SKLEPA svetnika Mihe JAZBINŠKA: 
 
Osnutek vladne uredbe, ki se nanaša na varstvovodnih virov v Mestni občini Ljubljana, 
se dostavi Mestnemu svetu Mestne občine Ljubljana v predhodno informacijo. 

 
Pred glasovanjem je svoj glas obrazložil svetnik Miha JAZBINŠEK. 
 
Navzočnost je priglasilo 28 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 14 svetnikov. Proti je glasovalo 17 svetnikov. 
 
Sklep ni bil sprejet. 

 
 

Županja je ob 19.31 uri odredila 30 minutni odmor. Zasedanje je mestni svet nadaljeval ob 
20.09 uri. 

 
 

AD 6. 
 

ODLOČITEV O LOKACIJI NOVEGA STADIONA V LJUBLJANI 
 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem in po sklicu seje. Pred sejo so svetniki prejeli 
poročilo pristojnega Odbora za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport s predlogom sklepa, 
med sejo pa še novi popravljeni gradivi (Pismo o nameri o celoviti prenovi centralnega 
stadiona v Ljubljani in Dogovor o skupnem nastopanju pri prenovi stadiona v Ljubljani) ter 
predloge sklepov svetnikov Mihe JAZBINŠKA, Dominika Save ČERNJAKA in Petra 
SUŠNIKA. 
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Uvodno obrazložitev je podal Tomo BJEDOV, direktor Stadiona d.o.o. 
 
Stališče pristojnega Odbora za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport je predstavil prof. dr. 
Stanislav PEJOVNIK, predsednik odbora. 

 
Razpravljali so svetniki: Dominik Sava ČERNJAK,  Peter SUŠNIK, Viktorija POTOČNIK, 
Miha JAZBINŠEK, Franc SLAK, Janez SODRŽNIK, Slavko SLAK in Andrej BRUČAN. 
 
Med razpravo Mihe JAZBINŠKA ob 20.49 uri je zaradi odsotnosti županje vodenje seje 
prevzel podžupan Miloš PAVLICA. 
 
Med razpravo svetnika Janeza SODRŽNIKA ob 21.30 uri je vodenje seje prevzela županja. 
 
 
Svetnik Branko OMERZU je predlagal postopkovni predlog sklepa. Županja je dala na 
glasovanje POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnika Branka OMERZUJA: 
 
Seja se prekine in nadaljuje ob naslednjem terminu. 
 
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 13 svetnikov. Proti je glasovalo 17 svetnikov. 
 
Sklep ni bil sprejet. 
 
Po glasovanju o postopkovnem predlogu sklepa so razpravljali svetniki: Dimitrij KOVAČIČ, 
Viktorija POTOČNIK, Peter SUŠNIK, Miha JAZBINŠEK, Andrej BRUČAN, mag. Janez 
DROBNIČ, Peter Jožef BOŽIČ, dr. Gregor GOMIŠČEK, Meta VESEL – VALENTINČIČ, 
Janez ŽELEZNIK, Zvone PENKO in Branko OMERZU. 
 
Med razpravo mag. Janeza DROBNIČA ob 22.09 uri je zaradi odsotnosti županje vodenje 
seje prevzel podžupan Miloš PAVLICA. 
 
Med repliko svetnika Mihe JAZBINŠKA ob 22.25 uri je vodenje seje prevzela županja. 
 
Na vprašanja iz razprave so odgovarjali Danica SIMŠIČ, Tomo BJEDOV, Francka TROBEC 
in Marko TRŠKAN, namestnik načelnice Oddelka za predšolsko vzgojo, izobraževanje in 
šport. 
 
 
Po razpravi je županja dala na glasovanje: 
 
 
1. PREDLOG SKLEPA svetnika Petra SUŠNIKA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana nalaga poslovodstvu družbe Stadion d.o.o., da kot 
investitor nemudoma prične s postopki izgradnje nogometnega stadiona v skladu z 
veljavnimi mednarodnimi standardi na lokaciji, ki bo zahtevala najmanj proračunskih 
sredstev Mestne občine Ljubljana od dne sprejema tega sklepa. 
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Navzočnost je priglasilo 30 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 13 svetnikov. Proti je glasovalo 16 svetnikov. 
 
Sklep ni bil sprejet. 
 
 
2. PREDLOG SKLEPA svetnika Dominika Save ČERNJAKA: 
 
Na podlagi prejetih in na seji podanih študij in primerjanja pogojev za izgradnjo 
novega stadiona v Stožicah oziroma celovite prenove stadiona Bežigrad Mestni svet 
Mestne občine Ljubljana ugotavlja, da je ustreznejša izgradnja novega stadiona v 
Stožicah. 
 
Navzočnost se ni spremenila (30 svetnikov). 
Za predlagani sklep je glasovalo 9 svetnikov. Proti je glasovalo 21 svetnikov. 
 
Sklep ni bil sprejet. 
 
 
3. PREDLOG SKLEPA svetnika Mihe JAZBINŠKA: 
 
Na podlagi prejetih in na seji podanih študij in primerjanja pogojev za izgradnjo novega 
stadiona v Stožicah oziroma celovite prenove stadiona Bežigrad Mestni svet Mestne 
občine Ljubljana ugotavlja, da je ustreznejša celovita prenova centralnega stadiona 
Bežigrad. 
 
Navzočnost je priglasilo 25 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 5 svetnikov. Proti je glasovalo 20 svetnikov. 
 
Sklep ni bil sprejet. 
 
 
4. PREDLOG SKLEPA predlagateljice: 
 
Na podlagi prejetih študij in primerjanja pogojev za izgradnjo novega stadiona v 
Stožicah oziroma celovite prenove stadiona Bežigrad Mestni svet Mestne občine  

Ljubljana ugotavlja, da je ustreznejša celovita prenova centralnega stadiona Bežigrad. 
Celovita prenova centralnega stadiona Bežigrad mora biti izvedena na način, da bo po 
prenovi stadion lahko pridobil licenco za izvedbo mednarodnih tekem in drugih 
prireditev. 
Navzočnost je priglasilo 28 svetnikov. 
 
Pred glasovanjem so svoj glas obrazložili svetniki Janez SODRŽNIK, Miha JAZBINŠEK, 
Peter Jožef BOŽIČ, Zvone PENKO, dr. Gregor GOMIŠČEK in dr. Jože ZAGOŽEN. 
 
Za predlagani sklep je glasovalo 22 svetnikov. Proti je glasovalo 4 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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5. PREDLOG SKLEPA Odbora za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport: 
 
Pred podpisom Dogovora o skupnem nastopanju pri prenovi stadiona v Ljubljani, se v 
2. členu doda klavzulo, ki se glasi: 
 
»Lastni deleži se opredelijo z metodo vrednotenja cenitve na stvarnih vložkih in pošteni 
tržni vrednosti.« 
 
Navzočnost se ni spremenila (28 svetnikov). 
Za predlagani sklep je glasovalo 18 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 

 
6. PREDLOG SKLEPA svetnika Mihe JAZBINŠKA: 
 
Osnova za nadaljnjo programsko in gabaritno opredelitev območja  Centralni stadion 
Bežigrad je gradivo »Nogometni stadion Ljubljana, Lokacija Bežigrad – projekcija 
zmanjšanega obsega«. 
 
Navzočnost se ni spremenila (28 svetnikov). 
 
Pred glasovanjem je svoj glas obrazložil svetnik Miha JAZBINŠEK. 
 
Za predlagani sklep je glasovalo 6 svetnikov. Proti je glasovalo 17 svetnikov. 
 
Sklep ni bil sprejet. 
 
 
7. PREDLOG SKLEPA svetnika Mihe JAZBINŠKA: 
 
Oddelek za urbanizem Mestne uprave Mestne občine Ljubljana takoj pristopi k 
pripravi sprememb prostorskih ureditvenih pogojev za območje Centralnega stadiona 
Bežigrad in osnutek sprememb in dopolnitev zadevnega odloka predloži Mestnemu 
svetu Mestne občine Ljubljana še pred letnimi počitnicami mestnega sveta. 
 
 
Navzočnost je priglasilo 32 svetnikov. 
 
Pred glasovanjem je svoj glas obrazložil svetnik Miha JAZBINŠEK. 
 
 Za predlagani sklep je glasovalo 10 svetnikov. Proti je glasovalo 14 svetnikov. 
 
Sklep ni bil sprejet. 
 
 
8. PREDLOG SKLEPA svetnika Mihe JAZBINŠKA: 
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Oddelek za urbanizem Mestne uprave Mestne občine Ljubljana skupaj z Zbornico za 
arhitekturo in prostor Slovenije do istega roka pripravi razpisno gradivo za projektni 
arhitekturni natečaj, ki se razpiše v sedmih dneh po sprejetju predloga sprememb in 
dopolnitev zadevnega odloka. 

 
Županja tega predloga sklepa ni dala na glasovanje, ker je vsebinsko povezan s prejšnjim, ki 
ni bil sprejet. 

 
 

9. PREDLOG SKLEPA svetnika Mihe JAZBINŠKA: 
 

Do istega roka Stadion d.o.o. pripravi predlog organizacijske oblike nosilca investicije 
(Stadion d.o.o., Stadion d.d., namenski proračunski sklad Mestne občine Ljubljana itd.). 
 
Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 
Za predlagani sklep je glasovalo 5 svetnikov. Proti je glasovalo 17 svetnikov. 
 
Sklep ni bil sprejet. 

 
 

10.  PREDLOG SKLEPA svetnika Petra SUŠNIKA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana za nadzor izgradnje nogometnega stadiona v 
Ljubljani ustanovi gradbeni odbor. Gradbeni odbor šteje najmanj sedem članov, ki jih 
imenuje mestni svet na predlog svetniških klubov in samostojnih svetnikov, zastopanih v 
mestnem svetu. 
 
Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 
Za predlagani sklep je glasovalo 17 svetnikov. Proti je glasovalo 12 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
11.  PREDLOG SKLEPA svetnika Petra SUŠNIKA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana zadolžuje družbo Stadion d.o.o., da mu redno 
tromesečno poroča o aktivnostih pri izgradnji nogometnega stadiona. 
 
Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 
Za predlagani sklep je glasovalo 18 svetnikov. Proti je glasovalo 13 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
12.  PREDLOG SKLEPA svetnika Petra SUŠNIKA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana zahteva, da Nadzorni odbor Mestne občine 
Ljubljana pregleda vso razpoložljivo dokumentacijo v zvezi z nakupom zazidanega 
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stavbnega zemljišča v območju urejanja BR 3/3 Stožice in   ugotovi, ali  je  bil   postopek  
nakupa  opravljen v  skladu z načeli skrbnega gospodarstva z javnimi sredstvi. 
 
 
Pred glasovanjem so svoj glas obrazložili svetniki Janko MÖDERENDORFER, Janez 
SODRŽNIK, Andrej BRUČAN, Miha JAZBINŠEK, Peter Jožef BOŽIČ, Peter SUŠNIK, dr. 
Jože ZAGOŽEN, dr. Gregor GOMIŠČEK in Franc SLAK. 
 
Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 
Za predlagani sklep je glasovalo 15 svetnikov. Proti je glasovalo 11 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Županja je ob 23.40 uri prekinila izredno sejo ter obvestila svetnike da bodo o nadaljevanju 
seje obveščeni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. ZASEDANJE 27. IZREDNE SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE 
LJUBLJANA, KI JE BILO V PONEDELJEK DNE 28. JUNIJA 2004. 
 
Zasedanje se je pričelo ob  15.43 uri ob navzočnosti 24 svetnikov.  
 
Mestni svet je bil sklepčen in je nadaljeval s 7. točko dnevnega reda 27. izredne seje 
Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana z dne 14. 6. 2004 z naslovom:  

 
 

OBRAVNAVA ZAHTEVE ŽUPANJE MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA 
USTAVNOSODNO PRESOJO SKLEPA O RAZPISU NAKNADNEGA 

REFERENDUMA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA IN ZA PRESOJO USTAVNOSTI 
ZADEVNEGA REFERENDUMA »PO VSEBINI« 

 
 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Med prvim zasedanjem so prejeli 
poročilo Statutarno pravne komisije in predlog odgovora ustavnemu sodišču svetnika Mihaela 
JARCA.  
 
Uvodno obrazložitev je podal Velko FRANKO, načelnik Oddelka za pravne, kadrovske in 
splošne zadeve. 
 
Stališče Statutarno pravne komisije je predstavil Miloša PAVLICA predsednik komisije. 
 
 
Razpravljala sta svetnik Peter SUŠNIK in županja Danica SIMŠIČ.  
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Svetnik Peter SUŠNIK je predlagal postopkovni predlog sklepa. Županja je dala na 
glasovanje POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnika Petra SUŠNIKA: 
 
 
Mestni svet o zahtevi županje Mestne občine Ljubljana za ustavnosodno presojo Sklepa 
o razpisu naknadnega referenduma v Mestni občini Ljubljana in za presojo ustavnosti 
zadevnega referenduma »po vsebini« ne razpravlja in ne odloča, ker je rok za izjavo že 
potekel. 
 
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 11 svetnikov. Proti je glasovalo 17 svetnikov. 
 
Sklep ni bil sprejet. 
 
 
Po glasovanju o proceduralnem predlogu so razpravljali svetniki: Zvone PENKO, Peter 
SUŠNIK, Peter Jožef BOŽIČ, Janko MÖDERENDORFER, Dimitrij KOVAČIČ, Miha 
JAZBINŠEK, Barbara MIKLAVČIČ, dr. Gregor GOMIŠČEK, Roman JAKIČ, Andrej 
BRUČAN, mag. Janez DROBNIČ, Miloš PAVLICA, Mihael JARC, Dominik Sava 
ČERNJAK, Branko OMERZU, Janez VRBOŠEK in županja Danica SIMŠIČ.  
 
Na vprašanja iz razprave je odgovarjala županja Danica SIMŠIČ. 
 
 
Po razpravi je županja dala na glasovanje: 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog odgovora svetnika Mihaela 
JARCA ustavnemu sodišču na zahtevo županje Mestne občine Ljubljana, za 
ustavnosodno presojo sklepa o razpisu naknadnega referenduma Mestni občini 
Ljubljana in za presojo ustavnosti zadevnega referenduma »po vsebini«. 
 
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasoval 1 svetnik. Proti je glasovalo 21 svetnikov. 
 
Sklep ni bil sprejet. 
 
 
PREDLOG SKLEPA predlagateljice: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana podpira zahtevo županje Mestne občine Ljubljana 
za ustavnosodno presojo Sklepa o razpisu naknadnega referenduma v Mestni občini 
Ljubljana in za presojo ustavnosti zadevnega referenduma »po vsebini«. 
 
Navzočnost je priglasilo 22 svetnikov. 
 
Svetnica Angela MURKO PLEŠ in svetnik Janez ŽELEZNIK sta zahtevala ponovitev 
ugotavljanja navzočnosti. Županja je ponovno ugotavljala navzočnost. 
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Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 21 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
S tem je bil izčrpan dnevni red 27. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, zato 
je županja sejo končala ob 17.29 uri. 
 
 
 
 
VODJA SLUŽBE         

Po pooblastilu       
               

Matjaž BREGAR  
 
 
          

Ž U P A N J A 
            
                   Danica SIMŠIČ 
 
 


