
 1

 

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

Številka: 0600-6/2004-15 
Datum: 27. 5. 2004 

Z A P I S N I K 
 
10. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, ki je bila : 
 
• v ponedeljek 19. aprila 2004 – I. zasedanje in 
• v ponedeljek 17. maja 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 19. 4. 2004 so bili navzoči člani in članice Mestnega sveta (v 
nadaljevanju svetniki): 
 
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, 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, Viktorija POTOČNIK, Franc SLAK, Slavko SLAK, 
Eva STRMLJAN KRESLIN, Peter SUŠNIK, Majda ŠIRCA, Marija ŠTERBENC, prof. dr. 
Darko ŠTRAJN, dr. Metka TEKAVČIČ, Marjeta VESEL-VALENTINČIČ, Janez 
VRBOŠEK, dr. Jože ZAGOŽEN, dr. Milan ZVER, Janez ŽAGAR in Janez ŽELEZNIK. 
 
Seje se niso udeležili: dr. Bojana BEOVIĆ, Samo KUŠČER, Viktorija POTOČNIK – opr., 
Cvetka SELŠEK – opr.,  Janez SODRŽNIK, Majda ŠIRCA – opr.,  prof. dr. Darko 
ŠTRAJN – opr. in Janez ŽAGAR – opr. 
 
 
 
Na II. zasedanju dne 17. 5. 2004 so bili navzoči svetniki: 
 
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, Marinka LEVIČAR, Boris 
MAKOTER, Barbara MIKLAVČIČ, Janko MÖDERNDORFER, Angela MURKO PLEŠ, 
mag. Igor OMERZA, Branko OMERZU, Miloš PAVLICA, prof. dr. Stanislav PEJOVNIK, 
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Zvone PENKO, Dunja PIŠKUR-KOSMAČ, Viktorija POTOČNIK, Cvetka SELŠEK, Franc 
SLAK, Slavko SLAK, Eva STRMLJAN KRESLIN, Peter SUŠNIK, Majda ŠIRCA, Marija 
ŠTERBENC, prof. dr. Darko ŠTRAJN, dr. Metka TEKAVČIČ, Marjeta VESEL-
VALENTINČIČ, Janez VRBOŠEK, dr. Jože ZAGOŽEN, dr. Milan ZVER, Janez ŽAGAR in 
Janez ŽELEZNIK. 
 
Seje se niso udeležil: dr. Bojana BEOVIĆ, Samo KUŠČER in Janez SODRŽNIK. 
 
Prvo zasedanje se je pričelo ob 15.45 uri ob navzočnosti 24 svetnikov.  
 
Svetniki so s sklicem seje prejeli predlog dnevnega reda 10. seje Mestnega sveta Mestne 
občine Ljubljana. Pred sejo so prejeli županjin umik 5. točke dnevnega reda z naslovi: »a) 
Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Festival Ljubljana, b) Predlog Odloka o 
ustanovitvi javnega zavoda Mestno gledališče ljubljansko, c) Predlog Odloka o 
ustanovitvi javnega zavoda Lutkovno gledališče Ljubljana, č) Predlog Odloka o 
ustanovitvi javnega zavoda Mestna galerija Ljubljana, d) Predlog Odloka o ustanovitvi 
javnega zavoda Arhitekturni muzej Ljubljana«. Ostale točke dnevnega reda so se ustrezno 
preštevilčile.  
 
Županja je svetnike obvestila, da bo sejo prekinila ob 19. uri, ko se bo začela 23. izredna seja.  
 
 
Postopkovno je razpravljal svetnik Peter SUŠNIK in predlagal, da naj se redna seja na tej 
točki, pred dokončnim sprejemom dnevnega reda prekine in se nadaljuje z izredno sejo, ker je 
tema izredne seje neproblematična, vendar zelo aktualna, ter se po končani izredni seji  
nadaljuje z redno sejo. 
 
Županja je dala na glasovanje POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnika Petra 
SUŠNIKA: 
 
Pred odločanjem o dnevnem redu 10. redne seje mestnega sveta se seja prekine in se 
začne 23. izredna seja. Po izredni seji se nadaljuje z redno sejo. 
 
Navzočnost je priglasilo 22 svetnikov. 
 
Županja je ponovila ugotavljanje navzočnosti. 
 
Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 11 svetnikov. Proti je glasovalo 17 svetnikov. 
 
Sklep ni bil sprejet. 
 
 
Po glasovanju o postopkovnem predlogu sklepa je županja dala na glasovanje naslednji  
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog dnevnega reda 10. seje. 
 
Navzočnost se ni spremenila (23 svetnikov). 
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Za predlagani sklep je glasovalo 19 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
SPREJET JE BIL NASLEDNJI DNEVNI RED: 
 
1. Potrditev zapisnikov 19. in 20. izredne seje  Mestnega sveta Mestne občine 

Ljubljana 
2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude 
3. Kadrovske zadeve 
4. a) Predlog Sklepa o podelitvi naziva Častna meščanka glavnega mesta     
           Ljubljana 
      b) Predlog Sklepa o podelitvi nagrad glavnega mesta Ljubljana za leto  
           2004  
      c)  Predlog Sklepa o podelitvi plaket glavnega mesta Ljubljana za leto  
           2004 
5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 

- Zavod za tehnično izobraževanje Ljubljana s predlogom za sprejem po hitrem 
postopku 

6. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih 
pogojih za del planske celote M8 Polje – Vevče – Kašelj  

7. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih 
pogojih za plansko celoto Š1 Šiška 

8. Predlog Odloka o zazidalnem načrtu za del območja urejanja ŠS 1/7 Zgornja Šiška 
– kare 25 A  

9. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih 
pogojih za območje urejanja ŠP 1/3 Viator     

10. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih 
pogojih za plansko celoto Š1 – Šiška, za območje urejanja ŠS 1/5, morfološka enota 
1C/2    

 
 
 

AD 1. 
POTRDITEV ZAPISNIKOV 19. IN 20. IZREDNE SEJE MESTNEGA SVETA 

MESTNE OBČINE LJUBLJANA 
 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. 
 
1. POTRDITEV ZAPISNIKA 19. IZREDNE SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE 

OBČINE LJUBLJANA Z DNE 9. FEBRUARJA 2004 
 
Ker ni bilo razprave, je županja dala na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi zapisnik 19. izredne seje Mestnega sveta 
Mestne občine Ljubljana z dne 9. februarja 2004. 
 
Navzočnost je priglasilo 22 svetnikov. 
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Županja je ponovno ugotavljala navzočnost. 
 
Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 19 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
2. POTRDITEV ZAPISNIKA 20. IZREDNE SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE 

OBČINE LJUBLJANA Z DNE 19. FEBRUARJA 2004 
 
Ker ni bilo razprave, je županja dala na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi zapisnik 20. izredne seje Mestnega sveta 
Mestne občine Ljubljana z dne 19. februarja 2004. 
 
Navzočnost je priglasilo 22 svetnikov. 
 
Županja je ponovno ugotavljala navzočnost. 
 
Navzočnost je priglasilo 25 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 20 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 

 
 

  AD 2. 
VPRAŠANJA IN POBUDE SVETNIKOV TER ODGOVORI NA VPRAŠANJA IN 

POBUDE 
 
Gradivo za to točko so svetniki  prejeli po sklicu seje. Pred sejo so prejeli nekaj odgovorov na 
vprašanja, postavljena na 9. seji mestnega sveta. 
 
Svetniki so do  in na 10. seji MS MOL pisno postavili naslednja vprašanja in pobude. 
 
1. 
Mihael JARC 
1. 1  
Vprašanje mestni upravi v zvezi z objavljenim  razpisom za sofinanciranje raziskovalnih 
projektov, znanstvenega oziroma strokovnega tiska  ter znanstvenih oziroma strokovnih 
posvetov za potrebe MOL  za leto 2003, predvsem za projekt »uporaba bioloških metod za 
določanje kakovosti pitne vode«.  
1. 2. 
Vprašanje inšpekcijski službi, kakšne strupene  snovi so bile odvržene v jami pri Polju; ali je 
bila povzročena škoda za okolje in ali je prišlo do izliva oziroma izpiranja strupenih snovi v 
zemljo ali podtalnico. 
1. 3. 
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Vprašanje županji, kdo, kdaj  in zakaj je razpustil komisijo za izbor soinvestitorja v projekt 
izgradnje parkirnogaražne hiše v grajskem griču. 
1. 4. 
Pobuda za pridobitev popisa greznic zasebnih objektov na področju MOL, kjer ni urejen 
odvod odpadnih voda; kdo izvaja nadzor nad gradnjo greznic; ali poteka gradnja v skladu s 
projektno dokumentacijo, ter kdo daje soglasje za priključitev greznic. 
1. 5. 
Vprašanje mestni upravi, kdaj bo postavljena stalna zaščitna ograja na levem bregu 
Ljubljanice na Petkovškovem nabrežju nasproti trgovine Iglu-šport. 
1. 6. 
Vprašanje mestni upravi; kdaj bo dodatno preplasten del vozišča na Ciril Metodovem trgu 
pred vhodnimi vrati številka 13, kjer se ob deževju naredi velika luža, ki močno ovira prehod 
pešcem. 
1. 7. 
Vprašanje, kakšno je stališče mestne uprave do ponovne uvedbe postrežčkov na ljubljanske 
ulice. 
1. 8. 
Vprašanje mestni upravi, kdaj bo postavljena zaščitna ograja pred hišo na Dolenjski cesti 114. 
 
2.  
Janez ŽAGAR 
2. 1. 
Pobuda  mestni upravi za ureditev Zaloške ceste vzhodno od obvoznice, kjer prihaja do 
zastojev in naletov  v prometu. 
2. 2. 
Pobuda  mestni upravi za učinkovitejšo povezavo z mestnim prometom na območju Zaloške 
in Letališke ceste. 
 
3. 
Miha JAZBINŠEK 
3. 1. 
Pobuda županji, da  zadrži objavo 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); da Mestnemu svetu predlaga, da o citiranem odloku 
ponovno odloča na prvi naslednji seji; da pri ponovnem odločanju zagotovi v koaliciji, da 
mestni svet citiranega akta ne podpre in bo postopek za njegov sprejem končan. 
 
4. 
Miha KOPRIVŠEK 
4. 1. 
Pobuda mestni upravi, da se na območju ožjega centra mesta poveča število ekoloških otokov. 
 
 
Svetniki so prejeli odgovore na naslednja vprašanja: 

- odgovor na vprašanje Dominika Save ČERNJAKA v zvezi s prihodnostjo kina Šiška,  
- odgovor na vprašanje Miha KOPRIVŠKA o ureditvi peščene vozne površine in   
      cestne razsvetljave na odseku Podutiške ceste in pri Zlatku,  
- odgovor na vprašanje  Miha KOPRIVŠKA o odstranitvi zapuščenih vozil, 
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- odgovor na vprašanje Majde ŠIRCA o zagotovitvi ustreznih prostorov za nadaljevanje 
dejavnosti kluba K4. 

 
 
 

AD 3. 
KADROVSKE ZADEVE 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli po sklicu seje.  
 
Uvodno obrazložitev k vsem predlogom sklepov je podal Slavko SLAK, predsednik Komisije 
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 
 
 
 
1. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNICE MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA V SVET CENTRA ZA SOCIALNO DELO LJUBLJANA MOSTE 
POLJE 

 
Ker ni bilo razprave, je županja dala na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
V Svet Centra za socialno delo Ljubljana Moste Polje se imenuje Darja GOGALA. 
 
Mandat članice traja štiri leta. 
 
Navzočnost je priglasilo 16 svetnikov. 
 
Županja je ponovno ugotavljala navzočnost. 
 
Navzočnost je priglasilo 27 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 18 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
2.  PREDLOG SKLEPA O RAZREŠITVI IN IMENOVANJU PREDSTAVNIKA 

MESTNE OBČINE LJUBLJANA V SVET OSNOVNE ŠOLE FRANCETA 
BEVKA 

 
Razpravljal je svetnik Peter SUŠNIK. 
 
Po razpravi je županja dala na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Razreši se član Sveta Osnovne šole Franceta Bevka Klement ČEPON. 
 
Kot nadomestna članica se v Svet Osnovne šole Franceta Bevka imenuje  
Vanda REŠETA. 
 
Mandat nadomestne članice je vezan na mandat sveta šole. 
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Navzočnost je priglasilo 25 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 21 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
3. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNICE MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA V SVET DOMA STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA - ŠIŠKA 
 
 
Ker ni bilo razprave, je županja dala na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
V Svet Doma starejših občanov Ljubljana – Šiška se imenuje Naranka KOVAČEVIĆ. 
 
Mandat članice traja štiri leta. 
 
 
Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov. 
 
Županja je ponovno ugotavljala navzočnost. 
 
Navzočnost je priglasilo 28 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 19 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
4.  PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA V SVET GIMNAZIJE MOSTE  
 
Razpravljala sta svetnika: dr. Gregor GOMIŠČEK in Miha JAZBINŠEK. 
 
Po razpravi je županja dala na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
V Svet Gimnazije Moste se imenuje Marjan ČEMAS. 
 
Mandat člana sveta traja štiri leta.  
 
Navzočnost je priglasilo 25 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 17 svetnikov. Proti je glasovalo 7 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
5. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO OSNOVNE ŠOLE 

MILANA ŠUŠTARŠIČA 
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Razpravljala sta svetnika: Peter SUŠNIK in Slavko SLAK. 
 
Po razpravi je županja dala na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Ireni KODRIČ in Bernardi DEBELJAK se da pozitivno mnenje h kandidaturi za 
ravnateljico Osnovne šole Milana Šuštaršiča. 
 
Navzočnost je priglasilo 25 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 18 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
6. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO   
      OSNOVNE ŠOLE VIČ 
 
Ker ni bilo razprave, je županja dala na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Ani VEHOVAR se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Osnovne šole Vič. 
 
Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov). 
Za predlagani sklep je glasovalo 19 svetnikov. Proti je glasovalo 1 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
7.  PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO OSNOVNE ŠOLE       
       BOŽIDARJA JAKCA 
 
Ker ni bilo razprave, je županja dala na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Staši REJC se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Osnovne šole 
Božidarja Jakca. 
 
Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov). 
Za predlagani sklep je glasovalo 19 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
8. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO OSNOVNE ŠOLE 

KOLEZIJA 
 
Ker ni bilo razprave, je županja dala na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
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Lidiji ŽIGON se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Osnovne šole 
Kolezija. 
 
Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov). 
Za predlagani sklep je glasovalo 19 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
9. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO    
      OSNOVNE ŠOLE VALENTINA VODNIKA 
 
Ker ni bilo razprave, je županja dala na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Boži ŠARBEK se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Osnovne šole 
Valentina Vodnika. 
 
Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov). 
Za predlagani sklep je glasovalo 20 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
10.  PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO   
       OSNOVNE ŠOLE SPODNJA ŠIŠKA 
 
Ker ni bilo razprave, je županja dala na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Mojci ŠKRINJAR se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Osnovne šole 
Spodnja Šiška. 
 
Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov). 
Za predlagani sklep je glasovalo 22 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
11.  PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJA   
       DIJAŠKEGA DOMA BEŽIGRAD 
 
Ker ni bilo razprave, je županja dala na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Stanku POVHU se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnatelja Dijaškega doma 
Bežigrad. 
 
Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov). 
Za predlagani sklep je glasovalo 19 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
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Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
12. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJA SREDNJE 

POKLICNE ŠOLE – ENOTE ZAVODA SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA 
IN EKONOMSKA ŠOLA LJUBLJANA 

 
Ker ni bilo razprave, je županja dala na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Vojku GORIČANU se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnatelja Srednje 
poklicne šole – enote zavoda Srednja gradbena, geodetska in ekonomska šola Ljubljana. 
 
Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov). 
Za predlagani sklep je glasovalo 19 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
13.   PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO SREDNJE 

POKLICNE IN STROKOVNE ŠOLE BEŽIGRAD - LJUBLJANA 
 
Ker ni bilo razprave, je županja dala na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Fani AL-MANSOUR se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Srednje 
poklicne in strokovne šole Bežigrad - Ljubljana. 
 
Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov). 
Za predlagani sklep je glasovalo 19 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

 
AD 4. 

A) PREDLOG SKLEPA O PODELITVI NAZIVA ČASTNA MEŠČANKA 
GLAVNEGA MESTA  LJUBLJANA 

B) PREDLOG SKLEPA O PODELITVI NAGRAD GLAVNEGA MESTA 
LJUBLJANA ZA LETO 2004  

C) PREDLOG SKLEPA O PODELITVI PLAKET GLAVNEGA MESTA 
LJUBLJANA ZA LETO 2004 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli po sklicu seje.  
 
Uvodno obrazložitev k vsem predlogom sklepov je podal Janez ŽELEZNIK, predsednik 
Komisije za priznanja. 
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Med uvodno obrazložitvijo predlagatelja Janeza ŽELEZNIKA ob 16.31 uri je zaradi 
odsotnosti županje vodenje seje prevzel podžupan Miloš PAVLICA. 
 
 

A) PREDLOG SKLEPA O PODELITVI NAZIVA ČASTNA MEŠČANKA 
GLAVNEGA MESTA  LJUBLJANA 

 
Ker ni bilo razprave, je podžupan dal na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 

Naziv Častna meščanka glavnega  mesta Ljubljana prejme Marjana LIPOVŠEK. 
 
Navzočnost je priglasilo 21 svetnikov 
 
Podžupan je ponovno ugotavljal navzočnost. 
 
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 30 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
B) PREDLOG SKLEPA O PODELITVI NAGRAD GLAVNEGA MESTA 

LJUBLJANA ZA LETO 2004  
 
Razpravljali so svetniki: Franc SLAK, dr. Drago ČEPAR, Peter Jožef BOŽIČ, Miha 
JAZBINŠEK, Andrej BRUČAN, Branko OMERZU, Slavko SLAK, Marija ŠTERBENC, dr. 
Milan ZVER, Dominik Sava ČERNJAK, Janko MÖDERENDORFER, dr. Gregor 
GOMIŠČEK, Zvone PENKO in Janez VRBOŠEK. 
 
Med razpravo svetnika dr. Milana ZVERA ob 17.07 uri je vodenje seje prevzela županja. 
 
Na vprašanja iz razprave je odgovarjal Janez ŽELEZNIK, predsednik Komisije za priznanja. 
 
 
Po razpravi je dala županja na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Nagrado glavnega mesta Ljubljana za leto 2004 prejmejo:  
 
IGOR DEKLEVA  

DRUŠTVO ZELENI PRSTAN 

DRUŠTVO ŽENSKA SVETOVALNICA 

ANA MEDVED  in  SLAVKA ZUPANČIČ 

 
Navzočnost je priglasilo 27 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 26 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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C) PREDLOG SKLEPA O PODELITVI PLAKET GLAVNEGA MESTA 

LJUBLJANA ZA LETO 2004 
 
 
Ker ni bilo razprave, je dala županja na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Plaketo glavnega mesta Ljubljana za leto 2004 prejmejo:  
 

Dr. Janez DULAR 

Boris KRISTANČIČ 

Milan MATOS 

Slovenska frančiškanska provinca sv.  KRIŽA 

Ustanova MALI VITEZ 

Šola uporabnih umetnosti FAMUL STUART 

Skupina SESTAVA  

Borut KNEZ 

 
Navzočnost se ni spremenila (27 svetnikov). 
Za predlagani sklep je glasovalo 27 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 

 
 

AD 5. 
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 

USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA - ZAVOD ZA TEHNIČNO IZOBRAŽEVANJE 
LJUBLJANA S PREDLOGOM ZA SPREJEM PO HITREM POSTOPKU 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli poročilo 
pristojnega Odbora za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport.  
 
Uvodno obrazložitev je podala Francka TROBEC, načelnica Oddelka za predšolsko vzgojo, 
izobraževanje in šport. 
 
Stališče pristojnega Odbora za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport je predstavil Branko 
OMERZU, podpredsednik odbora. 
 
Svet je najprej odločal o predlogu za obravnavo akta po hitrem postopku (prvi odstavek 142. 
člena poslovnika mestnega sveta).  
 
1. Predlogu Sklepa za sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

ustanovitvi javnega zavoda - Zavod za tehnično izobraževanje Ljubljana po hitrem 
postopku. 
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Ker ni bilo razprave, je dala županja na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da Odlok o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda - Zavod za tehnično izobraževanje 
Ljubljana sprejme po hitrem postopku. 
 
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 24 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda - 

Zavod za tehnično izobraževanje Ljubljana 
 
Ker ni bilo razprave, je dala županja na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda - Zavod za tehnično izobraževanje 
Ljubljana. 
 
Navzočnost se ni spremenila (24 svetnikov). 
Za predlagani sklep je glasovalo 26 svetnikov. Proti je glasovalo 0 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 

AD 6. 
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 

PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH ZA DEL PLANSKE CELOTE M8 
POLJE – VEVČE – KAŠELJ 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli poročilo 
pristojnega Odbora za urejanje prostora in urbanizem z amandmaji in njihove popravke, 
amandmaje svetnikov Branka OMERZUJA in Janeza VRBOŠKA ter stališče Sveta Četrtne 
skupnosti Polje. 
 
Uvodno obrazložitev je podal Igor JURANČIČ, načelnik Oddelka za urbanizem. 
 
Stališče pristojnega Odbora za urejanje prostora in urbanizem je podal dr. Jože ZAGOŽEN, 
predsednik odbora. 
 
Županja je najprej odprla razpravo o aktu v celoti, nato pa razpravo o členih, h katerim so bili 
vloženi amandmaji. 
 
Razpravljali so svetniki: Branko OMERZU, Mihael JARC, Roman JAKIČ, Janez VRBOŠEK, 
Janko MÖDERENDORFER in Miha JAZBINŠEK.  
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Svetnik Branko OMERZU je umaknil svoje amandmaje k 3. in 7. členu predloga odloka.       
                          
Svetnik Janez VRBOŠEK je umaknil svoja amandmaja k 3. in 6. členu predloga odloka. 
 
Na vprašanje iz razprave je odgovarjal Igor JURANČIČ, načelnik Oddelka za urbanizem. 
 
 

I. 
Po razpravi o aktu v celoti je županja odprla razpravo o 3. členu predloga odloka, h 
kateremu je Odbor za urejanje prostora in urbanizem vložil amandma.  
 
Ker ni bilo razprave, je županja dala na glasovanje AMANDMA Odbora za urejanje 
prostora in urbanizem: 
 
3. člen odloka se spremeni tako, da se glasi: 
 
»V 9. členu se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi: 
»Izjemoma, razen v območju urejanja MS 8/1, v morfološki enoti 2A/2, med cesto XL in 
rezervatom za razširitev pokopališča, je dovoljena gradnja objektov z dvema ali več 
stanovanji, če se objekti po velikosti in obliki skladajo s predpisano gradbeno strukturo 
v morfološki enoti, če se skladajo s prevladujočim morfološkim vzorcem naselja in če je 
gradbena parcela dovolj velika, da zagotavlja ostale lokacijske pogoje: število parkirnih 
mest, zelene površine, otroška igrišča, svetlobno tehnične pogoje in podobno. Investitor 
je dolžan v postopku izdelave projektne dokumentacije s prostorsko analizo širšega 
območja ter z urbanistično arhitekturno rešitvijo utemeljiti skladnost z navedenimi 
lokacijskimi pogoji.« « 
 
Predlagateljica je amandma podprla. 
 
Navzočnost je priglasilo 28 svetnikov. 
Za predlagani amandma je glasovalo 29 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
 

II. 
Županja je odprla razpravo o amandmaju Odbora za urejanje prostora in urbanizem, da se za 
4. členom doda nov 5. člen.  
 
Ker ni bilo razprave, je županja dala na glasovanje AMANDMA Odbora za urejanje 
prostora in urbanizem: 
 
Za 4. členom se doda nov 5. člen, ki se glasi: 
 
»Prvi stavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi: »V morfoloških enotah z oznako 4A 
in 4D je, poleg enakih posegov in pod enakimi pogoji, kot so navedeni v 9. in 10. členu 
tega odloka, dovoljena tudi gradnja objektov drobnega gospodarstva.« 
 
Ostali členi se ustrezno preštevilčijo. 
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Predlagateljica je amandma podprla. 
 
Navzočnost se ni spremenila (28 svetnikov). 
Za predlagani amandma je glasovalo 28 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Amandma je bil sprejet. 

 
 
 
 

III. 
Županja je odprla razpravo o 6. členu predloga odloka, h kateremu je Odbor za urejanje 
prostora in urbanizem vložil amandma. 
 
Ker ni bilo razprave, je županja dala na glasovanje AMANDMA Odbora za urejanje 
prostora in urbanizem. 
 
Drugi odstavek 6. člena odloka se spremeni tako, da se glasi: 
 
»Besedilo pod naslovom Električno omrežje se spremeni tako, da se glasi: 
 
»Posege v varovalnih pasovih obstoječih daljnovodov in v predvidenih rezervatih je 
možno izvajati le v soglasju z upravljalcem električnega omrežja. 
V koridorju: 
- 110 kV daljnovoda v širini 30m (2x15m od osi daljnovoda), 
- 35 kV daljnovoda v širini 20m (2x10m od osi daljnovoda), 
- 35 kV daljnovoda v izvedbi s kabelsko kanalizacijo širine 6m (2x3m od osi 

daljnovoda) in 
- 20 kV daljnovoda v širini 20m (2x10m od osi daljnovoda) 
novogradnja objektov in saditev visokega drevja nista dovoljeni. Izjemoma se lahko 
gradijo linijski infrastrukturni objekti in parkirna mesta.« 
 
Navzočnost se ni spremenila (28 svetnikov). 
Za predlagani amandma je glasovalo 28 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 

IV. 
Županja je odprla razpravo o  7. členu predloga odloka, h kateremu je Janez VRBOŠEK 
vložil amandma. 
 
Ker ni bilo razprave, je županja dala na glasovanje AMANDMA svetnika Janeza 
VRBOŠKA: 
 
7. člen se črta in 31. člen Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za del planske celote 
M8 Polje – Vevče – Kašelj, Uradni list Republike Slovenije, številka 49/96, ostane 
nespremenjen. 
 



 16

Navzočnost se ni spremenila (28 svetnikov). 
Za predlagani amandma je glasovalo 6 svetnikov. Proti je glasovalo 19 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
Po glasovanju o amandmajih je županja dala na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za del planske celote M8  Polje – 
Vevče – Kašelj, skupaj s sprejetimi amandmaji. 
 
 
Navzočnost se ni spremenila (28 svetnikov). 
Za predlagani sklep je glasovalo 28 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 7. 
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 

PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH ZA PLANSKO CELOTO Š1 ŠIŠKA 
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli poročilo 
pristojnega Odbora za urejanje prostora in urbanizem ter amandma svetnika Dominika Save 
ČERNJAKA. 
 
Uvodno obrazložitev je podal Igor JURANČIČ, načelnik Oddelka za urbanizem. 
 
Stališče pristojnega Odbora za urejanje prostora in urbanizem je podal dr. Jože ZAGOŽEN, 
predsednik odbora. 
 
Županja je najprej odprla razpravo o aktu v celoti, nato pa razpravo o 6. členu, h kateremu je 
bil vložen amandma. 
 
O aktu v celoti sta razpravljala svetnika: Mihael JARC in Miha JAZBINŠEK. 
 
Na vprašanje iz razprave je odgovarjal Igor JURANČIČ, načelnik Oddelka za urbanizem. 
 
 
Po razpravi o aktu v celoti je županja odprla razpravo o 6. členu predloga odloka, h 
kateremu je svetnik Dominik Sava ČERNJAK vložil amandma.  
 
Ker ni bilo razprave, je županja dala na glasovanje AMANDMA svetnika Dominika Save 
ČERNJAKA: 
 
6. člen odloka se spremeni tako, da se v poglavju „a) Vrste posegov v prostor“ v naslovu 
„Morfološke enote 1B/1 do 1B/11“ doda nova prva alinea, ki se glasi: 
„- dozidave na čelnih straneh stanovanjskih blokov, za potrebe lastnikov obstoječih 
stanovanjskih enot, v dimenziji širine obstoječega bloka in dolžini do 4 metre,“. 
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Predlagateljica amandmaja ni podprla. 
 
Navzočnost je priglasilo 25 svetnikov. 
Za predlagani amandma sta glasovala 2 svetnika. Proti je glasovalo 18 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
Po glasovanju o amandmaju je županja dala na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š1 Šiška.  
 
Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov). 
Za predlagani sklep je glasovalo 23 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Županja je po končani 7. točki prekinila 10. sejo in ob 18.30 uri pred začetkom 23. izredne 
seje odredila 30 minutni odmor.  
 
 
 
 
 
II. ZASEDANJE 10. IZREDNE SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE 
LJUBLJANA, KI JE BILO V PONEDELJEK DNE 17. MAJA 2004. 
 
Zasedanje se je pričelo ob  15.43 uri ob navzočnosti 23 svetnikov.  
 
Zasedanje je vodila županja Mestne občine Ljubljana Danica SIMŠIČ.  
 
Mestni svet je bil sklepčen in je nadaljeval z 8. točko sprejetega dnevnega reda 10. seje 
Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana z dne 19. 4. 2004 z naslovom:  

 
 

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

 
 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli poročilo 
pristojnega Odbora za urejanje prostora in urbanizem ter stališče Sveta Četrtne skupnosti 
Šiška, med prvim zasedanjem pa še dodatni predlog sklepa predlagateljice. 
 
Uvodno obrazložitev je podal Igor JURANČIČ, načelnik Oddelka za urbanizem. 
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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: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o zazidalnem načrtu za 
del območja urejanja ŠS  1/7 Zgornja Šiška – kare 25A.  
 
Navzočnost je priglasilo 28 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 27 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 

 
Glede na to, da je v času od prvega do drugega zasedanja te seje mestnega sveta bil podpisan 
sporazum z investitorjem, je bil drugi predlog sklepa, ki ga je županja predlagala 
brezpredmeten in ga je  zato umaknila.  

 
 
 

AD 9. 
OSNUTEK ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 

PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH ZA OBMOČJE UREJANJA ŠP 1/3 
VIATOR 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli poročilo 
pristojnega Odbora za urejanje prostora in urbanizem ter stališča Sveta Četrtne skupnosti 
Šiška, pred drugim zasedanjem pa še nova stališča Sveta Četrtne skupnosti Šiška. 
 
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. 
 
Razpravljala sta svetnika:  Janez ŽELEZNIK in Peter SUŠNIK. 
 
Na vprašanja iz razprave je odgovarjala Alenka PAVLIN.  
 
 
Po razpravi je dala županja na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme osnutek Odloka o spremembah in 
dopolnitvah  Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za  območje urejanja ŠP 1/3 
Viator), skupaj s pripombami. 
 
Navzočnost je priglasilo 29 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 27 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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AD 10. 

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

ZA OBMOČJE UREJANJA ŠS 1/5, MORFOLOŠKA ENOTA 1C/2 
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli poročilo 
pristojnega Odbora za urejanje prostora in urbanizem ter stališča Sveta Četrtne skupnosti 
Šiška, pred drugim zasedanjem pa še nova stališča Sveta Četrtne skupnosti Šiška ter dodaten 
predlog sklepa 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. 
 
Razpravljali so svetniki: Miha KOPRIVŠEK, Peter SUŠNIK, Dominik Sava ČERNJAK, 
Miloš PAVLICA in Miha JAZBINŠEK. 
 
Na vprašanja iz razprave je odgovarjala Alenka PAVLIN.  
 
Po razpravi je dala županja na glasovanje:  
 
1. PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme osnutek Odloka o spremembah in 
dopolnitvah  Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š1 – Šiška, za 
območje urejanja ŠS 1/5,  morfološka enota 1C/2, skupaj s pripombami. 
 
Pred glasovanjem so svoj glas obrazložili svetniki: Miha KOPRIVŠEK, Peter SUŠNIK v 
imenu svetniškega kluba SDS, Miha JAZBINŠEK, Dominik Sava ČERNJAK in Franc SLAK 
v imenu Svetniške skupine NSi. 
 
Navzočnost je priglasilo 39 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 18 svetnikov. Proti je glasovalo 18 svetnikov. 
 
Sklep ni bil sprejet. 
 
Svetnik Branko OMERZU je zahteval ponovitev glasovanja. 
 
Navzočnost je priglasilo 35 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 21 svetnikov. Proti je glasovalo 18 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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2. PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestna uprava Mestne občine Ljubljana, Oddelek za urbanizem, do obravnave 
predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih 
pogojih za plansko celoto Š1 – Šiška, za območje urejanja ŠS 1/5, morfološka enota 
1C/2, le-tega popravi in dopolni tako, da predvidi povezavo med Levičnikovo in 
Ledarsko ulico, vendar ne prek šolskega igrišča, pač pa prek zemljišča, ki je v osnutku 
odloka predvideno za pozidavo oziroma ustrezen drugačen dodaten dostop do OŠ 
Koseze. Predvidi naj se tudi večje število parkirnih mest v sklopu novega objekta. 

 
Pred izgradnjo novih stanovanjskih objektov je potrebno rešiti parkiranje zaposlenih in 
rezervnega sestava na Policijski postaji Koseze ter tako omogočiti normalen potek 
prometa po Ledarski ulici. 
 
Navzočnost je priglasilo 31 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 30 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
S tem je bil izčrpan dnevni red 10. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, zato je 
županja sejo končala ob 16.59 uri. 
 
 
VODJA SLUŽBE         

Po pooblastilu        
              

Matjaž BREGAR  
      

Ž U P A N J A 
            
                   Danica SIMŠIČ 
 


