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

Številka: 0600-15/2004-21 
Datum:   15. 9. 2004 

 
Z A P I S N I K 

 
13. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, ki je bila : 
 
• v torek 13. julija 2004 – I. zasedanje in 
• v ponedeljek 6. septembra 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 13. 7. 2004 so bili navzoči člani in članice Mestnega sveta (v 
nadaljevanju svetniki): 
 
Peter Jožef BOŽIČ, Anton COLARIČ, Maja ČEPIČ, Dominik Sava ČERNJAK, Stanislava 
Marija FERENČAK MARIN, dr. Gregor GOMIŠČEK, Gregor ISTENIČ, Miha JAZBINŠEK, 
Miha KOPRIVŠEK, Dimitrij KOVAČIČ, 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, Franc SLAK, Slavko SLAK, Eva STRMLJAN KRESLIN, 
Marija ŠTERBENC, prof. dr. Darko ŠTRAJN, Janez VRBOŠEK, dr. Jože ZAGOŽEN, dr. 
Milan ZVER, Janez ŽAGAR in Janez ŽELEZNIK. 
 
Seje se niso udeležili: dr. Bojana BEOVIĆ, Andrej BRUČAN, dr. Drago ČEPAR, mag. Janez 
DROBNIČ, Roman JAKIČ – opr., Mihael JARC - opr., Samo KUŠČER, Marinka LEVIČAR 
– opr., Cvetka SELŠEK – opr., Janez SODRŽNIK, Peter SUŠNIK, Majda ŠIRCA – opr., 
prof. dr. Metka TEKAVČIČ – opr. in Marjeta VESEL VALENTINČIČ – opr.  
 
 
Na II. zasedanju dne 6. 9 2004 so bili navzoči člani in članice Mestnega sveta (v 
nadaljevanju svetniki): 
 
doc. dr. Bojana BEOVIĆ, Andrej BRUČAN, Anton COLARIČ, Maja ČEPIČ, 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, Cvetka SELŠEK, Franc 
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SLAK, Slavko SLAK, Janez SODRŽNIK, Eva STRMLJAN KRESLIN, Peter SUŠNIK, 
Majda ŠIRCA, Marija ŠTERBENC, prof. dr. Darko ŠTRAJN, prof. dr. Metka TEKAVČIČ, 
Marjeta VESEL-VALENTINČIČ, dr. Jože ZAGOŽEN, dr. Milan ZVER in Janez ŽAGAR. 
 
Seje se niso udeležili: Peter Jožef BOŽIČ – opr.,  dr. Drago ČEPAR, Dominik Sava 
ČERNJAK – opr.,  mag. Janez DROBNIČ, Barbara MIKLAVČIČ – opr.,  Viktorija 
POTOČNIK – opr.,   Janez VRBOŠEK – opr.,   in  Janez ŽELEZNIK – opr. 
 
 
13. seja Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana se je pričela ob 18.10 uri ob 
navzočnosti 30 svetnikov.  
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana je bil sklepčen in je pričel z delom. 
 
Po sklicu seje so svetniki prejeli predlog Odbora za urejanje prostora in urbanizem za umik 6. 
točke dnevnega reda z naslovom: »Osnutek Odloka o zazidalnem načrtu za območje 
urejanja VS 3/5 Brdo in južni del območja urejanja VP 3/2 Brdo« in županjin umik 10. 
točke dnevnega reda z naslovom: »Usmeritve za razvoj športa v javnem interesu v Mestni 
občini Ljubljana do leta 2008«.  
 
O dnevnem redu je razpravljal svetnik Branko OMERZU in predlagal umik točke  z naslovom 
»Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gledališče za otroke in mlade Ljubljana«, ker 
pa ni vložil obrazloženega pisnega predloga do konca razprave, županja njegovega predloga 
ni dala na glasovanje. 
 
 
Županja je dala na glasovanje naslednja predloga sklepov:  
 
 
1. PREDLOG SKLEPA Odbora za urejanje prostora in urbanizem: 
 
»Osnutek Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VS 3/5 Brdo in južni del 
območja urejanja VP 3/2 Brdo« se umakne iz dnevnega reda 13. seje mestnega sveta. 
 
Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov. 
 
Županja je ponovno ugotavljala navzočnost. 
 
Navzočnost je priglasilo 25 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 4 svetnikov. Proti je glasovalo 17 svetnikov. 
 
Sklep ni bil sprejet. 
 
 
2. PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog dnevnega reda 13. seje.  
 
Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov). 
Za predlagani sklep je glasovalo 21 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
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Predlagani dnevni red je bil sprejet. 

 
 
SPREJET JE BIL NASLEDNJI DNEVNI RED: 
 

1. Potrditev zapisnikov 10. in 11. seje ter 24., 25. in 26. izredne seje Mestnega sveta 
Mestne občine Ljubljana 

 
2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude 

 
3. Kadrovske zadeve 

 
4. Predlog Obvezne razlage določil Odloka o zazidalnem načrtu za območji 

urejanja MS 1/2 in MR 1/1 Zelena jama (Uradni list RS, št. 99/02), ki urejajo 
objekt A 1 

 
5. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za 

severni del območja urejanja VP 3/2 Brdo 
 

6. Osnutek Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VS 3/5 Brdo in južni 
del območja urejanja VP 3/2 Brdo 

 
7. Predlog Odloka o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov 

 
8. Predlog Sklepa o povečanju vrednosti namenskega premoženja Javnega 

stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana 
 

9. Predlog Sklepa o predhodnem soglasju in o sprejemu sprememb in dopolnitev 
Akta o ustanovitvi Ustanove SKUPAJ – Regionalnega centra za psihosocialno 
dobrobit otrok 

 
10.  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi  javnega 

vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Danile Kumar s predlogom za 
sprejem po hitrem postopku 

 
     11.  a)   Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mestni muzej Ljubljana 

b)  Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gledališče za otroke in mlade  
       Ljubljana  
c)  Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mednarodni grafični likovni  
       center 
d) Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko mladinsko      

gledališče Ljubljana 
 
     12.  a)   Osnutek Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Parkirišča, d. o. o. 
            b)   Osnutek Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Ljubljanske  tržnice, d. o. o. 
            c)   Osnutek Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Žale, d. o. o. 
            d)  Osnutek Odloka o ustanovitvi Proračunskega sklada Mestne občine Ljubljana  
                  za pospeševanje gospodarskih javnih služb. 
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AD 1. 
 

POTRDITEV ZAPISNIKOV 10. IN  11.  SEJE TER  24., 25. IN 26.  IZREDNE SEJE 
MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. 
 
1. POTRDITEV ZAPISNIKA 10. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA Z DNE 19. APRILA IN 17. MAJA 2004 
 
Ker ni bilo razprave, je županja dala na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi zapisnik 10. seje Mestnega sveta Mestne 
občine Ljubljana z dne 19. aprila in 17. maja 2004. 
 
Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov). 
Za predlagani sklep je glasovalo 24 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
2. POTRDITEV ZAPISNIKA 11. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA Z DNE 31. MAJA 2004 
 
Ker ni bilo razprave, je županja dala na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi zapisnik 11. seje Mestnega sveta Mestne 
občine Ljubljana z dne 31. maja 2004. 
 
Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov). 
Za predlagani sklep je glasovalo 24 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
3. POTRDITEV ZAPISNIKA 24. IZREDNE SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE 

OBČINE LJUBLJANA Z DNE 17. MAJA 2004 
 
Ker ni bilo razprave, je županja dala na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi zapisnik 24. izredne seje Mestnega sveta 
Mestne občine Ljubljana z dne 17. maja 2004. 
 
Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov). 
Za predlagani sklep je glasovalo 23 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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4. POTRDITEV ZAPISNIKA 25. IZREDNE SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE 
OBČINE LJUBLJANA Z DNE 14.  IN 31. MAJA 2004 

 
Ker ni bilo razprave, je županja dala na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi zapisnik 25. izredne seje Mestnega sveta 
Mestne občine Ljubljana z dne 14.  in 31. maja 2004. 
 
Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov). 
Za predlagani sklep je glasovalo 24 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
5. POTRDITEV ZAPISNIKA 26. IZREDNE SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE 

OBČINE LJUBLJANA Z DNE 17. MAJA 2004 
 
Ker ni bilo razprave, je županja dala na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi zapisnik 26. izredne seje Mestnega sveta 
Mestne občine Ljubljana z dne 17. maja 2004. 
 
Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov). 
Za predlagani sklep je glasovalo 23 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. 
 
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. 

 
1. 
Dominik S. ČERNJAK 
1. 1. 
Vprašanje mestni upravi, zakaj projekt Varna soba ni dobil podpore, kljub temu, da slovenski 
nacionalni program daje prioriteto ustanavljanju nujno potrebnih varnih sob.  
 
Na vprašanje svetnika je odgovorila Tilka KLANČAR, načelnica Oddelka za zdravstvo in 
socialno varstvo.  
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Svetniki so do 13. seje mestnega sveta in na seji pisno postavili naslednja vprašanja in 
pobude: 
 
1. 
Dr. Drago ČEPAR 
1. 1. 
Vprašanje mestni upravi, kdaj bo urejeno  postajališče mestne proge številka 14 ob 
pokopališču na Viču. 
1. 2. 
Vprašanje mestni upravi, kakšen je status ceste ob zahodni strani pokopališča na Viču in kdo 
jo je dolžan vzdrževati. 
1. 3. 
Vprašanje mestni upravi v zvezi s parkiriščem  ob Viškem pokopališču, ki je navadno 
zasedeno in zato ni na voljo  obiskovalcem pokopališča.  
1. 4. 
Vprašanje mestni upravi v zvezi z rešitvijo težav z dvižnimi stebrički v primeru nujnih voženj 
gasilcev, reševalcev in policije.  
1. 5. 
Vprašanje mestni upravi, kakšne in kolikšne probleme povzročajo vodovodne cevi v 
Ljubljani, ali se dejansko izgubi 47 % vode ali so poškodovane cevi vir okužb in onesnaženja 
in ali je bila narejena analiza vzrokov, posledic in načrt ukrepov. 
1. 6. 
Vprašanje mestni upravi, kdaj in na kakšen način bo Ljubljana dala ali podprla pobudo za 
Euroregijo. 
1. 7. 
Vprašanje mestni upravi, kdaj je sedanja občina prevzela arhive prejšnjih petih občin in kako 
so dosegljivi ter kdaj bo Mestna občina Ljubljana kot pravna naslednica nekdanjih občin 
zagotovila ustrezno dokumentacijo o (ne)lastništvu parcel, na katerih stoji veliko število 
blokov in stolpnic. 
1. 8. 
Vprašanje mestni upravi, kaj lahko Mestna občina Ljubljana stori, da bi se ob stečaju Slovina 
ohranili neprecenljivi arhivi vin in tehnološka oprema? 
1. 9. 
Pobuda županji, da zadolži sodelavca mestne uprave z nalogo stalnega sodelovanja s Srbsko 
pravoslavno cerkvijo tudi za zagotovitev  župnišča in sanitarij pri obnovi cerkve. 
1. 10. 
Pobuda mestni upravi za izgradnjo modernega nogometnega stadiona na lokaciji Stožice. 
1. 11. 
Pobuda mestni upravi, da se Pot spominov in tovarištva asfaltira in razširi, da bi jo poleg 
sprehajalcev in kolesarjev uporabljali tudi otroci na rolkah in kotalkah. 
1. 12. 
Pobuda mestni upravi, da se rekreacijske površine v Mostecu bolje vzdržujejo in ponudi še 
kakšna dodatna možnost za rekreacijo. 
 
2. 
Dominik S. ČERNJAK 
2. 1. 
Vprašanje mestni upravi, zakaj Mestna občina Ljubljana, glede na zasedenost trenutnega 
brezplačnega parkirišča pod Šmarno goro, ne odkupi še kakšno parcelo in uredi dodatno 
parkirišče in s tem reši problem parkiranja. 
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3. 
Dr. Gregor GOMIŠČEK 
Pobuda mestni upravi za ureditev semaforskega križišča na desnem bregu Ljubljanice, ki bi 
povezalo Gallusovo in Grubarjevo nabrežje.  
 
 
Svetniki so prejeli pisne  odgovore na naslednja vprašanja: 
 

- odgovor na pobudo Miha KOPRIVŠKA v zvezi s subvencioniranjem vozovnic 
dijakom in študentom za mestni potniški promet,  

- odgovor na pobudo Miha KOPRIVŠKA v zvezi z odstranitvijo zapuščenega Fiata Uno 
na Podutiški cesti, 

- odgovor na pobudo Miha KOPRIVŠKA v zvezi s povečanjem števila ekoloških 
otokov na območju Lipahove in Ramovševe ceste ter Ceste v Zgornji Log, 

- odgovor na pobudo Miha KOPRIVŠKA v zvezi s problematiko parkiranja v soseski 
Dravlje, poleg OŠ Dravlje, pred vrtcem Kekec na Klopčičevi 5, 

- odgovor na pobudo Miha KOPRIVŠKA, v zvezi s pripravo novega zakona o zelenih 
površinah, 

- odgovor na vprašanje Janeza ŽAGARJA v zvezi z asfaltiranjem odseka ceste na 
območju poteka Sadne ceste  Vnajnarje - Gaberje, 

- delni odgovor na vprašanje Janeza ŽAGARJA v zvezi z ohranjanjem industrijske in 
kletarske dediščine na območju Slovina, 

- odgovor na vprašanje Janeza ŽAGARJA v zvezi z vzdrževanjem lokalne ceste Brezje 
- Šemnikar, 

- odgovor na vprašanje Petra SUŠNIKA v zvezi z revidiranimi računovodskimi izkazi 
Gospodarskega razstavišča d.o.o. za leto 2003, 

- odgovor na vprašanje Petra SUŠNIKA, ali je županja seznanjena z revidiranimi 
računovodskimi izkazi Gospodarskega razstavišča d.o.o. za leto 2003, 

- odgovor na vprašanje Petra SUŠNIKA, ali so  dokumenti v zvezi z lastniškim deležem 
Mestne občine Ljubljana v Gospodarskem razstavišču dostopni javnosti in mestnemu 
svetu, 

- odgovor na vprašanje Petra SUŠNIKA v zvezi z bilančnim dobičkom za leto 2003 v 
družbi Gospodarsko razstavišče d.o.o., 

- odgovor na vprašanje Petra SUŠNIKA, ali je županja seznanjena s planom razvoja 
družbe Gospodarsko razstavišče d. o. o. in s plani dela Ljubljanskega sejma d. d., 

- odgovor na vprašanje Petra SUŠNIKA v zvezi z imenovanjem nadomestnega člana 
nadzornega sveta Gospodarskega razstavišča d. o.o. 

 
 
 

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. 
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1. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO OSNOVNE 
ŠOLE BEŽIGRAD 

 
Razpravljal je svetnik dr. Gregor GOMIŠČEK. 
  
Pojasnilo k razpravi svetnika dr. Gregorja GOMIŠČKA je podal predsednik komisije Slavko 
SLAK. 
 
 
Po razpravi je županja dala na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Nataši CENTA se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Osnovne šole 
Bežigrad. 
 
Navzočnost je priglasilo 22 svetnikov. 
 
Županja je ponovno ugotavljala navzočnost. 
 
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 20 svetnikov. Proti so glasovali 4 svetniki. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 

2. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO OSNOVNE 
ŠOLE POLJE 

 
Ker ni bilo razprave, je županja dala na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Barbari SMREKAR se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Osnovne šole 
Polje. 
 
Navzočnost se ni spremenila (24 svetnikov). 
Za predlagani sklep je glasovalo 23 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 

3. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJA 
ORGANIZACIJSKE ENOTE GIMNAZIJA, KI OPRAVLJA TUDI FUNKCIJO 
DIREKTORJA ZAVODA GIMNAZIJA LJUBLJANA ŠIŠKA 

 
Ker ni bilo razprave, je županja dala na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Mag. Petru ŠKERLJU se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnatelja 
organizacijske enote Gimnazija, ki opravlja tudi funkcijo direktorja zavoda Gimnazija 
Ljubljana Šiška. 
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Navzočnost se ni spremenila (24 svetnikov). 
Za predlagani sklep je glasovalo 24 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 

4. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJA 
ORGANIZACIJSKE ENOTE DIJAŠKI DOM ŠIŠKA 

 
Ker ni bilo razprave, je županja dala na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Dinku BULOGU se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnatelja organizacijske 
enote Dijaški dom Šiška. 
 
Navzočnost se ni spremenila (24 svetnikov). 
Za predlagani sklep je glasovalo 24 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 

5. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNICE MESTNE OBČINE 
LJUBLJANA V SVET DOMA UPOKOJENCEV CENTER TABOR - POLJANE 

 
Ker ni bilo razprave, je županja dala na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
V Svet Doma upokojencev Center Tabor - Poljane  se imenuje Tanja HODNIK. 
 
Mandat imenovane traja štiri leta.  
 
Navzočnost se ni spremenila (24 svetnikov). 
Za predlagani sklep je glasovalo 22 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 

6. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU TREH PREDSTAVNIKOV MESTNE 
OBČINE LJUBLJANA V SVET VRTCA POD GRADOM 

 
Ker ni bilo razprave, je županja dala na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
V  Svet Vrtca Pod Gradom  se imenujejo : 
 
- Andrej BRVAR 
- dr. Jana GOMIŠČEK 
- Marko KOPRIVEC 

 
Mandat imenovanih traja štiri leta.  
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Navzočnost se ni spremenila (24 svetnikov). 
Za predlagani sklep je glasovalo 23 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 

7. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU TREH PREDSTAVNIC MESTNE 
OBČINE LJUBLJANA V SVET VRTCA ČRNUČE  

 
Ker ni bilo razprave, je županja dala na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
V Svet vrtca Črnuče se imenujejo:  
- Mira ARLIČ 
- Polona PEČJAK 
- Martina VUK 
 
Mandat imenovanih traja štiri leta.  
  
Navzočnost se ni spremenila (24 svetnikov). 
Za predlagani sklep je glasovalo 23 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 

8. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU TREH PREDSTAVNIC MESTNE 
OBČINE LJUBLJANA V SVET VRTCA LEDINA  

 
Ker ni bilo razprave, je županja dala na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
 
V Svet vrtca Ledina se imenujejo:  
- Sanja BOLDIN 
- Olga KAUČIČ 
- mag. Nadja KOBE 
 
Mandat imenovanih traja štiri leta. 
  
Navzočnost se ni spremenila (24 svetnikov). 
Za predlagani sklep je glasovalo 23 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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9. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU TREH PREDSTAVNIC MESTNE 
OBČINE LJUBLJANA V SVET VRTCA VODMAT  

 
Ker ni bilo razprave, je županja dala na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
V Svet vrtca Vodmat se imenujejo:  
- Lilijana GOMBOC 
- Ariana LORGER-VILČNIK 
- Darja SAJKO 
 
Mandat imenovanih traja štiri leta. 
  
Navzočnost se ni spremenila (24 svetnikov). 
Za predlagani sklep je glasovalo 23 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 

10. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA MESTNE OBČINE 
LJUBLJANA V SVET DOMA STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA VIČ-
RUDNIK  

 
Ker ni bilo razprave, je županja dala na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
V  Svet Doma starejših občanov Ljubljana Vič-Rudnik se imenuje Marjan ZLOBKO. 

 
Mandat imenovanega traja štiri leta.  
  
Navzočnost se ni spremenila (24 svetnikov). 
Za predlagani sklep je glasovalo 20 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 

11. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNICE MESTNE OBČINE 
LJUBLJANA V SVET DOMA STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA 
BEŽIGRAD   

 
Ker ni bilo razprave, je županja dala na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 

 
V  Svet Doma starejših občanov Ljubljana Bežigrad se imenuje Erika RAČIČ. 
 
Mandat imenovane traja štiri leta.  
  
Navzočnost se ni spremenila (24 svetnikov). 
Za predlagani sklep je glasovalo 21 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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AD 4. 
PREDLOG OBVEZNE RAZLAGE DOLOČIL ODLOKA O ZAZIDALNEM  

NAČRTU ZA OBMOČJI UREJANJA MS 1/2 IN MR 1/1 ZELENA JAMA  
(URADNI LIST RS, ŠT. 99/02), KI UREJAJO OBJEKT  A 1 

 
 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega 
Odbora za urejanje prostora in urbanizem. 
 
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. 
 
Razpravljal je svetnik Miha JAZBINŠEK. 
 
Med razpravo svetnika Mihe JAZBINŠKA ob 18.56 uri je zaradi odsotnosti županje vodenje 
seje prevzel podžupan Miloš PAVLICA. 
 
Na vprašanje iz razprave je odgovoril Igor JURANČIČ. 
 
Proceduralno je razpravljal svetnik Miha JAZBINŠEK in predlagal postopkovni predlog 
sklepa. Podžupan je dal na glasovanje POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnika 
Mihe JAZBINŠKA:   
  
Mestni svet na današnji seji ne odloča o tej točki in se obravnava te zadeve preloži na 
eno izmed naslednjih rednih sej. 
 
Navzočnost je priglasilo 19 svetnikov. 
 
Podžupan je ponovno ugotavljal navzočnost.  
 
Navzočnost je priglasilo 21 svetnikov. 
 
Podžupan je ponovno ugotavljal navzočnost.  
 
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 8 svetnikov. Proti je glasovalo 14 svetnikov. 
 
Sklep ni bil sprejet. 
 
 
Po glasovanju o postopkovnem predlogu sklepa je podžupan dal na glasovanje  
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana  sprejme predlog Obvezne razlage določil Odloka 
o zazidalnem načrtu za območji urejanja MS 1/2 in MR 1/1 Zelena jama (Uradni list RS, 
št. 99/02), ki urejajo objekt A 1. 
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Pred glasovanjem je svoj glas obrazložil svetnik Miha JAZBINŠEK. 
 
Navzočnost se ni spremenila (24 svetnikov). 
Za predlagani sklep je glasovalo 16 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 5. 
 

OSNUTEK ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 
ZAZIDALNEM NAČRTU ZA SEVERNI DEL OBMOČJA UREJANJA VP 3/2 BRDO 

 
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 podžupan dal na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme osnutek Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za severni del območja urejanja VP 3/2 Brdo. 
 
Navzočnost je priglasilo 15 svetnikov. 
 
Podžupan je ponovno ugotavljal navzočnost.  
 
Navzočnost je priglasilo 19 svetnikov. 
 
Postopkovno je razpravljal svetnik Branko OMERZU in predlagal postopkovni predlog 
sklepa. Podžupan je dal na glasovanje POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnika 
Branka OMERZUJA:   
  
Predsedujoči mestnemu svetu naj poimensko ugotavlja navzočnost svetnikov na seji. 
 
 
Predsedujoči zaradi očitne nesklepčnosti predloga sklepa ni dal na glasovanje in je navzoče 
svetnike obvestil, da se bo seja nadaljevala jeseni z glasovanjem o tej točki.  
 
Zasedanje je bilo končano ob 19.26 uri.  
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II. ZASEDANJE 13. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE LJUBLJANA, KI 
JE BILO V PONEDELJEK DNE 6. SEPTEMBRA 2004. 
 
Zasedanje se je pričelo ob  15.49  uri ob navzočnosti 26 svetnikov. 
 
Zasedanje sta vodila županja Mestne občine Ljubljana Danica SIMŠIČ in podžupan Miloš 
PAVLICA. 
 
Mestni svet je bil sklepčen in je nadaljeval z glasovanjem o 5. točki sprejetega dnevnega reda 
13. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana z dne 13. 7. 2004.  

 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme osnutek Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za severni del območja urejanja VP 3/2 Brdo. 
 
Navzočnost je priglasilo 18 svetnikov. 
 
Županja je ponovno ugotavljala navzočnost. 
 
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov. 
 
Županja je ponovno ugotavljala navzočnost, ker glasovalna naprava ni delovala. 
 
Navzočnost je priglasilo 22 svetnikov. 
 
Županja je ponovno ugotavljala navzočnost. 
 
Navzočnost je priglasilo 21 svetnikov. 
 
Županja je odredila 5 minutni odmor. Županja je po odmoru ponovno ugotavljala navzočnost. 
 
Navzočnost je priglasilo 28 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 21 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 

 
 

AD 6. 
 

OSNUTEK ODLOKA O ZAZIDALNEM NAČRTU ZA OBMOČJE UREJANJA VS 
3/5 BRDO IN JUŽNI DEL OBMOČJA UREJANJA VP 3/2 BRDO 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega 
Odbora za urejanje prostora in urbanizem. 
 
Predstavnik predlagateljice Igor JURANČIČ, načelnik Oddelka za urbanizem, je podal 
uvodno obrazložitev. 
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Predsednik Odbora za urejanje prostora in urbanizem dr. Jože ZAGOŽEN je predstavil 
stališče pristojnega odbora. 
 
Razpravljala sta svetnika Miha JAZBINŠEK in Slavko SLAK. 
            
Na vprašanja iz razprave je odgovoril Igor JURANČIČ. 
 
Po razpravi je županja dala na glasovaje  PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme osnutek Odloka o zazidalnem načrtu za 
območje urejanja VS 3/5 Brdo in južni del območja urejanja VP 3/2 Brdo, skupaj s 
pripombami iz razprave. 
 
Navzočnost je priglasilo 28 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 19 svetnikov. Proti je glasovalo 7 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 

 
 
 

AD 7. 
 

PREDLOG ODLOKA O JAVNI SLUŽBI ZBIRANJA IN PREVOZA KOMUNALNIH 
ODPADKOV 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so svetniki prejeli 
poročilo pristojnega Odbora za gospodarske javne službe. Pred in med drugim zasedanjem pa 
še amandmaje županje. 
 
Uvodno obrazložitev je podal dr. Uroš EBERL, vodja Službe za gospodarjenje z odpadki v 
Oddelku za gospodarske javne službe in promet. 
 
Stališče pristojnega Odbora za gospodarske javne službe in promet je predstavil mag. Igor 
OMERZA, predsednik odbora. 
 
 
Županja je najprej odprla razpravo o predlogu akta v celoti, nato pa razpravo k posameznim 
členom, h katerim so bili vloženi amandmaji. 
  
Razpravljali so svetniki: Miha JAZBINŠEK, Franc SLAK in dr. Gregor GOMIŠČEK. 
 
Svetnik Miha JAZBINŠEK je predlagal postopkovni predlog sklepa. Županja je dala na 
glasovanje POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnika Mihe JAZBINŠKA: 
 
V skladu s prvim odstavkom 106. člena se odločanje o tej točki preloži na eno od 
naslednjih sej. 
 
Navzočnost je priglasilo 28 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 8 svetnikov. Proti je glasovalo 17 svetnikov. 
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Sklep ni bil sprejet. 
 
Županja je ob 16.45 uri odredila 5 minutni odmor. Zasedanje seje mestnega sveta se je 
nadaljevano ob 17.06 uri. 
 
 
Županja je svetnike obvestila, da so prejeli dodatni županjin amandma. 
 
Po odmoru je razpravljal svetnik dr. Milan ZVER. 
 
 

 
I. 

Po razpravi o aktu v celoti, je županja odprla razpravo o 10. členu predloga odloka, h 
kateremu je županja vložila amandma.  
 
Ker ni bilo razprave, je županja dala na glasovanje AMANDMA: 
  
V petem odstavku 10. člena se črta besedilo »Grafična kartografska priloga 
razporeditve teh območij po petih ravneh storitve je priloga tega odloka.« 
 
Navzočnost je priglasilo 26 svetnikov. 
Za amandma je glasovalo 26 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
 

II. 
 
Županja je odprla razpravo o 25. členu, h kateremu je županja vložila amandma. Ker ni bilo 
razprave, je dala na glasovanje AMANDMA: 
  
Zadnji odstavek 25. člena se spremeni tako, da se glasi:  
»Način in oblikovanje cen za obračun storitev zbiranja in prevažanja komunalnih 
odpadkov se določi s pravilnikom.« 
 
Navzočnost se ni spremenila (26 svetnikov). 
Za amandma je glasovalo 20 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
 

III. 
Županja je odprla razpravo o 38. členu, h kateremu je županja vložila amandma.  
 
Razpravljal  je svetnik Miha JAZBINŠEK. 
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Po razpravi je županja dala na glasovanje AMANDMA: 
  
Doda se nov zadnji odstavek, ki se glasi: 
»Pravilnik iz 25. člena tega odloka se sprejme v roku devetdeset (90) dni po uveljavitvi 
predpisov o oblikovanju cen za opravljanje občinskih gospodarskih javnih služb varstva 
okolja.«    
 
Navzočnost se ni spremenila (26 svetnikov). 
Za amandma je glasovalo 22 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 

IV. 
Županja je odprla razpravo o 39. členu, h kateremu je županja vložila amandma. 
 
Razpravljali so svetniki: Marinka LEVIČAR, Miha JAZBINŠEK in Franc SLAK. 
 
Na vprašanja iz razprave je odgovorila županja. 
 
Po razpravi je županja dala na glasovanje AMANDMA: 
  
Črta se 39. člen. Ostali členi se preštevilčijo. 
 
Navzočnost se ni spremenila (26 svetnikov). 
Za amandma je glasovalo 26 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
Po glasovanju o amandmajih je županja dala na glasovanje o PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o javni službi zbiranja in 
prevoza komunalnih odpadkov, skupaj s sprejetimi amandmaji. 
 
Navzočnost se ni spremenila (26 svetnikov). 
Za predlagani sklep je glasovalo 22 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

 
AD 8. 

 
PREDLOG SKLEPA O POVEČANJU VREDNOSTI NAMENSKEGA PREMOŽENJA 

JAVNEGA STANOVANJSKEGA SKLADA MESTNE OBČINE LJUBLJANA 
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli poročilo 
pristojnega Odbora za finance.  
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Uvodno obrazložitev je podal Velko FRANKO, načelnik Oddelka za pravne, kadrovske in 
splošne zadeve. 
 
Stališča pristojnega Odbora za finance je podala prof. dr. Metka TEKAVČIČ, predsednica 
odbora. 
 
Razpravljali so svetniki: dr. Gregor GOMIŠČEK, prof. dr. Metka TEKAVČIČ, Janez 
SODRŽNIK, Miha JAZBINŠEK in Slavko SLAK. 
 
 
Med razpravo svetnika dr. Gregorja GOMIŠČKA ob 17.27 uri je zaradi odsotnosti županje 
vodenje seje prevzel podžupan Miloš PAVLICA. 
 
Svetnik Franc SLAK je razpravljal in zahteval, da se preveri navzočnost svetnikov v dvorani. 
 
Podžupan je na zahtevo svetnika ugotavljal navzočnost. Navzočnost je priglasilo 22 
svetnikov. 
 
Svetnik Janko MÖDERENDORFER je zahteval  ponovno ugotavljanje navzočnosti. 
 
Navzočnost je priglasilo 19 svetnikov. 
 
 
Svetnica prof. dr. Metka TEKAVČIČ ter svetnika Zvone PENKO in Janko 
MÖDERENDORFER so podžupanu predlagali, naj navzočnost svetnikov preveri s 
poimenskim klicanjem svetnikov.  
 
Podžupan je svetnike obvestil, da bo njihovo navzočnost najprej ugotavljal z glasovalno 
napravo, če svet ne bo sklepčen, pa jo bo ugotavljal s poimenskim klicanjem. 
 
Navzočnost je priglasilo 26 svetnikov. 
 
Po ugotavljanju navzočnosti so razpravljali svetniki: Angela MURKO PLEŠ, Miha 
JAZBINŠEK, Mihael JARC, dr. Gregor GOMIŠČEK, prof. dr. Metka TEKAVČIČ in Franc 
SLAK. 
 
Podžupan je ob 18.31 uri odredil 30 minutni odmor. Zasedanje se je nadaljevalo ob 18.30 uri. 
 
  
Po odmoru so razpravljali svetniki: Janez ŽAGAR, Marinka LEVIČAR in prof. dr. Metka 
TEKAVČIČ. 
 
Na vprašanja iz razprave je odgovorila Jožka HEGLER, direktorica Javnega stanovanjskega 
sklada Mestne občine Ljubljana. 
 
Med obrazložitvijo Jožke HEGLER ob 19.26 uri je vodenje seje prevzela županja. 
 
 
Po razpravi je županja dala na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
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Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o povečanju vrednosti 
namenskega premoženja Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana. 
 
Navzočnost je priglasilo 22 svetnikov. 
 
Svetnik Janko MÖDERENDORFER je zahteval  ponovno ugotavljanje navzočnosti. 
 
Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 20 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 

 
AD 9. 

 
PREDLOG SKLEPA O PREDHODNEM  SOGLASJU IN O SPREJEMU SPREMEMB 

IN DOPOLNITEV AKTA O USTANOVITVI USTANOVE SKUPAJ – 
REGIONALNEGA CENTRA ZA PSIHOSOCIALNO DOBROBIT OTROK 

 
 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli poročilo 
pristojnega Odbora za zdravstvo in socialno varstvo. 
 
Uvodno obrazložitev je podala Tilka KLANČAR, načelnica Oddelka za zdravstvo in socialno 
varstvo. 
 
Stališče pristojnega Odbora za zdravstvo in socialno varstvo je podala Angela MURKO 
PLEŠ, predsednica odbora. 
 
Razpravljala sta svetnika Janez ŽAGAR in dr. Gregor GOMIŠČEK. 
 
Na vprašanja iz razprave je odgovarjala Tilka KLANČAR. 
 
 
Po razpravi je županja dala na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o predhodnem soglasju in 
o sprejemu sprememb in dopolnitev Akta o ustanovitvi Ustanove SKUPAJ – 
Regionalnega centra za psihosocialno dobrobit otrok.  
 
Navzočnost je priglasilo 21 svetnikov. 
 
Županja je ponovno ugotavljala navzočnost. 
 
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 23 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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AD 10. 
 

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 
USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA OSNOVNE 
ŠOLE DANILE KUMAR 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 Olga KRSNIK, vodja Službe za izobraževanje v Oddelku za 
predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport. 
 
Stališče pristojnega Odbora za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport je podal prof. dr. 
Stanislav PEJOVNIK, predsednik odbora. 
 
 
Svet je najprej odločal o obravnavi akta po hitrem postopku (prvi odstavek 142. člena 
poslovnika mestnega sveta), zato je županja odprla razpravo o: 
 

1. Predlogu Sklepa za sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ustanovitvi  javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Osnovne šole Danile 
Kumar po hitrem postopku 

 
Ker ni bilo razprave, je županja dala na glasovanje PREDLOG  SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da Odlok o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o ustanovitvi  javnega vzgojno -izobraževalnega zavoda Osnovne 
šole Danile Kumar sprejme po hitrem postopku. 
 
Navzočnost je priglasilo 22 svetnikov. 
 
Županja je ponovno ugotavljala navzočnost. 
 
Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 22 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Županja je odprla razpravo o: 
 

2. Predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega 
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Danile Kumar  

 
 

Ker ni bilo razprave, je županja dala na glasovanje PREDLOG  SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o ustanovitvi  javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne 
šole Danile Kumar. 
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 Navzočnost se ni spremenila (23 svetnikov). 
Za predlagani sklep je glasovalo 23 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 

AD 11. 
 

A) PREDLOG ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA  MESTNI MUZEJ 
LJUBLJANA 

 
B) PREDLOG ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA GLEDALIŠČE ZA 

OTROKE IN MLADE LJUBLJANA  
 
C) PREDLOG ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA MEDNARODNI 

GRAFIČNI LIKOVNI CENTER 
 
D)  PREDLOG ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA SLOVENSKO 

MLADINSKO GLEDALIŠČE LJUBLJANA 
 
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli poročilo 
pristojnega Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost ter pred drugim zasedanjem županjin 
dodatni predlog sklepa k točki b). 
 
Zaradi istovrstnosti vsebine točk, so bila uvodna pojasnila podana skupno, nato pa so svetniki 
opravili razpravo in glasovanje po posameznih točkah. 
 
Uvodno obrazložitev k točkam od  a) do d) je podal Blaž PERŠIN, načelnik Oddelka za 
kulturo in raziskovalno dejavnost. 
 
Stališče pristojnega Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost k točkam od  a) do d) je 
predstavil prof. dr. Darko ŠTRAJN, podpredsednik odbora.  
 
 
A) PREDLOG ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA MESTNI      

MUZEJ LJUBLJANA  
 
Razpravljal je svetnik Miha JAZBINŠEK.  
 
Na vprašanje iz razprave sta odgovorila Blaž PERŠIN in županja. 
 
Po razpravi je županja dala na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o ustanovitvi javnega 
zavoda Mestni muzej Ljubljana.  
 
Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov. 
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Za predlagani sklep je glasovalo 24 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 

 
 

 
B) PREDLOG ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA GLEDALIŠČE ZA 

OTROKE IN MLADE LJUBLJANA 
 
Ker ni bilo razprave, je županja dala na glasovanje: 
 
PREDLOG  SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o ustanovitvi javnega 
zavoda Gledališče za otroke in mlade Ljubljana.  
 
Navzočnost se ni spremenila (23 svetnikov). 
Za predlagani sklep je glasovalo 22 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 

 
DODATNI PREDLOG SKLEPA županje: 
 
Zgradba na Zaloški 61, Ljubljana, k. o. Moste, zk. vl. 0857, parc. št. 983/7, se kot celota 
imenuje Kulturni dom Španski borci, kar se ustrezno opredeli tudi v Sklepu o določitvi 
javne infrastrukture na področju kulture. 
 
Navzočnost se ni spremenila (23 svetnikov). 
Za predlagani sklep je glasovalo 22 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 

 
 
 
C) PREDLOG ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA MEDNARODNI 

GRAFIČNI LIKOVNI CENTER 
 
 

Razpravljal je svetnik Miha JAZBINŠEK. 
 
Na vprašanja iz razprave je odgovoril Blaž PERŠIN. 
 
Po razpravi je županja dala na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o ustanovitvi javnega 
zavoda Mednarodni grafični likovni center.  
 
Navzočnost se ni spremenila (23 svetnikov). 
Za predlagani sklep je glasovalo 21 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
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Sklep je bil sprejet. 

 
 

 
D) PREDLOG ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA SLOVENSKO 

MLADINSKO GLEDALIŠČE LJUBLJANA 
 
 

Ker ni bilo razprave, je županja dala na glasovanje PREDLOG  SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o ustanovitvi javnega 
zavoda Slovensko mladinsko gledališče Ljubljana.  
 
Navzočnost se ni spremenila (23 svetnikov). 
Za predlagani sklep je glasovalo 21 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 

 
 
 

AD 12. 
 

A) OSNUTEK ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA PODJETJA 
PARKIRIŠČA, D. O. O. 

 
B) OSNUTEK ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA PODJETJA 

LJUBLJANSKE TRŽNICE, D. O. O. 
 

C) OSNUTEK ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA PODJETJA ŽALE,  
     D. O. O. 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli Sklep o 
določitvi pristojnih delovnih teles mestnega sveta (med 27. izredno sejo) in poročilo 
pristojnega Odbora za gospodarske javne službe in promet. 
 
Uvodno obrazložitev k točkam od a) do c) je podal predlagatelj svetnik Miha JAZBINŠK.  
 
Stališče pristojnega Odbora za gospodarske javne službe in promet k točkam od a) do c) je 
predstavil mag. Igor OMERZA, predsednik odbora.  

 
 

A) OSNUTEK ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA PODJETJA PARKIRIŠČA, 
D.O.O. 

 
Ker ni bilo razprave, je županja dala na glasovanje PREDLOG  SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme osnutek Odloka o ustanovitvi Javnega 
podjetja Parkirišča, d.o.o. 
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Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 7 svetnikov. Proti je glasovalo 17 svetnikov. 
 
Sklep ni bil sprejet. 

 
 
 

B) OSNUTEK ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA PODJETJA  
      LJUBLJANSKE TRŽNICE, D.O.O. 

 
Ker ni bilo razprave, je županja dala na glasovanje PREDLOG  SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme osnutek Odloka o ustanovitvi Javnega 
podjetja Ljubljanske tržnice, d.o.o. 
 
Navzočnost se ni spremenila (23 svetnikov). 
 Za predlagani sklep je glasovalo 7 svetnikov. Proti je glasovalo 19 svetnikov. 
 
Sklep ni bil sprejet. 
 
 
 
 
C) OSNUTEK ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA PODJETJA ŽALE, D.O.O. 

 
Ker ni bilo razprave, je županja dala na glasovanje PREDLOG  SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme osnutek Odloka o ustanovitvi Javnega 
podjetja Žale, d.o.o. 
 
Navzočnost se ni spremenila (23 svetnikov). 
Za predlagani sklep je glasovalo 7 svetnikov. Proti je glasovalo 18 svetnikov. 
 
Sklep ni bil sprejet. 

 
 
 

AD 13. 
 

OSNUTEK ODLOKA O USTANOVITVI PRORAČUNSKEGA SKLADA MESTNE 
OBČINE LJUBLJANA ZA POSPEŠEVANJE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli  Sklep o 
določitvi pristojnih delovnih teles mestnega sveta (med 27. izredno sejo) in poročilo 
pristojnega Odbora za finance. 
 
Uvodno obrazložitev je podal predlagatelj svetnik Miha JAZBINŠEK.  
 
Stališče pristojnega Odbora za finance je predstavila prof. dr. Metka TEKAVČIČ, 
predsednica odbora.  
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Ker ni bilo razprave, je županja dala na glasovanje PREDLOG  SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme osnutek Odloka o ustanovitvi 
Proračunskega sklada Mestne občine Ljubljana za pospeševanje gospodarskih javnih 
služb, skupaj z vsemi pripombami.  
 
Navzočnost se ni spremenila (23 svetnikov). 
Za predlagani sklep je glasovalo 4 svetnikov. Proti je glasovalo 19 svetnikov. 
 
Sklep ni bil sprejet. 

 
 
S tem je bil izčrpan dnevni red 13. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, zato je 
županja sejo končala ob 20. 18 uri. 
 
 
 
 
VODJA SLUŽBE         

Po pooblastilu        
              

Matjaž BREGAR  
 
          

Ž U P A N J A 
            
                   Danica SIMŠIČ 
 
 


