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

Številka: 032-81/2005-21 
Datum: 25. 5. 2005 
 

 
ZAPISNIK 

 
 
34. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, ki je bila: 
 

• v ponedeljek 18. aprila 2005 – I. zasedanje 
• v torek 19. aprila 2005 – II.  zasedanje 
• v ponedeljek 16. maja 2005 – III. zasedanje 

 
Zasedanja so potekala v Veliki sejni dvorani Mestne občine Ljubljana, Magistrat, 
Mestni trg 1, Ljubljana. 
 
Zasedanja sta vodila županja Mestne občine Ljubljana Danica SIMŠIČ in podžupan Slavko 
SLAK. 
 
 
Na I. zasedanju dne 18. aprila 2005 so bili navzoči člani in članice Mestnega sveta (v 
nadaljevanju svetniki): 
 
doc. dr. Bojana BEOVIĆ, Peter Jožef BOŽIČ, Boštjan CIZELJ, Anton COLARIČ, dr. Drago 
ČEPAR, Maja ČEPIČ, Dominik Sava ČERNJAK, Damijan DOLINAR, Stanislava Marija 
FERENČAK MARIN, doc. dr. Gregor GOMIŠČEK, Gregor ISTENIČ, Roman JAKIČ, 
Mihael JARC, Miha JAZBINŠEK, Janez JEMEC, Miha KOPRIVŠEK, Dimitrij KOVAČIČ, 
Samo KUŠČER, Marinka LEVIČAR, Boris MAKOTER, Barbara MIKLAVČIČ, Janko 
MÖDERNDORFER, Angela MURKO PLEŠ, mag. Igor OMERZA, Branko OMERZU, 
Miloš PAVLICA, prof. dr. Stanislav PEJOVNIK, Zvone PENKO, Dunja PIŠKUR-
KOSMAČ, Viktorija POTOČNIK, Cvetka SELŠEK, Franc SLAK, Slavko SLAK, mag. Janez 
SODRŽNIK, Eva STRMLJAN KRESLIN, Peter SUŠNIK, Majda ŠIRCA, Marija 
ŠTERBENC, prof. dr. Metka TEKAVČIČ, Marjeta VESEL-VALENTINČIČ, Janez 
VRBOŠEK, dr. Jože ZAGOŽEN, Janez ŽAGAR in Janez ŽELEZNIK. 
 
Zasedanja se ni udeležil svetnik prof. dr. Darko ŠTRAJN – opr. 
 
Na II. zasedanju dne 19. aprila 2005 so bili navzoči svetniki: 
 
Peter Jožef BOŽIČ, Boštjan CIZELJ, Anton COLARIČ, dr. Drago ČEPAR, Maja ČEPIČ, 
Damijan DOLINAR, doc. dr. Gregor GOMIŠČEK, Gregor ISTENIČ, Roman JAKIČ, Miha 
JAZBINŠEK, Janez JEMEC, Miha KOPRIVŠEK, Dimitrij KOVAČIČ, Samo KUŠČER, 
Boris MAKOTER, Barbara MIKLAVČIČ, Janko MÖDERNDORFER, Angela MURKO 
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PLEŠ, mag. Igor OMERZA, Branko OMERZU, Miloš PAVLICA, prof. dr. Stanislav 
PEJOVNIK, Zvone PENKO, Dunja PIŠKUR-KOSMAČ, Viktorija POTOČNIK, Slavko 
SLAK, mag. Janez SODRŽNIK, Eva STRMLJAN KRESLIN, Peter SUŠNIK, Marija 
ŠTERBENC, prof. dr. Metka TEKAVČIČ, Janez ŽAGAR in Janez ŽELEZNIK. 
 
Zasedanja se niso udeležili svetniki: doc. dr. Bojana BEOVIĆ, Dominik Sava ČERNJAK, 
Stanislava Marija FERENČAK MARIN, Mihael JARC, Marinka LEVIČAR, Cvetka 
SELŠEK, Franc SLAK, Majda ŠIRCA – opr., prof. dr. Darko ŠTRAJN – opr., Marjeta 
VESEL-VALENTINČIČ, Janez VRBOŠEK in dr. Jože ZAGOŽEN. 
 
Na III. zasedanju dne 16. maja 2005 so bili navzoči svetniki: 
 
doc. dr. Bojana BEOVIĆ, Peter Jožef BOŽIČ, Boštjan CIZELJ, Anton COLARIČ, dr. Drago 
ČEPAR, Maja ČEPIČ, Damijan DOLINAR, Stanislava Marija FERENČAK MARIN, doc. dr. 
Gregor GOMIŠČEK, Gregor ISTENIČ, Roman JAKIČ, Mihael JARC, Miha JAZBINŠEK, 
Janez JEMEC, Miha KOPRIVŠEK, Dimitrij KOVAČIČ, Samo KUŠČER, Marinka 
LEVIČAR, Boris MAKOTER, Barbara MIKLAVČIČ, Janko MÖDERNDORFER, Angela 
MURKO PLEŠ, mag. Igor OMERZA, Branko OMERZU, Miloš PAVLICA, Zvone PENKO, 
Dunja PIŠKUR-KOSMAČ, Cvetka SELŠEK, Franc SLAK, Slavko SLAK, mag. Janez 
SODRŽNIK, Peter SUŠNIK, Majda ŠIRCA, Marija ŠTERBENC, prof. dr. Darko ŠTRAJN, 
prof. dr. Metka TEKAVČIČ, Marjeta VESEL-VALENTINČIČ, Janez VRBOŠEK dr. Jože 
ZAGOŽEN, Janez ŽAGAR in Janez ŽELEZNIK. 
 
Zasedanja se niso udeležili svetniki: Dominik Sava ČERNJAK, prof. dr. Stanislav 
PEJOVNIK – opr., Viktorija POTOČNIK – opr. in Eva STRMLJAN KRESLIN – opr. 
 
 
Prvo zasedanje se je pričelo ob 15.45 uri ob navzočnosti 29 svetnikov. 
 
Prvo zasedanje je vodila županja Mestne občine Ljubljana Danica SIMŠIČ. 
 
Za 34. izredno sejo je bil določen naslednji DNEVNI RED: 
 
1. a) Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2005 
    b) Predlog Finančnega načrta Javnega stanovanjskega sklada Mestne  
         občine Ljubljana za leto 2005 
2. Predlog Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega  
    programa športa v Mestni občini Ljubljana  
3. a) Predlog Sklepa o podelitvi naziva častna meščanka oziroma častni  
        meščan glavnega mesta Ljubljane  
    b) Predlog Sklepa o podelitvi nagrad glavnega mesta Ljubljana za leto  
        2005  
    c) Predlog Sklepa o podelitvi plaket glavnega mesta Ljubljana za leto  
        2005  
4. Osnutek Odloka o zazidalnem načrtu za del območja urejanja CO 1/27  
    Šumi 
5. Osnutek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja  
    CR 1/17 Kongresni trg in del območja urejanja CT 10 Slovenska cesta 
6. a) Predlog Sklepa o povečanju vrednosti namenskega premoženja  
        Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana 
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    b) Predlog Sklepa o spremembah Sklepa o povečanju vrednosti  
        namenskega premoženja Javnega stanovanjskega sklada Mestne  
        občine Ljubljana 
7. Predlog Odloka o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine  
    Ljubljana 
 
 
O dnevnem redu 34. izredne seje mestni svet skladno s 57. členom Poslovnika Mestnega sveta 
Mestne občine Ljubljana ni razpravljal in ne glasoval. 
 
 
Svetnik Damijan DOLINAR je v svoji postopkovni razpravi menil, da je izredna seja sklicana 
v nasprotju z drugim odstavkom 53. člena poslovnika mestnega sveta, ki določa, da se izredna 
seja skliče, kadar ni pogojev za redno sejo; da je z uvrstitvijo predloga Odloka o proračunu 
Mestne občine Ljubljana za leto 2005 kršen prvi odstavek 146. člena poslovnika mestnega 
sveta, po katerem imajo svetniki in zainteresirana delovna telesa pravico vložiti amandmaje k 
predlogu proračuna najmanj 15 dni pred sejo mestnega sveta; da je z uvrstitvijo predloga 
Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Mestni občini 
Ljubljana in predloga Odloka o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine 
Ljubljana kršen tretji odstavek 133. člena poslovnika mestnega sveta, po katerem imajo 
svetniki in zainteresirana delovna telesa pravico vložiti amandmaje k predlogom aktov 
najmanj 15 dni pred sejo mestnega sveta. Glede na navedeno je svetnik Damijan DOLINAR 
predlagal županji, da vsaj predlog Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega 
programa športa v Mestni občini Ljubljana umakne z dnevnega reda 34. izredne seje in ga 
uvrsti na eno od naslednjih sej mestnega sveta. 
 
Županja je ponovila, da v skladu s 57. členom poslovnika mestnega sveta seja poteka po 
dnevnem redu, ki je naveden v sklicu seje. Glede navedb, da je svetnikom in zainteresiranim 
delovnim telesom odvzeta pravica vlaganja amandmajev, pa je pojasnila, da se na izredni seji 
lahko vlagajo amandmaji do konca razprave pri posamezni točki dnevnega reda. 
 
Svetnik Peter SUŠNIK je podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da mestni svet v 
skladu s prvim odstavkom 106. člena poslovnika mestnega sveta preloži obravnavo 2., 4., 5., 
6. in 7. točke na eno izmed naslednjih sej. 
 
Županja je na predlog svetnika Petra SUŠNIKA odgovorila, da ob dnevnem redu tega 
predloga ne more dati na glasovanje, lahko pa se tak predlog poda ob posamezni točki 
dnevnega reda. 
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AD 1.  
 

A) PREDLOG ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA 
LETO 2005 

 
B) PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA JAVNEGA STANOVANJSKEGA SKLADA 

MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2005 
 

 
A) PREDLOG ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA 
LETO 2005 
 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli še pripombe in 
predloge Sveta Četrtne skupnosti Šiška, Sveta Četrtne skupnosti Bežigrad in Sveta Četrtne 
skupnosti Polje ter poročila naslednjih odborov Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana: 
 

- Odbora za lokalno samoupravo, 

- Odbora za gospodarske dejavnosti, turizem in kmetijstvo, 

- Odbora za gospodarjenje z nepremičninami, 

- Odbora za zaščito, reševanje in civilno obrambo. 

- Odbora za urejanje prostora in urbanizem, 

- Odbora za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport, 

- Odbora za varstvo okolja, 

- Odbora za gospodarske javne službe in promet, 

- Odbora za stanovanjsko politiko, 

- Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost, 

- Odbora za zdravstvo in socialno varstvo in 

- Odbora za finance. 

 
Pred zasedanjem so prejeli še amandmaje svetnikov Mihe JAZBINŠKA in Svetniškega kluba 
Nova Slovenija ter redakcijske popravke predloga Odloka o proračunu Mestne občine 
Ljubljana za leto 2005. Med zasedanjem so prejeli še amandmaje svetnikov Sama 
KUŠČERJA, Janeza JEMCA, Branka OMERZUJA in Mihaela JARCA ter skupine svetnikov: 
Dimitrija KOVAČIČA, prof. dr. Stanislava PEJOVNIKA, Janeza VRBOŠKA, mag. Janeza 
SODRŽNIKA, Zvoneta PENKA, Janeza ŽAGARJA, Dominika Save ČERNJAKA, Sama 
KUŠČERJA in Viktorije POTOČNIK, kot tudi predloge sklepov svetnikov Janeza 
ŽELEZNIKA in dr. Draga ČEPARJA. 
 
Županja je podala uvodno obrazložitev k predlogu Odloka o proračunu Mestne občine 
Ljubljana za leto 2005. 
 
Predsednica Odbora za finance prof. dr. Metka TEKAVČIČ je predstavila stališče pristojnega 
odbora. 
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Predsednik Statutarno pravne komisije Miloš PAVLICA ni želel besede. 
 
Županja je odprla razpravo najprej o aktu v celoti, nato pa je mestni svet razpravljal in 
glasoval o členih odloka in proračunskih postavkah proračunskih uporabnikov splošnega dela 
proračuna ter o načrtih razvojnih programov, h katerim so bili vloženi amandmaji. 
 
Razpravljali so svetniki: Peter SUŠNIK, Miha JAZBINŠEK, Dominik Sava ČERNJAK, doc. 
dr. Gregor GOMIŠČEK, Miloš PAVLICA, prof. dr. Metka TEKAVČIČ, mag. Igor 
OMERZA, Slavko SLAK, Branko OMERZU, Viktorija POTOČNIK, Mihael JARC in 
Dimitrij KOVAČIČ. 
 
Županja je ob 18.36 uri odredila 30-minutni odmor. Zasedanje se je nadaljevalo ob 19.20 uri. 
 
Po odmoru so razpravljali svetniki: Janez VRBOŠEK, Miha JAZBINŠEK, Peter BOŽIČ, 
Zvone PENKO, Janez ŽELEZNIK, Janez ŽAGAR, Boštjan CIZELJ, prof. dr. Metka 
TEKAVČIČ, mag. Igor OMERZA, mag. Janez SODRŽNIK, doc. dr. Bojana BEOVIĆ in dr. 
Drago ČEPAR. 
 
Županja je podala pojasnilo v zvezi z razpravo svetnika Janeza VRBOŠKA, nato pa so 
pojasnila in odgovore na vprašanja iz razprave podali Nataša TURŠIČ, načelnica Oddelka za 
gospodarjenje z zemljišči, Blaž PERŠIN, načelnik Oddelka za kulturo in raziskovalno 
dejavnost, in Velko FRANKO, načelnik Oddelka za pravne, kadrovske in splošne zadeve. 
 
Županja je ob 20.50 uri odredila 15-minutni odmor. Zasedanje se je nadaljevalo ob 21.10 uri. 
 
Po odmoru je županja prešla na glasovanje o vloženih amandmajih. Glede na to, da svetnik 
Janez JEMEC in svetniki Svetniškega kluba Nova Slovenija amandmajev niso vložili v 
skladu z drugim odstavkom 146. člena poslovnika mestnega sveta, in da svetnik Mihael 
JARC dveh amandmajev ni vložil v skladu s prvim odstavkom 133. člena poslovnika 
mestnega sveta (ni obrazložitve), mestni svet o njih ni razpravljal in glasoval. 

 
 

I. 
 

Ker ni bilo razprave, je županja dala na glasovanje AMANDMA svetnika Mihe 
JAZBINŠKA: 
 

V četrtem odstavku 3. člena se na koncu stavka doda besedilo »izključno za investicije v 
lasti Mestne občine Ljubljana«. 
 
Navzočnost je priglasilo 28 svetnikov.  
Za je glasovalo 16 svetnikov. Proti je glasovalo 20 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 

II. 
 

Ker ni bilo razprave, je županja dala na glasovanje AMANDMA svetnika Mihe 
JAZBINŠKA: 
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V 11. členu se na koncu stavka doda besedilo »in imajo predpisano pravno podlago«. 
 
Navzočnost se ni spremenila (28 svetnikov).  
Za je glasovalo 15 svetnikov. Proti je glasovalo 23 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 

III. 
 

Ker ni bilo razprave, je županja dala na glasovanje AMANDMA svetnika Mihe 
JAZBINŠKA: 
 

V tretjem odstavku 14. člena se na koncu stavka doda besedilo »o vlaganju kapitala«. 
 
Navzočnost se ni spremenila (28 svetnikov).  
Za je glasovalo 13 svetnikov. Proti je glasovalo 22 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 

IV. 
 

O postavki 7141 Drugi nedavčni prihodki v Bilanci prihodkov in odhodkov v Splošnem delu 
proračuna predloga odloka, h kateri je svetnik Miha JAZBINŠEK vložil amandma, je 
razpravljal svetnik Miha JAZBINŠEK. 
 

Županja je dala na glasovanje AMANDMA svetnika Mihe JAZBINŠKA: 
 

V poglavju I. Splošni del proračuna, A. Bilanca prihodkov in odhodkov se postavka 
7141 Drugi nedavčni prihodki poveča za 602.310.266 SIT, postavka v poglavju III. 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) pa ustrezno zmanjša. 
 
Navzočnost se ni spremenila (28 svetnikov).  
Za je glasovalo 17 svetnikov. Proti je glasovalo 20 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 

V. 
 

O postavki 7141 Drugi nedavčni prihodki v Bilanci prihodkov in odhodkov v Splošnem delu 
proračuna predloga odloka, h kateri je svetnik Miha JAZBINŠEK vložil amandma, je 
razpravljal svetnik Miha JAZBINŠEK. 
 

Županja je dala na glasovanje AMANDMA svetnika Mihe JAZBINŠKA: 
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V poglavju I. Splošni del proračuna, A. Bilanca prihodkov in odhodkov se postavka 
7141 Drugi nedavčni prihodki poveča za 314.137.882 SIT, postavka v poglavju III. 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) pa ustrezno zmanjša. 
 
Navzočnost se ni spremenila (28 svetnikov).  
Za je glasovalo 18 svetnikov. Proti je glasovalo 21 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 

VI. 
 

Ker ni bilo razprave, je županja dala na glasovanje AMANDMA svetnika Mihaela JARCA: 
 

V poglavju 2. Izobraževanje naj se pri zaporedni številki 1 z naslovom Predstavitev 
ciljev, strategij in programov na posameznem področju doda nov odstavek, ki se glasi: 
 
»Vsled padanja rodnosti in posledično zmanjševanja vpisa novih učencev in oddelkov ne 
glede na uvajanje programa devetletnega programa izobraževanja bomo v letošnjem 
letu izdelali projekcijo vpisa novih učencev za prihodnjih šest let, da bi tako ugotovili, ali 
je ob nespremenjenih veljavnih standardih možno katero osnovno šolo ukiniti in 
združiti nekatere šolske okoliše.« 
  
Navzočnost se ni spremenila (28 svetnikov).  
Za je glasovalo 15 svetnikov. Proti je glasovalo 21 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 

VII. 
 

O postavki 081002, h kateri so svetniki Dimitrij KOVAČIČ, prof. dr. Stanislav PEJOVNIK, 
Janez VRBOŠEK, mag. Janez SODRŽNIK, Zvone PENKO, Janez ŽAGAR, Dominik Sava 
ČERNJAK, Samo KUŠČER in svetnica Viktorija POTOČNIK vložili amandma, je 
razpravljal svetnik Slavko SLAK.  
 

Županja amandmaja ni podprla. 
 

Županja je dala na glasovanje AMANDMA skupine svetnikov: 
 

Postavka 081002 se spremeni tako, da se v okviru konta 41200 kot neprofitna 
organizacija zapiše Košarkarski klub Union Olimpija, ki se ji nameni proračunski 
znesek 50.000.000,00 SIT.   
 
Navzočnost se ni spremenila (28 svetnikov).  
Za je glasovalo 16 svetnikov. Proti je glasovalo 19 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
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VIII. 

 
Ker ni bilo razprave, je županja dala na glasovanje AMANDMA svetnika Branka 
OMERZUJA: 
 

V obrazložitvi postavke 081003 Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za 
območje MOL, se na: 
- strani II/71 zadnji odstavek spremeni tako, da se glasi: »Športni zvezi Ljubljane in 
Akademski športni zvezi Olimpija – Ljubljana bomo sofinancirali delovanje, namenjeno 
usklajevanju in razvoju programov njunih članic.« 
- strani II/73 drugi stavek prvega odstavka spremeni tako, da se glasi: »Za delovanje 
strokovnih služb, njunih organov in materialnih stroškov ter za izvajanje vseh nujnih 
nalog v letu 2005 se Športni zvezi Ljubljane zagotovi 20 mio SIT in Akademski športni 
zvezi Olimpija – Ljubljana 15,5 mio SIT.«  
 
Navzočnost se ni spremenila (28 svetnikov).  
Za je glasovalo 9 svetnikov. Proti je glasovalo 23 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 

IX. 
 

Ker ni bilo razprave, je županja dala na glasovanje AMANDMA svetnika Janeza 
ŽAGARJA: 
 

Poveča se postavka 049002 na 19.000.000 SIT in s tem lokalna pokopališča na 13.000.000 
SIT. 
Sredstva se prerazporedi s postavke 049003 Razvojne strokovne naloge na področju 
Gospodarskih javnih služb. 
   
Navzočnost se ni spremenila (28 svetnikov).  
Za je glasovalo 11 svetnikov. Proti je glasovalo 21 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 

X. 
 

O postavki 062091 Panoramsko dvigalo na Ljubljanski grad v tabeli Načrti razvojnih 
programov po proračunskih uporabnikih predloga odloka, h kateri je svetnik Samo KUŠČER 
vložil amandma, so razpravljali svetniki Samo KUŠČER, Mihael JARC, Branko OMERZU, 
Miha JAZBINŠEK, Dimitrij KOVAČIČ, dr. Drago ČEPAR, Janez ŽAGAR, Damijan 
DOLINAR in Zvone PENKO. 
 

Županja je podala pojasnilo v zvezi z razpravo svetnika Sama KUŠČERJA. 
 

Županja je dala na glasovanje AMANDMA svetnika Sama KUŠČERJA: 
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Briše se postavka  
060291 Panoramsko dvigalo na Ljubljanski grad 
Pridobili bomo projektno dokumentacijo za pridobitev dovoljenja za gradnjo 
panoramskega dvigala ter izvedli razpis za izvajalca gradbenih del.  
 
V tabeli NAČRTI RAZVOJNIH PROGRAMOV PO PRORAČUNSKIH 
UPORABNIKIH se briše vrstica PANORAMSKO DVIGALO NA GRAD z oceno 
450.000.000,00 SIT za leto 2005 in 525.500.000,00 SIT za leto 2006. 
 
Celotni znesek se prerazporedi v enakih deležih na porabnika Komunalo in Ceste. 
 
Navzočnost je priglasilo 33 svetnikov.  
Za je glasovalo 15 svetnikov. Proti je glasovalo 22 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 

 
XI. 

 
Ker ni bilo razprave, je županja dala na glasovanje AMANDMA svetnika Mihaela JARCA: 
 

V poglavju postavke 062097 Urbanistična dokumentacija, stran II/315, se v drugi alinei 
na koncu doda nov stavek, ki se glasi:  
 
»Vključno s postopno pripravo osnutkov novelacij prostorsko izvedbenih aktov za 
območje urejanja, koder se nahajajo stanovanjski bloki z ravnimi strehami (terasami). 
Novelacije PIA bodo obsegale možnost gradnje eno ali večkapnih streh z namenom 
ureditve podstrešnih stanovanj pod njimi. 
  
Navzočnost se ni spremenila (33 svetnikov).  
Za je glasovalo 15 svetnikov. Proti je glasovalo 21 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 

XII. 
 

Ker ni bilo razprave, je županja dala na glasovanje AMANDMA svetnika Janeza 
ŽAGARJA k Programu prodaje stvarnega premoženja za leto 2005: 
 

Mestna občina lahko kupuje oziroma pridobiva nepremičnine in zemljišča tudi z 
menjavo z nepremičninami ali  poslovnimi deleži v podjetjih, ki so v lasti MOL. 
Vrednost menjave se ugotovi s cenitvijo zapriseženega sodnega cenilca oziroma cenilca z 
licenco za vrednotenje podjetij. 
  
Navzočnost je priglasilo 28 svetnikov.  
Za je glasovalo 13 svetnikov. Proti je glasovalo 21 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
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Županja je pred glasovanjem o predlogih sklepov podala ugotovitev, da je skladno s prvim 
odstavkom 148. člena poslovnika mestnega sveta proračun po končanem glasovanju o 
amandmajih usklajen glede prihodkov in odhodkov. 
 
 
Županja je dala na glasovanje: 
 
1. PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o proračunu Mestne 
občine Ljubljana za leto 2005. 

 
Navzočnost je priglasilo 28 svetnikov.  
Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti je glasovalo 13 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
O predlogu sklepa svetnika Janeza ŽELEZNIKA sta najprej razpravljala svetnika Peter 
SUŠNIK in Miha JAZBINŠEK, nato je županja dala na glasovanje: 
 
2. PREDLOG SKLEPA svetnika Janeza ŽELEZNIKA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana zavezuje županjo Mestne občine Ljubljana, da 
osnutek Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2006 mestnemu svetu 
predloži v obravnavo najkasneje v mesecu oktobru 2005. 

 
Navzočnost se ni spremenila (28 svetnikov).  
Za je glasovalo 7 svetnikov. Proti je glasovalo 21 svetnikov. 
 
Sklep ni bil sprejet. 
 
 
3. PREDLOG SKLEPA svetnika dr. Draga ČEPARJA: 
 
V prihodnjem proračunu predlagatelj opredeli postavko »Darilo novorojencem«. Višino 
postavke in posamičnih daril opredeli v skladu s finančnimi možnostmi. Postopek 
podeljevanja opredeli in da v razpravo  mestnemu svetu do 1. oktobra 2005. 

 
Navzočnost se ni spremenila (28 svetnikov).  
Za je glasovalo 16 svetnikov. Proti je glasovalo 18 svetnikov. 
 
Svetnik Dominik Sava ČERNJAK je predlagal ponovitev glasovanja. 
 
Županja je predlog sklepa ponovno dala na glasovanje. 
 
Za je glasovalo 18 svetnikov. Proti je glasovalo 15 svetnikov. 
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Sklep je bil sprejet. 
 
 
V zvezi z drugim predlogom sklepa svetnika dr. Draga ČEPARJA je županja najprej podala 
pojasnilo, nato pa dala na glasovanje 
 
4. PREDLOG SKLEPA svetnika dr. Draga ČEPARJA: 
 
MOL do 1. 9. 2005 predloži mestnim svetnikom oceno, koliko stanovanj Ljubljančani ne 
morejo vpisati v zemljiško knjigo (čeprav so lastniki), ker MOL ni uredila lastništva 
zemljišč, na katerih so sezidana. 

 
Navzočnost se ni spremenila (28 svetnikov).  
Za je glasovalo 18 svetnikov. Proti je glasovalo 14 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
Županja je sejo prekinila ob 22.05 uri. 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
II. ZASEDANJE 34. IZREDNE SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE 
LJUBLJANA, KI JE BILO V TOREK 19. APRILA 2005 
 
 
Zasedanje se je pričelo ob 15.55 uri ob navzočnosti 26 svetnikov.  
 
Zasedanje sta vodila podžupan Mestne občine Ljubljana Slavko SLAK in županja Mestne 
občine Ljubljana Danica SIMŠIČ. 
 
Mestni svet je bil sklepčen in je sejo nadaljeval z obravnavo 1.b točke določenega dnevnega 
reda 34. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana z dne 18. aprila 2005 z 
naslovom: 
 
 
B) PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA JAVNEGA STANOVANJSKEGA SKLADA 
MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2005 
 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Pred prvim zasedanjem so prejeli 
poročilo pristojnega Odbora za finance.  
 
Jožka HEGLER, direktorica Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana, je 
podala uvodno obrazložitev. 
 
Predsednica Odbora za finance prof. dr. Metka TEKAVČIČ je predstavila stališče pristojnega 
odbora. 
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Predsednik Statutarno pravne komisije Miloš PAVLICA ni želel besede. 
 
Razpravljal je svetnik Miha JAZBINŠEK. 
 
Podžupan Slavko SLAK je dal na glasovanje: 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana soglaša s predlogom finančnega načrta Javnega 
stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leto 2005. 
 
Navzočnost je priglasilo 19 svetnikov. 
 
Podžupan je ponovno ugotavljal navzočnost. 
 
Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov. 
Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti je glasovalo 6 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 

 
 

AD 2. 
 

PREDLOG PRAVILNIKA O MERILIH ZA SOFINANCIRANJE IZVAJANJA 
LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega 
Odbora za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport z amandmaji, med prvim zasedanjem pa 
še amandmaja svetnika Mihe KOPRIVŠKA.  
 
Svetnik Peter SUŠNIK je podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da se ta točka brez 
razprave in odločanja preloži na eno izmed naslednjih sej. 
 
Podžupan je dal na glasovanje POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA: 
 
Točka 2 določenega dnevnega reda 34. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine 
Ljubljana z dne 18. 4. 2005 se brez razprave in odločanja preloži na eno izmed 
naslednjih sej. 
 
Navzočnost je priglasilo 22 svetnikov. 
 
Podžupan je ponovno ugotavljal navzočnost. 
 
Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov. 
Za je glasovalo 8 svetnikov. Proti je glasovalo 16 svetnikov. 
 
Postopkovni predlog ni bil sprejet. 
 
 



 13

Predstavnik predlagateljice Marko TRŠKAN, vodja Službe za šport v Oddelku za predšolsko 
vzgojo, izobraževanje in šport, je podal uvodno obrazložitev. 
 
Prof. dr. Stanislav PEJOVNIK, predsednik Odbora za predšolsko vzgojo, izobraževanje in 
šport, je podal stališče pristojnega odbora. 
 
Predsednik Statutarno pravne komisije g. Miloš PAVLICA ni želel besede. 
 
Razpravljali so svetniki: Miha KOPRIVŠEK, Boštjan CIZELJ, Miha JAZBINŠEK in Branko 
OMERZU. 
 
Svetnik Janko MÖDERNDORFER je v skladu s prvim odstavkom 106. člena poslovnika 
mestnega sveta podal POSTOPKOVNI PREDLOG, da se obravnava te točke dnevnega reda 
preloži na eno od naslednjih sej. 
 
Podžupan je dal na glasovanje POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA: 
 
Obravnava točke 2 določenega dnevnega reda 34. izredne seje Mestnega sveta Mestne 
občine Ljubljana z dne 18. 4. 2005 se v skladu s prvim odstavkom 106. člena poslovnika 
mestnega sveta preloži na eno od naslednjih sej mestnega sveta. 
 
Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov. 
 
Podžupan je ponovno ugotavljal navzočnost. 
 
Navzočnost je priglasilo 26 svetnikov. 
Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 
 
Postopkovni predlog je bil sprejet. 
 
 

AD 3.  
 

A) PREDLOG SKLEPA O PODELITVI NAZIVA ČASTNA MEŠČANKA 
OZIROMA ČASTNI MEŠČAN GLAVNEGA MESTA LJUBLJANE 

 
B) PREDLOG SKLEPA O PODELITVI NAGRAD GLAVNEGA MESTA 

LJUBLJANA ZA LETO 2005 
 

C) PREDLOG SKLEPA O PODELITVI PLAKET GLAVNEGA MESTA 
LJUBLJANA ZA LETO 2005 

 

 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje.  
 
Janez ŽELEZNIK, predsednik Komisije za priznanja, je podal uvodno obrazložitev k vsem 
trem predlogom sklepov. 
 
Predsednik Statutarno pravne komisije Miloš PAVLICA ni želel besede. 
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A) PREDLOG SKLEPA O PODELITVI NAZIVA ČASTNA MEŠČANKA 
     OZIROMA ČASTNI MEŠČAN GLAVNEGA MESTA LJUBLJANE 
 
Ker ni bilo razprave, je podžupan dal na glasovanje  
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Naziv častna meščanka oziroma častni meščan prejmeta: 

- Dubravka TOMŠIČ SREBOTNJAK in  
- dr. France BERNIK.  

 
Navzočnost je priglasilo 27 svetnikov.  
Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
B) PREDLOG SKLEPA O PODELITVI NAGRAD GLAVNEGA MESTA 
     LJUBLJANA ZA LETO 2005 
 
Razpravljal je svetnik Branko OMERZU. 
 
Ob 17.10 uri je vodenje seje prevzela županja in dala na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Nagrado glavnega mesta Ljubljana za leto 2005 prejmejo: 

- dr. Mirko CUDERMAN, 
- Silvan FURLAN, 
- Drago JANČAR, 
- Matjaž KLOPČIČ, 
- Slovenska provinca družbe Jezusove – Jezuiti. 
 

Navzočnost je priglasilo 25 svetnikov.  
Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
C) PREDLOG SKLEPA O PODELITVI PLAKET GLAVNEGA MESTA 
     LJUBLJANA ZA LETO 2005 
 
Ker ni bilo razprave, je županja dala na glasovanje  
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Plaketo glavnega mesta Ljubljana za leto 2005 prejmejo: 

- Alojz ČEMAŽAR, 
- Aljaž PEGAN, 
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- Mitja PETKOVŠEK, 
- Tone OROŽIM, 
- Matjaž SEKELJ, 
- Jože VOZNY, 
- Glasbena mladina ljubljanska, 
- Hiša eksperimentov, 
- Mestna zveza tabornikov, 
- Osnovna šola Ledina. 

 
Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov).  
Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Svetnik Branko OMERZU je podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da se seja 
prekine. 
 
Županja je dala na glasovanje POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA: 
 
Seja Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana se prekine. 
 
Navzočnost je priglasilo 22 svetnikov. 
 
Županja je ponovno ugotavljala navzočnost. 
 
Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov. 
Za je glasovalo 9 svetnikov. Proti je glasovalo 8 svetnikov. 
 
Postopkovni predlog sklepa je bil sprejet. 
 
 
Županja je ob 17.15 uri sejo prekinila. 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
III. ZASEDANJE 34. IZREDNE SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE 
LJUBLJANA, KI JE BILO V PONEDELJEK 16. MAJA 2005 
 
 
Zasedanje se je pričelo ob 15.50 uri ob navzočnosti 31 svetnikov.  
 
Zasedanje je vodila županja Mestne občine Ljubljana Danica SIMŠIČ. 
 
Mestni svet je bil sklepčen in je sejo nadaljeval z obravnavo 4. točke določenega dnevnega 
reda 34. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana z dne 18. aprila 2005 z 
naslovom: 
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OSNUTEK ODLOKA O ZAZIDALNEM NAČRTU ZA DEL OBMOČJA UREJANJA 
CO 1/27 ŠUMI 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Pred prvim zasedanjem so prejeli 
poročilo pristojnega Odbora za urejanje prostora in urbanizem. Pred drugim zasedanjem pa so 
k tej točki prejeli še skico svetnika Mihe JAZBINŠKA. 
 
Predstavnica predlagateljice Alenka PAVLIN, vodja Službe za lokacijske načrte in prenovo v 
Oddelku za urbanizem, je podala uvodno obrazložitev. 
 
Gregor ISTENIČ, član Odbora za urejanje prostora in urbanizem, je podal stališče pristojnega 
odbora. 
 
Predsednik Statutarno pravne komisije Miloš PAVLICA ni želel besede. 
 
Razpravljali so svetniki: Branko OMERZU,  Miha JAZBINŠEK, Peter SUŠNIK, Mihael 
JARC, Samo KUŠČER, Janez ŽAGAR, Zvone PENKO, Peter BOŽIČ, doc. dr. Bojana 
BEOVIĆ, Majda ŠIRCA, doc. dr. Gregor GOMIŠČEK, dr. Drago ČEPAR, Janez VRBOŠEK 
in Damijan DOLINAR.    
 
Odgovore in pojasnila v zvezi z razpravami svetnikov je podal Igor JURANČIČ, načelnik 
Oddelka za urbanizem. 
 
Županja je dala na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme osnutek Odloka o zazidalnem načrtu za 
del območja urejanja CO 1/27 Šumi, skupaj s pripombami iz razprave. 
 
Pred glasovanjem so svoj glas obrazložili svetniki Zvone PENKO, Miha JAZBINŠEK, Samo 
KUŠČER, Mihael JARC, Branko OMERZU, Peter BOŽIČ, Janez VRBOŠEK in Janez 
ŽAGAR. 
 
Navzočnost je priglasilo 25 svetnikov.  
Za je glasovalo 18 svetnikov. Proti je glasovalo 15 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 

 
 

AD 5. 
 

OSNUTEK ODLOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH ZA OBMOČJE 
UREJANJA CR 1/17 KONGRESNI TRG IN DEL OBMOČJA UREJANJA CT 10 

SLOVENSKA CESTA 
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Pred prvim zasedanjem so prejeli 
poročilo pristojnega Odbora za urejanje prostora in urbanizem. 
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Predstavnica predlagateljice Alenka PAVLIN, vodja Službe za lokacijske načrte in prenovo v 
Oddelku za urbanizem, je podala uvodno obrazložitev. 
 
Dr. Jože ZAGOŽEN, predsednik Odbora za urejanje prostora in urbanizem, je podal stališče 
pristojnega odbora. 
 
Predsednik Statutarno pravne komisije Miloš PAVLICA ni želel besede. 
 
Županja je ob 18.28 uri odredila 30-minutni odmor. Zasedanje se je nadaljevalo ob 19.10 uri. 
 
Po odmoru so razpravljali svetniki: dr. Drago ČEPAR, Miha JAZBINŠEK, doc. dr. Gregor 
GOMIŠČEK, Janez ŽAGAR, Marinka LEVIČAR, Damijan DOLINAR, Mihael JARC in dr. 
Jože ZAGOŽEN.  
 
Odgovore in pojasnila v zvezi z razpravami svetnikov je podal Igor JURANČIČ, načelnik 
Oddelka za urbanizem. 
 
Županja je dala na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme osnutek Odloka o prostorskih ureditvenih 
pogojih za območje urejanja CR 1/17 Kongresni trg in del območja urejanja CT 10 
Slovenska cesta, skupaj s pripombami iz razprave. 
 
Pred glasovanjem sta svoj glas obrazložila svetnika Miha JAZBINŠEK in Mihael JARC. 
 
Navzočnost je priglasilo 28 svetnikov.  
Za je glasovalo 22 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 6. 
 

A) PREDLOG SKLEPA O POVEČANJU VREDNOSTI NAMENSKEGA 
PREMOŽENJA JAVNEGA STANOVANJSKEGA SKLADA MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA 
 

B) PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBAH SKLEPA O POVEČANJU VREDNOSTI 
NAMENSKEGA PREMOŽENJA JAVNEGA STANOVANJSKEGA SKLADA 

MESTNE OBČINE LJUBLJANA 
 
 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Pred prvim zasedanjem so prejeli 
poročilo pristojnega Odbora za finance k obema točkama in amandma Statutarno pravne 
komisije k 6.b točki dnevnega reda. 
 
Predstavnica predlagateljice Nataša TURŠIČ, načelnica Oddelka za gospodarjenje z zemljišči, 
je podala uvodno obrazložitev k obema predlogoma sklepov. 
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Prof. dr. Metka TEKAVČIČ, predsednica Odbora za finance, je podala stališče pristojnega 
odbora k obema predlogoma sklepov. 
 
Predsednik Statutarno pravne komisije Miloš PAVLICA ni želel besede. 
 
 
A) PREDLOG SKLEPA O POVEČANJU VREDNOSTI NAMENSKEGA 
PREMOŽENJA JAVNEGA STANOVANJSKEGA SKLADA MESTNE OBČINE 
LJUBLJANA 
 
Ker ni bilo razprave, je županja dala na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o povečanju vrednosti 
namenskega premoženja Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana. 
 
Navzočnost je priglasilo 27 svetnikov.  
Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
B) PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBAH SKLEPA O POVEČANJU VREDNOSTI 
NAMENSKEGA PREMOŽENJA JAVNEGA STANOVANJSKEGA SKLADA 
MESTNE OBČINE LJUBLJANA 
 
Razpravljal je svetnik doc. dr. Gregor GOMIŠČEK. 
 
Pojasnilo v zvezi z razpravo svetnika doc. dr. Gregorja GOMIŠČKA je podala Nataša 
TURŠIČ, načelnica Oddelka za gospodarjenje z zemljišči. 
 
 

I. 
 

O naslovu predloga sklepa, h kateremu je Statutarno pravna komisija vložila amandma, ni 
nihče razpravljal, zato je županja dala na glasovanje AMANDMA Statutarno pravne 
komisije: 
 

Naslov se spremeni tako, da se glasi: 
 
»Spremembe Sklepa o povečanju vrednosti namenskega premoženja Javnega 
stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana številka 4024-2/2004-390 z dne 31. 1. 
2005«. 
 
Navzočnost je priglasilo 29 svetnikov.  
Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
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Županja je dala na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o spremembah Sklepa o 
povečanju vrednosti namenskega premoženja Javnega stanovanjskega sklada Mestne 
občine Ljubljana, skupaj s sprejetim amandmajem. 
 
Navzočnost se ni spremenila (29 svetnikov).  
Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 7. 
 

PREDLOG ODLOKA O DOLOČITVI OBMOČJA PREDKUPNE PRAVICE 
MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega 
Odbora za gospodarjenje z nepremičninami z amandmajema. Pred tretjim zasedanjem pa so 
prejeli še amandma županje. 
 
Predstavnica predlagateljice mag. Marija CERKVENIK, podsekretarka v Oddelku za 
urbanizem, je podala uvodno obrazložitev. 
 
Miha KOPRIVŠEK, podpredsednik Odbora za gospodarjenje z nepremičninami, je podal 
stališče pristojnega odbora. 
 
Predsednik Statutarno pravne komisije Miloš PAVLICA ni želel besede. 
 
O aktu v celoti sta razpravljala svetnika Miha JAZBINŠEK in doc. dr. Gregor GOMIŠČEK.  
 
Pojasnila v zvezi z razpravama svetnikov Mihe JAZBINŠKA in doc. dr. Gregorja 
GOMIŠČKA je podala mag. Marija CERKVENIK, podsekretarka v Oddelku za urbanizem. 
 
 

I. 
 

O 2. členu predloga odloka, h kateremu sta vložila amandmaja Odbor za gospodarjenje z 
nepremičninami in županja, ni razpravljal nihče, zato je županja dala na glasovanje: 
 

1. AMANDMA Odbora za gospodarjenje z nepremičninami: 
 

Določba 2. člena Odloka o določitvi območja predkupne pravice MOL se v točki »1. 
območje poselitve (ureditvena območja naselij)« dopolni tako, da se za prostorsko celoto 
B4 Stožice-Tomačevo doda nova prostorska celota v besedilu, ki se glasi: 
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Prostorska 
celota 

Oznaka 
območja 
urejanja 

Ime območja 
urejanja 

Način 
urejanja 

Namembnost 

B6 Črnuče - 
Nadgorica 

    

 BR 6/1 Stare Črnuče PUP zelena površina, dom za stare 
 
 
Navzočnost je priglasilo 29 svetnikov.  
Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
2. AMANDMA županje: 

 

Določba 2. člena Odloka o določitvi območja predkupne pravice MOL se v točki 1. 
»območje poselitve (ureditvena območja naselij)« dopolni tako, da se v prostorski celoti 
V3 Vič dodata novi druga in četrta alinea, ki se glasita: 
 
Prostorska 
celota 

Oznaka 
območja 
urejanja 

Ime območja 
urejanja                      

Način 
urejanja

Namembnost  

V3 Vič VP3/2 del Brdo ZN Inštituti, raziskovalna 
dejavnost, znanost (tehnološki 
park) 

 VS 3/5 del Brdo ZN Cesta 
 
Dosedanja druga alinea postane tretja alinea. 
 
Navzočnost se ni spremenila (29 svetnikov).  
Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 

II. 
O 5. členu predloga odloka, h kateremu je Odbor za gospodarjenje z nepremičninami vložil 
amandma, ni razpravljal nihče, zato je županja dala na glasovanje 
 

AMANDMA Odbora za gospodarjenje z nepremičninami: 
 

5. člen odloka se spremeni tako, da se glasi: 

»Območje predkupne pravice MOL iz druge točke 2. člena tega odloka je na parcelo 
natančno določeno s Sklepom o določitvi športnih objektov občinskega pomena v Mestni 
občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 22/99, 24/00, 106/00, 14/01, 18/01, 31/01, 40/01, 50/01 
in 63/01) in v morebitnih naslednjih spremembah navedenega sklepa. 
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Kartografsko gradivo in informativne grafične priloge k sklepom iz prejšnjega odstavka 
tega člena so na vpogled pri organu Mestne uprave MOL, pristojnem za predšolsko 
vzgojo, izobraževanje in šport.«. 

 
Navzočnost se ni spremenila (29 svetnikov).  
Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
Županja je dala na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o določitvi območja 
predkupne pravice Mestne občine Ljubljana, skupaj s sprejetimi amandmaji. 
 
Navzočnost se ni spremenila (29 svetnikov).  
Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
 
 
S tem je bil izčrpan dnevni red 34. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, 
zato je županja ob 20.30 uri sejo končala.  
 

 

 

 

 

 

VODJA SLUŽBE                                                                             ŽUPANJA 
 po pooblastilu  
Matjaž BREGAR                                                                          Danica SIMŠIČ  
 
 
 


