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

Številka: 0600-24/2004-29 
Datum:   10. 3. 2005 

 
Z A P I S N I K 

 
16. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, ki je bila: 
 
• v ponedeljek 13. decembra 2004 - I. zasedanje  
• v ponedeljek 31. januarja 2005 - II. zasedanje in 
• v ponedeljek 14. februarja 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 Miloš 
PAVLICA.  

 
Na zasedanju dne 13. decembra 2004 so bili navzoči člani in članice Mestnega sveta (v 
nadaljevanju svetniki): 
 
doc. dr. Bojana BEOVIĆ, Peter Jožef BOŽIČ, mag. Andrej BRUČAN, Boštjan CIZELJ, 
Anton COLARIČ, dr. Drago ČEPAR, Maja ČEPIČ, Dominik Sava ČERNJAK, Stanislava 
Marija FERENČAK MARIN, doc. dr. Gregor GOMIŠČEK, Gregor ISTENIČ, Roman 
JAKIČ, Mihael JARC, Miha JAZBINŠEK, 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 Radovan PEJOVNIK, Zvone PENKO, Dunja PIŠKUR-KOSMAČ, 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 niso udeležili: mag. Janez DROBNIČ, Miha KOPRIVŠEK,Viktorija 
POTOČNIK - opr. in prof. dr. Darko ŠTRAJN - opr.  
 
 
Na II. zasedanju dne 31. januarja 2005 so bili navzoči svetniki: 
 
doc. dr. Bojana BEOVIĆ, Peter Jožef BOŽIČ, Boštjan CIZELJ, dr. Drago ČEPAR, Maja 
ČEPIČ, Dominik Sava ČERNJAK, Damijan DOLINAR, Stanislava Marija FERENČAK 
MARIN, doc. dr. Gregor GOMIŠČEK, Gregor ISTENIČ, Roman JAKIČ, Mihael JARC, 
Janez JEMEC, Miha KOPRIVŠEK, Dimitrij KOVAČIČ, Samo KUŠČER, Marinka 
LEVIČAR, Boris MAKOTER, Barbara MIKLAVČIČ, Janko MÖDERNDORFER, Angela 
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MURKO PLEŠ, mag. Igor OMERZA, Branko OMERZU, Miloš PAVLICA, prof. dr. 
Stanislav Radovan PEJOVNIK, Zvone PENKO, Dunja PIŠKUR-KOSMAČ, Viktorija 
POTOČNIK, Franc SLAK, Slavko SLAK, Eva STRMLJAN KRESLIN, Peter SUŠNIK, 
Majda ŠIRCA, Marija ŠTERBENC, prof. dr. Darko ŠTRAJN, prof. dr. Metka TEKAVČIČ, 
Janez VRBOŠEK, dr. Jože ZAGOŽEN, Janez ŽAGAR in Janez ŽELEZNIK. 
 
Seje se niso udeležili svetniki: Anton COLARIČ – opr., Miha JAZBINŠEK – opr., Cvetka 
SELŠEK – opr., mag. Janez SODRŽNIK – opr.,  Marjeta VESEL-VALENTINČIČ – opr. 
 
 
Na III. zasedanju dne 14. februarja 2005 so bili navzoči 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, 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, Viktorija POTOČNIK, Cvetka SELŠEK, Franc SLAK, Slavko 
SLAK, mag. Janez SODRŽNIK, Eva STRMLJAN KRESLIN, 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. 
 
Seje se nista udeležila: doc. dr. Gregor GOMIŠČEK – opr. in prof. dr. Stanislav Radovan  
PEJOVNIK – opr. 
 
 
Prvo zasedanje se je pričelo ob 15. 47 uri ob navzočnosti 25 svetnikov. 
 
V skladu s 93. členom Poslovnika Mestne občine Ljubljana je mestni svet odločal o 
mandatnih vprašanjih na začetku seje. Po sklicu seje so svetniki prejeli predloga 
ugotovitvenih sklepov Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja o prenehanju 
mandata člana mestnega sveta mag. Andreju BRUČANU in mag. Janezu DROBNIČU. 
 
Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Slavko Slak je podal 
uvodno obrazložitev.  
 
Ker ni bilo razprave, je županja dala na glasovanje: 
 
1. PREDLOG UGOTOVITVENEGA SKLEPA: 
 
Mag. Andreju Bručanu preneha mandat člana Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, 
ker je bil na seji Državnega zbora Republike Slovenije dne 3. 12. 2004 imenovan za 
ministra za zdravje, in ker ta funkcija ni združljiva s funkcijo člana mestnega sveta. 
 
Mandat preneha z dnem sprejema tega ugotovitvenega sklepa. 
 
Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 27 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
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Sklep je bil sprejet. 
 
 
2.  PREDLOG UGOTOVITVENEGA SKLEPA: 
 
Mag. Janezu Drobniču preneha mandat člana Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, 
ker je bil na seji Državnega zbora Republike Slovenije dne 3. 12. 2004 imenovan za 
ministra za delo, družino in socialne zadeve, in ker ta funkcija ni združljiva s funkcijo 
člana mestnega sveta. 
 
Mandat preneha z dnem sprejema tega ugotovitvenega sklepa. 
 
Navzočnost je priglasilo 27 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 25 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
Županja je najprej dala besedo mag. Andreju BRUČANU, ki se je zahvalil za sodelovanje v 
mestnem svetu, nato pa se je županja tudi sama zahvalila za dosedanje sodelovanje mag. 
Andreju BRUČANU in mag. Janezu DROBNIČU. 
 
Po sklicu seje so svetniki prejeli predlog svetnika Mihe JAZBINŠKA za umik 9. točke 
dnevnega reda z naslovom: »Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
prostorskih ureditvenih  pogojih za območje urejanja ŠP 1/3 Viator«.  
 
Županja je dala v obravnavo naslednji  
PREDLOG DNEVNEGA  REDA 
 
1. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude 
2. Kadrovske zadeve 
3. Predlog Odloka o spremembi Odloka o organizaciji in delovnem področju Mestne 

uprave Mestne občine Ljubljana s predlogom za sprejem po hitrem postopku 
4. Poročilo o stanju okolja v Mestni občini Ljubljana 
5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda 

Živalski vrt Ljubljana s predlogom za sprejem po hitrem postopku 
6. Predlog Sklepa o povečanju vrednosti namenskega premoženja Javnega 

stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana 
7. Predlog Sklepa o stanovanjski najemnini 
8. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejemu prostorskih 

ureditvenih pogojev za plansko celoto V1 Rudnik  
9. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih  

pogojih za območje urejanja ŠP 1/3 Viator  
 
 
 O predlogu dnevnega reda je razpravljal svetnik Miha JAZBINŠEK.  
 
Po razpravi je županja dala na glasovanje PREDLOG SKLEPA svetnika Mihe 
JAZBINŠKA: 
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Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih  
pogojih za območje urejanja ŠP 1/3 Viator se umakne iz dnevnega reda 16. seje 
mestnega sveta. 

 
Navzočnost je priglasilo 29 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 9 svetnikov. Proti je glasovalo 22 svetnikov. 
 
Sklep ni bil sprejet. 
 
Županja je dala na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog dnevnega reda 16. seje. 
 
Navzočnost se ni spremenila (29 svetnikov). 
Za predlagani sklep je glasovalo 26 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 
 
Predlagani dnevni red je bil sprejet. 

 
 

AD 1.  
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 sta skladno z 98. členom Poslovnika 
Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana poslala svetnika Dominik Sava ČERNJAK   in 
Peter SUŠNIK: 
 
1. 
Dominik Sava ČERNJAK 
Vprašanje v zvezi s sodelovanjem Zavoda za turizem s projektom Easy jet glede optimalno 
izkoriščenih možnosti. 
 
Na vprašanje je odgovorila direktorica Zavoda za turizem Barbara Vajda. 
 
2. 
Peter SUŠNIK 
Vprašanje, kdo je zadolžen za izvajanje strategije sejemske dejavnosti v Ljubljani, in pobuda 
za njeno obravnavo na seji Mestnega sveta. 
 
Na vprašanje je odgovorila načelnica Oddelka za gospodarske dejavnosti in turizem 
Vanja Rangus. 
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Mestni svetniki so do in na 16. seji mestnega sveta pisno postavili naslednja vprašanja in 
pobude: 
 
1. 
Samo KUŠČER 
1. 1. 
Vprašanje v zvezi s problematiko  izgradnje vzpenjače na Ljubljanski grad. 
1. 2. 
Vprašanje v zvezi z odstranitvijo bukve pri operi in zakaj se ni preučila še kakšna možnost za 
rešitev problema dodatnih prostorov  opere. 
 
2. 
Zvone PENKO 
2. 1. 
Pobuda z zahtevo poimenovanja ene izmed  ulic ali trga v Ljubljani po maršalu Titu. 
 
3. 
Janez ŽAGAR 
3. 1. 
Pobuda za omejitev hitrosti na Sostrski cesti in cesti Pot v Podgorje.  
 
4. 
Peter SUŠNIK 
4. 1. 
Pobuda županji, da posreduje poročilo podjetja Energetski servis d.o.o., ki izvaja dimnikarsko 
službo na območju Mestne občine Ljubljana in informacijo o razlogih za visoke cene 
dimnikarskih storitev. 
4. 2. 
Vprašanje županji, ali je Mestna  občina Ljubljana preverila strokovno usposobljenost 
izvajalcev dimnikarske službe, ki jih zaposluje Energetski servis d.o.o. in če je, kaj je 
ugotovila? 
4. 3. 
Vprašanje, ali je bila Mestna občina Ljubljana kdaj seznanjena z domnevnimi kršitvami pri 
izvajanju dimnikarske službe in kaj je v tem primeru storila za preverjanje navedb ter kaj je 
ugotovila? 
 
 
Svetniki  so prejeli pisne  odgovore na naslednja vprašanja: 
 

- odgovor na vprašanje dr. Draga ČEPARJA v zvezi z rušenjem bivše Šempetrske 
kasarne, 

- odgovor na vprašanje dr. Draga ČEPARJA v zvezi z obnovo mostu pri Zlati ribici, 
- odgovor na vprašanje dr. Draga ČEPARJA v zvezi s projektom postavitve novih 

nadstrešnic na postajališčih LPP, 
- odgovor na vprašanje Angele MURKO PLEŠ v zvezi z ureditvijo rekreacijskih 

površin v Tomačevem, 
- odgovor na vprašanje Dimitrija KOVAČIČA v zvezi z avtobusnim mestnim prevozom 

skozi naselje  Bizovik. 
 
  



 6

AD 2. 
KADROVSKE ZADEVE 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli po sklicu seje. 
 
Slavko SLAK, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je podal 
uvodno obrazložitev. 
 
1. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU VRŠILKE DOLŽNOSTI DIREKTORJA 

JAVNEGA ZAVODA MEDNARODNI GRAFIČNI LIKOVNI CENTER 
 
Razpravljal je svetnik Peter SUŠNIK. 
 
Na vprašanje iz razprave je odgovoril Slavko SLAK. 
 
Po razpravi je županja dala na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Za vršilko dolžnosti direktorja Mednarodnega grafičnega likovnega centra  se imenuje 
Lilijana STEPANČIČ. 
 
Mandat vršilke dolžnosti direktorja traja do imenovanja direktorja zavoda.  
 
Navzočnost je priglasilo 22 svetnikov. 
 
Županja je ponovno ugotavljala navzočnost. 
 
Navzočnost je priglasilo 26 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 26 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 

 
 

2. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU TREH PREDSTAVNIKOV MESTNE  
      OBČINE LJUBLJANA V SVET  VRTCA NAJDIHOJCA 
 
Ker ni bilo razprave, je županja dala na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
V  Svet Vrtca Najdihojca  se imenujejo: 
- Zora DIMOVSKI 
- Omer OSMIČ 
- Blaž PANGOS 

 
Mandat imenovanih traja štiri leta.  
 
Navzočnost se ni spremenila (26 svetnikov). 
Za predlagani sklep je glasovalo 25 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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3. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU TREH PREDSTAVNIC MESTNE 

OBČINE LJUBLJANA V SVET VRTCA ŠENTVID  
 
Ker ni bilo razprave, je županja dala na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
V  Svet Vrtca Šentvid  se imenujejo: 
- Eta MIRNIK HITI 
- Tatjana MUSA 
- Ksenja SEVER 

 
Mandat imenovanih traja štiri leta.  
 
Navzočnost se ni spremenila (26 svetnikov). 
Za predlagani sklep je glasovalo 26 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 

 
 

4. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO VRTCA TRNOVO 
 
Ker ni bilo razprave, je županja dala na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Suzani ANTIČ se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Vrtca Trnovo. 
 
Navzočnost se ni spremenila (26 svetnikov). 
Za predlagani sklep je glasovalo 25 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 

 
 

5. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU TREH PREDSTAVNIKOV MESTNE  
    OBČINE LJUBLJANA V SVET OSNOVNE ŠOLE BIČEVJE 
 
Ker ni bilo razprave, je županja dala na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
V   Svet Osnovne šole Bičevje  se imenujejo: 
- Lučka LESJAK SOKLIČ 
- Gregor PLEŠE 
- Maja PREBIL 

 
Mandat imenovanih traja štiri leta.  
 
Navzočnost se ni spremenila (26 svetnikov). 
Za predlagani sklep je glasovalo 26 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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6. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU TREH PREDSTAVNIKOV MESTNE  
    OBČINE LJUBLJANA V SVET OSNOVNE ŠOLE PRULE 
 
Ker ni bilo razprave, je županja dala na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
V   Svet Osnovne šole Prule se imenujejo: 
- Vida KARDELJ 
- Kristina KRALJ 
- Jelko URBANČIČ 
 

Mandat imenovanih traja štiri leta.  
 
Navzočnost se ni spremenila (26 svetnikov). 
Za predlagani sklep je glasovalo 25 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 

 
 

7. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU TREH PREDSTAVNIKOV MESTNE  
    OBČINE LJUBLJANA V SVET OSNOVNE ŠOLE VIDE PREGARC 
 
Ker ni bilo razprave, je županja dala na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
V   Svet Osnovne šole Vide Pregarc se imenujejo: 
- Darja GOGALA 
- Aleš KUŽNIK 
- Ivo MARENK 

 

Mandat imenovanih traja štiri leta.  
 
Navzočnost se ni spremenila (26 svetnikov). 
Za predlagani sklep je glasovalo 28 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 

 
 

8. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU TREH PREDSTAVNIKOV MESTNE  
    OBČINE LJUBLJANA V SVET GLASBENE ŠOLE LJUBLJANA VIČ - RUDNIK 
 
Ker ni bilo razprave, je županja dala na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
V  Svet Glasbene šole Ljubljana Vič  - Rudnik  se imenujejo: 
- Drago BALENT 
- Ljerka BERNAT BOLJUNČIČ 
- Matija LORENZ 
 
Mandat imenovanih traja štiri leta.  
 
Navzočnost se ni spremenila (26 svetnikov). 
Za predlagani sklep je glasovalo 29 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
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Sklep je bil sprejet. 
 
 

9. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU DVEH PREDSTAVNIKOV  MESTNE  
    OBČINE LJUBLJANA V SVET IZOBRAŽEVALNEGA SREDIŠČA MIKLOŠIČ  
    LJUBLJANA 
 
Razpravljala sta svetnika Majda ŠIRCA in Miha JAZBINŠEK. 
 
Na vprašanje iz razprave je odgovoril Slavko SLAK. 
 
Po razpravi je županja dala na glasovanje  PREDLOG SKLEPA: 
 
V  Svet Izobraževalnega središča Miklošič Ljubljana se imenujeta: 
- Črtomir KANONI 
- Stanka RITONJA 

 
Mandat imenovanih traja štiri leta.  
 
Navzočnost se ni spremenila (26 svetnikov). 
Za predlagani sklep je glasovalo 23 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 
 
Sklep je bil sprejet. 

 
 

AD 3.  
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBI ODLOKA O ORGANIZACIJI IN 

DELOVNEM PODROČJU MESTNE UPRAVE MESTNE OBČINE LJUBLJANA S 
PREDLOGOM ZA SPREJEM PO HITREM POSTOPKU 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega 
Odbora za splošno pravne zadeve, med sejo pa amandma županje. 
 
Uvodno obrazložitev je podala Biserka CIZAR, glavna inšpektorica Inšpektorata. 
 
Stališče pristojnega Odbora za splošno pravne zadeve je predstavila Marjeta VESEL -  
VALENTINČIČ, predsednica odbora. 
 
Svet je najprej odločal o predlogu za obravnavo akta po hitrem postopku (prvi odst. 142. člena 
poslovnika mestnega sveta), zato je županja odprla razpravo o:  
 
1. Predlogu Sklepa za sprejem Odloka o spremembi Odloka o organizaciji in delovnem 

področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana po hitrem postopku 
 
Razpravljali so svetniki: Miha JAZBINŠEK, doc. dr. Gregor GOMIŠČEK in dr. Drago 
ČEPAR.   
 
Po razpravi je županja dala na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
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Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se Odlok o spremembi Odloka 
o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana sprejme 
po hitrem postopku. 
 
Navzočnost se ni spremenila (26 svetnikov). 
Za predlagani sklep je glasovalo 24 svetnikov. Proti je glasovalo 8 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
2. Predlog Odloka o spremembi Odloka o organizaciji in delovnem področju Mestne 
uprave Mestne občine Ljubljana  
 
Razpravljali so svetniki: Peter SUŠNIK, doc. dr. Bojana BEOVIČ, Janez ŽAGAR, Miha 
JAZBINŠEK in Franc SLAK. 
 
Ob 16.47 uri je županja odredila deset minutni odmor. Seja se je nadaljevala ob 17. uri. 
 
Na vprašanja iz razprave sta odgovorila Biserka CIZAR in Velko FRANKO. 
 
 

I. 
Županja je odprla razpravo  o 2. členu predloga odloka, h kateremu je vložila amandma. 
 
Razprave ni bilo, zato je županja dala na glasovanje:  
 
AMANDMA: 
 

2.  člen se spremeni tako, da se glasi:  

»Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, 
uporabljati pa se začne s 1. 1. 2005.« 
 
Navzočnost je priglasilo 22 svetnikov. 
 
Županja je ponovno ugotavljala navzočnost. 
 
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov. 
Za predlagani amandma je glasovalo 26 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o spremembi Odloka o 
organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, skupaj s 
sprejetim amandmajem. 
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Navzočnost je priglasilo 27 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 27 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 

 
 

AD 4.  
 

POROČILO O STANJU OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA 
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega 
Odbora za varstvo okolja. 
 
Uvodno obrazložitev je podal dr. Marko NOTAR, direktor Zavoda za varstvo okolja. 
 
Stališče pristojnega Odbora za varstvo okolja je predstavila Dunja PIŠKUR - KOSMAČ, 
predsednica odbora. 
 
Razpravljali so svetniki: Dominik Sava ČERNJAK, Miha JAZBINŠEK, Janez ŽELEZNIK, 
Branko OMERZU in Barbara MIKLAVČIČ. 
 
Županja je ob 18.39 uri odredila odmor. Zasedanje se je nadaljevalo ob 19.24 uri. 
 
Po odmoru so razpravljali svetniki: Mihael JARC, Miha JAZBINŠEK, prof. dr. Stanislav 
PEJOVNIK, doc. dr. Bojana BEOVIĆ, Janez ŽAGAR, Angela MURKO PLEŠ, dr. Drago 
ČEPAR, Samo KUŠČER, Peter Jožef BOŽIČ in doc. dr. Gregor GOMIŠČEK. 
 
Na vprašanja iz razprave sta odgovorila županja in dr. Marko NOTAR. 
 
Po razpravi je županja dala na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Poročilo o stanju okolja v Mestni občini 
Ljubljana. 
 
Navzočnost je priglasilo 27 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 32 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 

 
 
Županja je po končani 4. točki ob 20. 57 uri prekinila 16. sejo. 
 
 
 
 
 
II. ZASEDANJE 16. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE LJUBLJANA, KI 
JE BILO V PONEDELJEK DNE 31. JANUARJA 2005 
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Drugo zasedanje 16. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana je bilo 31. januarja 2005. 
Sejo je vodil podžupan Miloš PAVLICA.  
 
Zasedanje se je pričelo ob  18.18  uri ob navzočnosti 38 svetnikov. 

 
Sejo so svetniki nadaljevali  z obravnavo 5. točke sprejetega dnevnega reda 16. seje Mestnega 
sveta Mestne občine Ljubljana z dne 13. decembra 2004.  

 
 

 AD 5. 
 

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 
USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA ŽIVALSKI VRT LJUBLJANA S 

PREDLOGOM ZA SPREJEM PO HITREM POSTOPKU 
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Naknadno so prejeli poročilo 
pristojnega Odbora za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport z amandmajem in amandma 
županje. Med prvim zasedanjem so prejeli še stališče in amandma Statutarno pravne komisije. 
K tej točki je bila povabljena direktorica Javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana Zdenka 
Barbara BAN FISCHINGER. 
 
Predstavnik predlagateljice Velko FRANKO, načelnik Oddelka za pravne, kadrovske in 
splošne zadeve, je podal uvodno obrazložitev. 
 
Predsednik Odbora za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport prof. dr. Stanislav 
PEJOVNIK, je predstavil stališče pristojnega odbora. Povedal je, da odbor umika amandma k. 
6. c členu, ker kot je ugotovila Statutarno pravna komisija ni v skladu s pravilnikom. 
 
Predsednik Statutarno pravne komisije Miloš PAVLICA je predstavil mnenje Statutarno 
pravne komisije. 
 
Ker ni bilo razprave, je dal podžupan na glasovanje  PREDLOG  SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da Odlok o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana sprejme po 
hitrem postopku. 
 
Navzočnost je priglasilo 28 svetnikov. 
Za je glasovalo  27 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi 
      javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana  
 
O aktu v celoti so razpravljali: Branko OMERZU, Janez ŽAGAR, doc. dr. Gregor 
GOMIŠČEK in Slavko SLAK. 



 13

 
Po razpravi ob 18.42 uri je podžupan Miloš PAVLICA odredil 30 minutni odmor,  ki je trajal 
do 19.28 ure. 
 
Ko je po odmoru podžupan Miloš PAVLICA ugotovil, da je navzočih 23 svetnikov, je mestni 
svet nadaljeval z delom. 
 

 
I. 

Ker ni nihče razpravljal o 6.a členu, je podžupan dal na glasovanje AMANDMA županje, ki 
se glasi: 
 
6.a člen se spremeni tako, da se glasi: 

»V zavodu, ki je ustanovljen za opravljanje dejavnosti iz prvega odstavka 4. člena tega 
odloka, se za opravljanje nalog  imetnika zavetišča za zapuščene živali, iz drugega 
odstavka 4. člena tega odloka, organizira notranja organizacijska enota: Zavetišče za 
zapuščene živali (v nadaljevanju: zavetišče). 

Ime notranje organizacijske enote zavoda je: Zavetišče za zapuščene živali, Ljubljana. 

Sedež zavetišča je: Gmajnice 30, Ljubljana. 
 
Zavetišče nima pooblastil v pravnem prometu.« 
 
 
Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov. 
Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 

 
II. 

Ker ni nihče razpravljal o 6.c členu, h kateremu je Statutarno pravna komisija vložila 
amandma, je podžupan dal na glasovanje  
 
AMANDMA Statutarno pravne komisije, ki se glasi: 
 
V 6. c členu se besedilo pred dvopičjem dopolni tako, da se glasi: 
 
»Zavetišče ima skladno z 10. členom Pravilnika o pogojih za zavetišča za zapuščene 
živali (Uradni list RS, št. 45/00 in 78/04) svet zavetišča, ki  ga imenuje Mestna občina 
Ljubljana in ga sestavljajo:«; pika na koncu se nadomesti z vejico in doda besedilo, ki se 
glasi: 
»s pristojnostmi, ki obsegajo: 
- nadzor nad delom zavetišča, 
- določanje višine prispevkov, ki jih plačujejo skrbniki v zvezi z zapuščenimi živalmi 

in 
- skrb za promocijo zavetišča in za pridobivanje sponzorskih sredstev.« 
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Navzočnost je priglasilo 21 svetnikov. 
 
Pri ponovnem ugotavljanju  je navzočnost priglasilo 28 svetnikov. 
Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
Podžupan je dal na glasovanje PREDLOG  SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana, skupaj s 
sprejetima amandmajema. 

 
 
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov. 
Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 

 
 

AD 6. 
 

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 so prejeli poročilo pristojnega 
Odbora za finance in amandmaja županje ter dodatno gradivo.  
 
Uvodno obrazložitev je podala predstavnica predlagateljice Nataša TURŠIČ, načelnica 
Oddelka za gospodarjenje z zemljišči.  
 
Stališče pristojnega Odbora za finance je predstavil član odbora Miloš PAVLICA.  
 
Predsednik Statutarno pravne komisije Miloš PAVLICA je pojasnil, da Statutarno pravna 
komisija ni imela pripomb. 
 
 
Podžupan je najprej odprl razpravo o aktu v celoti, nato pa so svetniki prešli na razpravo o 
določilih, h katerim sta bila vložena amandmaja. 
 
Razpravljal je svetnik Peter SUŠNIK.  
 
Predstavnica predlagateljice Nataša TURŠIČ je dala pojasnila v zvezi z razpravo. 
 
                                                              I. 
 
Nato je podžupan odprl razpravo o 1. členu, h kateremu je županja vložila amandma.  
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Razpravljala sta svetnika Dominik Sava ČERNJAK in Peter SUŠNIK. 
 
 
 
Po končani razpravi je podžupan dal na glasovanje  AMANDMA županje: 
 
V 1. členu se v 1. točki prvega odstavka znesek »1.204.715.994,00« nadomesti z zneskom 
»1.147.181.524,00« in znesek na koncu prvega odstavka »1.535.552.152,59« nadomesti z 
zneskom »1.478.017.682,59«. 
 
V prilogi 1 se črta točka 3. Ostale točke se ustrezno preštevilčijo.  
 
V prilogi 1 se znesek »1.204.715.994,00« nadomesti z zneskom »1.147.181.524,00«,  
skupna izmera zemljišča v m2 »60844« pa se nadomesti s »55020«. 
 
 
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov. 
Za je glasovalo  19 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
                                                               
                                                                II. 
 
Ker ni bilo razprave, je podžupan dal na glasovanje AMANDMA županje: 
 
V Prilogi 1 se pod zaporedno št. 1. pri parc. št. 768/1 v stolpcu »kultura zemljišča« doda 
beseda »stavba« ter v stolpcu »izmera zemljišča (m2)« doda številka »1275«. Vsi ostali 
podatki ostanejo nespremenjeni.   
 
 
Navzočnost je priglasilo 22 svetnikov. Pri ponovnem ugotavljanju je navzočnost priglasilo 24 
svetnikov. 
Za je glasovalo 20 svetnikov. Proti je glasoval 1svetnik. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
 
Podžupan je dal na glasovanje  PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o povečanju vrednosti 
namenskega premoženja Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana, 
skupaj s sprejetima amandmajema. 
 
Navzočnost se ni spremenila (24 svetnikov). 
Za je glasovalo 18 svetnikov. Proti je glasovalo 7 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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AD 7. 
PREDLOG SKLEPA O STANOVANJSKI NAJEMNINI 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročili pristojnega 
Odbora za finance, amandma županje in dopis Sveta za varstvo pravic najemnikov stanovanj 
v Mestni občini Ljubljana. 
 
Predstavnico predlagateljice Jožka HEGLER, direktorica Javnega stanovanjskega sklada 
Mestne občine Ljubljana, je podala uvodno obrazložitev. 
 
Stališče pristojnega Odbora za finance je predstavila predsednica odbora prof. dr. Metka 
TEKAVČIČ. 
 
Predsednik Statutarno pravne komisije Miloš PAVLICA je povedal, da komisija ni imela 
pripomb. 
 
Podžupan je najprej odprl razpravo o aktu v celoti, nato pa razpravo o členih, h katerima sta 
bila vložena amandmaja. 
 
Razpravljali so svetniki: doc. dr. Gregor GOMIŠČEK, Franc SLAK in Branko OMERZU.  
 
Jožka HEGLER, direktorica Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana, je 
pojasnila nekatera vprašanja iz razprave. 
 

 
I.  
 

Podžupan je nato odprl razpravo o 2. členu predloga sklepa, h kateremu je županja vložila 
amandma. 
 
Ker ni nihče razpravljal, je podžupan dal na glasovanje AMANDMA županje: 
 
 

2. člen predloga sklepa se spremeni tako, da se glasi: 
 
»Za neprofitna stanovanja, namenska najemna stanovanja, enostanovanjske stavbe 
in bivalne enote se v najemni pogodbi določi najemnina v najvišji višini, ki je možna 
po določilih Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih 
ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, 
št. 131/03; v nadaljevanju uredba), tako za obstoječa kot za novonastala najemna 
razmerja, razen za najemnike stanovanj, ki so bili pred začetkom uporabe uredbe 
upravičeni do znižane neprofitne najemnine, in najemnike bivalnih enot, ki se jim je 
najemnina zaračunavala po stopnji 1,91% ali 2,31 % od vrednosti stanovanja. Tem 
najemnikom se najemnina dvigne postopno, in sicer po naslednji dinamiki: 
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Leto 
 

NAJEMNINA 
(v % od vrednosti 
stanovanja) 

NAJEMNINA 
(v % od vrednosti 
stanovanja) 

2004 – dosedanji 
predpisi 1,91 2,31 

1. 1. 2005 2,31 2,31 
30. 6. 2005 2,90 2,90 

31. 12. 2005 3,49 3,49 
30. 6. 2006 4,08 4,08 

31. 12. 2006 4,68 4,68 
.« 
 
 
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov. 
Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 

II. 
 
Podžupan je nato odprl razpravo o 10. členu predloga sklepa, h kateremu je županja vložila 
amandma. 
 
Ker ni nihče razpravljal, je podžupan dal na glasovanje AMANDMA županje: 
 
10. člen predloga sklepa se spremeni tako, da se glasi: 
 
»Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, 
uporabljati pa se začne naslednji mesec po uveljavitvi, razen postopnega dviga najemnin 
iz 2. člena tega sklepa za najemnike stanovanj, ki so bili pred začetkom uporabe uredbe 
upravičeni do znižane neprofitne najemnine. V tem delu se sklep uporablja od 1. 1. 
2005.« 
 
Navzočnost se ni spremenila (24 svetnikov). 
Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Amandma je bil sprejet. 

 
Podžupan je dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o stanovanjski najemnini, 
skupaj s sprejetima  amandmajema. 
 
Navzočnost se ni spremenila (24 svetnikov).  
Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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AD 8. 

OSNUTEK ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 
SPREJEMU PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJEV ZA PLANSKO CELOTO 

V1 RUDNIK 
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega 
Odbora za urejanje prostora in urbanizem. 
 
Predstavnica predlagateljice Alenka PAVLIN, vodja Odseka za lokacijske načrte pri Oddelku 
za urbanizem, je podala uvodno obrazložitev. 
 
Predsednik Odbora za urejanje prostora in urbanizem dr. Jože ZAGOŽEN je predstavil 
stališče pristojnega odbora. 
 
Predsednik Statutarno pravne komisije Miloš PAVLICA je povedal, da komisija ni imela 
pripomb. 
 
Razpravljali so svetniki: doc. dr. Bojana BEOVIĆ, Gregor ISTENIČ, Mihael JARC in 
Damijan DOLINAR. 
 
Svetnik Branko OMERZU je dal postopkovni predlog, da se svetnike seznani z odpravkom 
sklepa št. 1/5K Četrtne skupnosti Rudnik, kot tudi, da se jih seznanja z ostalimi dokumenti, 
naslovljenimi na mestni svet. Svetniki so zahtevani odpravek sklepa nato prejeli. 
 
Podžupan Miloš PAVLICA je pojasnil, da bodo predlog v bodoče upoštevali.   
 
Alenka PAVLIN, vodja Odseka za lokacijske načrte pri Oddelku za urbanizem, je odgovorila 
na vprašanja iz razprave. 
 
Po končani razpravi je podžupan ugotavljal navzočnost. Ker je priglasilo navzočnost le 21 
svetnikov in mestni svet ni bil sklepčen, je ob 21. uri prekinil drugo zasedanje 16. seje.  
 
 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
 
III. zasedanje 16. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana je bilo v ponedeljek 14. 
februarja 2005 ob 15. 51 uri v Veliki sejni dvorani Mestne občine Ljubljana, Magistrat, 
Mestni trg 1, Ljubljana ob navzočnosti 30 svetnikov.  
 
Tretje zasedanje  je vodila županja Mestne občine Ljubljana  Danica SIMŠIČ. 
 
 

Svetniki so sejo nadaljevali  z glasovanjem o PREDLOGU SKLEPA k 8. točki sprejetega 
dnevnega reda 16. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana z dne 13. decembra 2004 z 
naslovom:  
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OSNUTEK ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 
SPREJEMU PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJEV ZA PLANSKO CELOTO 

V1 RUDNIK 
 

Županja je dala na glasovanje  
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme osnutek Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V1 
Rudnik, skupaj s pripombami iz razprave.  
 
Svoj glas je obrazložil svetnik Miha JAZBINŠEK. 
 
Navzočnost je priglasilo 27 svetnikov. 
Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 

 
 

AD 9. 
 

PREDLOG 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 so prejeli poročilo pristojnega 
Odbora za urejanje prostora in urbanizem in pred prvim zasedanjem  amandma županje. Med 
zasedanjem so svetniki prejeli redakcijski popravek amandmaja.  
 
Predstavnik predlagateljice Igor JURANČIČ, načelnik Oddelka za urbanizem, je podal 
uvodno obrazložitev. 
 
Stališče pristojnega odbora je predstavil predsednik Odbora za urejanje prostora in urbanizem 
dr. Jože ZAGOŽEN. 
 
Županja je nato odprla razpravo, najprej o aktu v celoti, nato pa razpravo o členu, h kateremu 
je bil vložen amandma. 
 
Razpravljali so svetniki: Samo KUŠČER, prof. dr. Darko ŠTRAJN, Miha JAZBINŠEK, Peter 
BOŽIČ, Mihael JARC, Janko MÖDERNDORFER, dr. Jože ZAGOŽEN, Franc SLAK, 
Gregor ISTENIČ, Zvone PENKO, Boštjan CIZELJ, dr. Drago ČEPAR, Viktorija 
POTOČNIK. 
 
 
Svetnik Miha JAZBINŠEK je predlagal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA. 
Županja je dala na glasovanje POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnika Mihe 
JAZBINŠKA: 
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Mestni svet ugotavlja, da ni vseh potrebnih pogojev za odločanje o predlogu odloka in 
nadaljnjo obravnavo prelaga na eno izmed naslednjih sej. 
 
Županja je na predlog vodje Svetniškega kluba ZLSD Angele MURKO PLEŠ odredila 5 
minutni odmor pred glasovanjem. 
 
Po odmoru je navzočnost priglasilo 37 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 7 svetnikov. Proti je glasovalo 32 svetnikov. 
 
POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA  ni bil sprejet. 
 
Po odmoru so razpravljali svetniki: dr. Jože ZAGOŽEN, Gregor ISTENIČ, Miha 
JAZBINŠEK in Peter BOŽIČ.  
 
Po razpravi svetnika Petra BOŽIČA ob 18.40 je županja odredila 30 minutni odmor. 
Zasedanje se je nadaljevalo ob 19.15 uri.    
 
Po odmoru so razpravljali svetniki: Janez ŽELEZNIK, dr. Jože ZAGOŽEN, Miha 
JAZBINŠEK, Dominik Sava ČERNJAK, Peter SUŠNIK, Damijan DOLINAR, Barbara 
MIKLAVČIČ, Cvetka SELŠEK, Samo KUŠČER, Peter BOŽIČ in Gregor ISTENIČ.  
 
Odgovore in pojasnila na vprašanja iz razprave je dal načelnik Oddelka za urbanizem Igor 
JURANČIČ. 

 
I. 

Ker ni bilo razprave o 1. členu, h kateremu je županja vložila amandma, je županja dala na 
glasovanje AMANDMA: 
 
1. člen se spremeni tako, da se glasi: 
 
»V 1. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi: 

 
»V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja ŠP 1/3 Viator 
(Uradni list RS, št. 49/96) se v naslovu odloka in v vseh njegovih določbah oznaka 
območja urejanja  »ŠP 1/3 Viator« spremeni tako, da se glasi: »ŠO 1/2 Šiška.« 
 
Dosedanji prvi odstavek postane drugi odstavek, v katerem se na koncu besedila pika 
nadomesti z vejico in doda besedilo »ter spremembe in dopolnitve prostorskih   
ureditvenih pogojev za območje urejanja ŠO 1/2 Šiška za območja funkcionalnih enot 
F1, F2, F2a, F2b in F2c s posebnimi strokovnimi podlagami (št. proj. 158/03), ki jih je 
izdelal ARHE, Židovska steza 4, Ljubljana, pod št. projekta 15/2004 v februarju 2004.« 
 
Navzočnost je priglasilo 29 svetnikov. 
Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
Nato je županja dala na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
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Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih  pogojih za območje urejanja ŠP 1/3 
Viator, skupaj s sprejetim amandmajem. 
 
Svoj glas so obrazložili svetniki: dr. Jože ZAGOŽEN, Franc SLAK, Dominik Sava 
ČERNJAK, Damijan DOLINAR, doc. dr. Bojana BEOVIĆ, Dimitrij KOVAČIČ, Miha 
JAZBINŠEK in Viktorija POTOČNIK. 
 
 
Navzočnost je priglasilo  39 svetnikov. 
Za je glasovalo  14 svetnikov. Proti je glasovalo 19 svetnikov. 
 
Sklep ni bil sprejet. 

 
 

S tem je bil izčrpan dnevni red 16. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, zato je 
županja končala sejo ob 20.55 uri. 
 
 

 
 
                                                    

VODJA SLUŽBE  
  po pooblastilu                                                  
Matjaž BREGAR  
 
                                                                                                  ŽUPANJA 
                                                                                              Danica SIMŠIČ 
 


