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

Številka: 0600-19/2004-24 
Datum:   22. 11. 2004 

 
 

Z A P I S N I K 
 
14. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, ki je bila : 
 
• v ponedeljek 18. oktobra 2004 – I. zasedanje  
• v ponedeljek 25. oktobra 2004 – II. zasedanje ter 
• v ponedeljek 8. novembra 2004 – III. zasedanje  
 
 
Zasedanja so potekala v Veliki sejni dvorani Mestne občine Ljubljana, Magistrat, 
Mestni trg 1, Ljubljana. 
 
Sejo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana so vodili županja Mestne občine Ljubljana 
Danica SIMŠIČ ter podžupana Miloš PAVLICA in Slavko SLAK. 

 
Na zasedanju dne 18. 10. 2004 so bili navzoči člani in članice Mestnega sveta (v 
nadaljevanju svetniki): 
 
doc. dr. Bojana BEOVIĆ, Peter Jožef BOŽIČ, mag. Andrej BRUČAN, Anton COLARIČ, dr. 
Drago ČEPAR, Maja ČEPIČ, Dominik Sava ČERNJAK, mag. Janez DROBNIČ, Stanislava 
Marija FERENČAK MARIN, doc. dr. Gregor GOMIŠČEK, Gregor ISTENIČ, Roman 
JAKIČ, Mihael JARC, Miha JAZBINŠEK, Miha KOPRIVŠEK, Dimitrij KOVAČIČ, Samo 
KUŠČER, Marinka LEVIČAR, Boris MAKOTER, Barbara MIKLAVČIČ, Janko 
MÖDERNDORFER, Angela 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, dr. Milan ZVER, Janez ŽAGAR in Janez ŽELEZNIK. 
 
Seje se ni udeležil:  prof. dr. Darko ŠTRAJN – opr.  
 
 
Na II. zasedanju dne 25. 10. 2004 so bili navzoči svetniki: 
 
doc. dr. Bojana BEOVIĆ, Peter Jožef BOŽIČ, mag. Andrej BRUČAN, 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, 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, Zvone PENKO, 
Dunja PIŠKUR-KOSMAČ, Viktorija POTOČNIK, Cvetka SELŠEK, Franc SLAK, Slavko 
SLAK, mag. Janez SODRŽNIK, Eva STRMLJAN KRESLIN, Peter SUŠNIK, Majda ŠIRCA, 
prof. dr. Darko ŠTRAJN, prof. dr. Metka TEKAVČIČ, Marjeta VESEL-VALENTINČIČ, 
Janez VRBOŠEK, dr. Jože ZAGOŽEN, dr. Milan ZVER, Janez ŽAGAR in Janez 
ŽELEZNIK. 
 
Seje se niso udeležili:  mag. Janez DROBNIČ, prof. dr. Stanislav PEJOVNIK in Marija 
ŠTERBENC – opr.  
 
 
Na III. zasedanju dne 8. 11. 2004 so bili navzoči svetniki: 
 
Peter Jožef BOŽIČ, mag. Andrej BRUČAN, Boštjan CIZELJ, Anton COLARIČ, dr. Drago 
ČEPAR, Maja ČEPIČ, Dominik Sava ČERNJAK, mag. Janez DROBNIČ, Stanislava Marija 
FERENČAK MARIN, doc. dr. Gregor GOMIŠČEK, Gregor ISTENIČ, Roman JAKIČ, Miha 
JAZBINŠEK, Miha KOPRIVŠEK, Dimitrij KOVAČIČ, Samo KUŠČER, 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 niso udeležili:  doc. dr. Bojana BEOVIĆ – opr.,  Mihael JARC, Marinka LEVIČAR 
in prof. dr. Stanislav PEJOVNIK – opr.  
 
 
14. seja Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana se je pričela ob 19.05 uri ob 
navzočnosti 44 svetnikov.  
 
Prvo zasedanje sta vodila podžupana Mestne občine Ljubljana Miloš PAVLICA in 
Slavko SLAK. 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana je bil sklepčen in je pričel z delom. 
 
Po sklicu seje so svetniki prejeli županjin umik 5. točke dnevnega reda z naslovom »Predlog 
Odloka o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine Ljubljana.«  
 
Podžupan Miloš PAVLICA je spremenil dnevni red tako, da je 4. točko z naslovom »Poročilo 
o izvrševanju proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2004 za obdobje od 1. 1. do 30. 
6. 2004« uvrstil na dnevni red kot zadnjo točko. 
 
Podžupan Miloš PAVLICA je odprl razpravo. 
 
Razpravljala sta svetnika Miha JAZBINŠEK in Franc SLAK. 
 
Razpravljala sta svetnik Miha JAZBINŠEK, ki je predlagal umik točke z dnevnega reda z 
naslovom »Osnutek Odloka o lokacijskem načrtu za območje Njegoševe ceste v Ljubljani«, in 
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svetnik Franc SLAK, ki je predlagal umik točke z naslovom »Poročilo o izvrševanju 
proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2004 za obdobje od 1. 1. do 30. 6. 2004«. 
 
Podžupan je pojasnil, da oba predloga za umik točke ni mogoče upoštevati, ker nista bila 
vložena v skladu s 94. členom poslovnika mestnega sveta pisno z obrazložitvijo. 
 
Podžupan je dal na glasovanje naslednji PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog dnevnega reda 14. seje. 
 
Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov. 
Pri ponovnem ugotavljanju navzočnosti je navzočnost priglasilo 21 svetnikov. 
Pri ponovnem ugotavljanju navzočnosti je navzočnost priglasilo 21 svetnikov. 
Pri ponovnem ugotavljanju navzočnosti je navzočnost priglasilo 22 svetnikov. 
 
Podžupan je odredil 5 minutni odmor. 
 
Po odmoru je navzočnost priglasilo 23 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 21 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Predlagani dnevni red je bil sprejet. 

 
 
SPREJET JE BIL NASLEDNJI DNEVNI RED: 
 
1. Potrditev zapisnikov 12. in 13. seje ter  27., 28. in 29.  izredne seje Mestnega sveta 

Mestne občine Ljubljana 
2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude 
3. Kadrovske zadeve 
4. Predlog Odloka o ureditvenem načrtu za območje urejanja VR 3/2 Rožna dolina 
5. Predlog Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VI 3/3 Biotehniška 

fakulteta 
6. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih 

pogojih za plansko celoto B1 Bežigrad – zahod (za del območja urejanja BS 1/5-1)  
7. Osnutek Odloka o lokacijskem načrtu za območje Njegoševe ceste v Ljubljani 
8. Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2004 za obdobje 

od 1. 1. do 30. 6. 2004.  
 
 
 

AD 1. 
 

POTRDITEV ZAPISNIKOV 12. IN  13.  SEJE TER  27., 28. IN 29.  IZREDNE SEJE 
MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. 
 
1. POTRDITEV ZAPISNIKA 12. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA Z DNE 28. JUNIJA 2004 
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Ker ni bilo razprave, je podžupan dal na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi zapisnik 12. seje Mestnega sveta Mestne 
občine Ljubljana z dne 28. junija 2004. 
 
Navzočnost se ni spremenila (23 svetnikov). 
Za predlagani sklep je glasovalo 25 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
2. POTRDITEV ZAPISNIKA 13. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA Z DNE 13. JULIJA IN 6. SEPTEMBRA 2004 
 
Ker ni bilo razprave, je podžupan dal na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi zapisnik 13. seje Mestnega sveta Mestne 
občine Ljubljana z dne 13. julija in 6. septembra 2004. 
 
Navzočnost se ni spremenila (23 svetnikov). 
Za predlagani sklep je glasovalo 25 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
3. POTRDITEV ZAPISNIKA 27. IZREDNE SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE 

OBČINE LJUBLJANA Z DNE 14. JUNIJA IN 28. JUNIJA 2004 
 
Ker ni bilo razprave, je podžupan dal na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi zapisnik 27. izredne seje Mestnega sveta 
Mestne občine Ljubljana z dne 14. junija in 28. junija 2004. 
 
Navzočnost se ni spremenila (23 svetnikov). 
Za predlagani sklep je glasovalo 25 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
4. POTRDITEV ZAPISNIKA 28. IZREDNE SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE 

OBČINE LJUBLJANA Z DNE 12. JULIJA IN 13. JULIJA 2004 
 
Ker ni bilo razprave, je podžupan dal na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi zapisnik 28. izredne seje Mestnega sveta 
Mestne občine Ljubljana z dne 12. julija in 13. julija 2004. 
 
Navzočnost se ni spremenila (23 svetnikov). 
Za predlagani sklep je glasovalo 24 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
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Sklep je bil sprejet. 
 
 
5. POTRDITEV ZAPISNIKA 29. IZREDNE SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE 

OBČINE LJUBLJANA Z DNE 12. JULIJA 2004 
 
Ker ni bilo razprave, je podžupan dala na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi zapisnik 29. izredne seje Mestnega sveta 
Mestne občine Ljubljana z dne 12. julija 2004. 
 
Navzočnost se ni spremenila (23 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 s sklicem seje. 
 
Pisno vprašanje z zahtevo za ustno predstavitev je skladno z 98. členom Poslovnika Mestnega 
sveta Mestne občine Ljubljana poslal svetnik Dominik Sava ČERNJAK: 
 
1. 
Dominik Sava ČERNJAK 
1. 1. 
Vprašanje mestni upravi, zakaj je Mestna občina Ljubljana še lani vzdrževala in  urejala javne 
površine med blokovskimi naselji, medtem ko je v letošnjem  letu odgovornost za 
vzdrževanje pripisala lastnikom oziroma upravnikom stanovanjskih blokov. 
 
Na vprašanje je  odgovoril načelnik Oddelka za gospodarske javne službe in promet 
Pavel Klavs.  
 
 
Svetniki so do 14. seje in na seji mestnega sveta pisno postavili naslednja vprašanja in 
pobude: 
 
1. 
Dominik Sava ČERNJAK 
1. 1. 
Vprašanje mestni upravi, zakaj Ljubljana nima pokritega »skate parka«, namenjenega 
mladim? 
 
2. 
Mihael JARC 
2. 1. 
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Vprašanje županji, kje je bila objavljena   raziskava  »Uporaba bioloških metod za določanje 
zdravstvene ustreznosti oziroma kakovosti pitne vode« in koliko denarja je izvajalec prejel za 
izvedbo raziskave. 
2. 2. 
Vprašanje županji, kdo, kdaj in zakaj je razpustil komisijo za izbor soinvestitorja v projekt 
izgradnje parkirno - garažne hiše v grajskem hribu koncem leta 1997. 
2. 3. 
Vprašanje županji v zvezi z načrtovanimi izgradnjami garažnih hiš znotraj notranjega 
cestnega obroča; v kateri  fazi so omenjeni projekti ter koliko sredstev je bilo že porabljenih 
za te projekte. 
2. 4. 
Pobuda pristojnim službam za rešitev težav prebivalcev Levarjeve ulice v obdobjih 
poplavljanja potoka Mali graben. 
 
Svetniki so prejeli pisne  odgovore na naslednja vprašanja: 
 

- odgovor na vprašanje dr. Draga ČEPARJA v zvezi z arhivi prejšnjih petih ljubljanskih 
občin, 

- odgovor na vprašanje dr. Draga ČEPARJA o ukrepih Mestne občine Ljubljana za 
izboljšanje razmer delovanja Srbske Pravoslavne cerkve v Ljubljani, 

- odgovor na vprašanje dr. Draga ČEPARJA v zvezi z vključevanjem  v Euroregijo, 
- odgovor na vprašanje dr. Draga ČEPARJA v zvezi z vzdrževanjem rekreacijskih 

površin v Mostecu, 
- odgovor na vprašanje dr. Draga ČEPARJA v zvezi z nogometnim stadionom v 

Ljubljani, 
- odgovor na vprašanje dr. Draga ČEPARJA v zvezi s postajališčem proge 14 mestnega 

potniškega prometa ob pokopališču na Viču, 
- odgovor na vprašanje dr. Draga ČEPARJA v zvezi s statusom ceste ob zahodni strani 

pokopališča na Viču, 
- odgovor na vprašanje dr. Draga ČEPARJA v zvezi s parkiriščem ob Viškem 

pokopališču, 
- odgovor na vprašanje dr. Draga ČEPARJA v zvezi z dvižnimi stebrički v Ljubljani v 

primeru nujnih voženj, 
- odgovor na vprašanje dr. Draga ČEPARJA v zvezi z asfaltiranjem Poti spominov in 

tovarištva, 
- odgovor na vprašanje dr. Draga ČEPARJA v zvezi s kakovostjo pitne vode v 

Ljubljani, okvarami vodovodnega omrežja in vodnimi izgubami, 
- odgovor na vprašanje doc. dr. Gregorja GOMIŠČKA v zvezi z ureditvijo 

semaforizacije križišča na desnem  bregu Ljubljanice,  
- odgovor na vprašanje dr. Draga ČEPARJA  in Janeza ŽAGARJA v zvezi z ohranitvijo 

arhiva vin in tehnološke opreme firme Slovin, 
- odgovor na vprašanje Dominika Sava ČERNJAKA v zvezi z ureditvijo dodatnih 

parkirišč pod Šmarno goro. 
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AD 3. 
KADROVSKE ZADEVE 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli po sklicu seje.  
 
Uvodno obrazložitev k vsem predlogom sklepov je podal Slavko SLAK, predsednik Komisije 
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 
 
1. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO VRTCA 

PEDENJPED 
 
Ker ni bilo razprave, je podžupan dal na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Marjani ZUPANČIČ se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Vrtca 
Pedenjped. 
 
Navzočnost je priglasilo 25 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 23 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
2. PREDLOG SKLEPA O RAZREŠITVI IN IMENOVANJU ČLANA ODBORA ZA 

STANOVANJSKO POLITIKO 
 
Ker ni bilo razprave, je podžupan dal na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Razreši se članica Odbora za stanovanjsko politiko Alenka ZABUKOVEC. V Odbor za 
stanovanjsko politiko se imenuje mag. Bojko JERMAN. 
 
Mandat člana je vezan na mandat odbora. 
 
Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov). 
Za predlagani sklep je glasovalo 23 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
3. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU TREH PREDSTAVNIKOV MESTNE 

OBČINE LJUBLJANA V SVET OSNOVNE ŠOLE VODMAT 
 
Ker ni bilo razprave, je podžupan dal na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
V Svet Osnovne šole Vodmat  se imenujejo dr. Vladimir CINDRO, Ariana LORGER-
VILIČNIK in Nada PAVŠER. 
 
Mandat imenovanih traja štiri leta. 
 
Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov). 
Za predlagani sklep je glasovalo 25 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
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Sklep je bil sprejet. 
 
 
4. PREDLOG SKLEPA O RAZREŠITVI IN IMENOVANJU PREDSTAVNIKA 

MESTNE OBČINE LJUBLJANA V SVET SREDNJE FRIZERSKE ŠOLE 
LJUBLJANA 

 
Ker ni bilo razprave, je podžupan dal na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Razreši se članica Sveta Srednje frizerske šole Ljubljana Alenka ZABUKOVEC. 
V Svet Srednje frizerske šole Ljubljana se imenuje Dominik Sava ČERNJAK. 
 
Mandat člana je vezan na mandat sveta zavoda. 
 
Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov). 
Za predlagani sklep je glasovalo 26 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
5. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNICE MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA V SVET SREDNJE VZGOJITELJSKE ŠOLE IN GIMNAZIJE 
LJUBLJANA 

 
Ker ni bilo razprave, je podžupan dal na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
V Svet Srednje vzgojiteljske šole in gimnazije Ljubljana se imenuje Boža STRAJNAR. 
 
Mandat imenovane traja štiri leta. 
 
Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov). 
Za predlagani sklep je glasovalo 23 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
6. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNICE MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA V SVET ZAVODA ZA SLEPO IN SLABOVIDNO MLADINO 
LJUBLJANA 

 
Ker ni bilo razprave, je podžupan dal na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
V Svet Zavoda za slepo in slabovidno mladino Ljubljana se imenuje dr. Darja KOBAL 
GRUM. 
 
Mandat imenovane traja štiri leta. 
 
Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov). 
Za predlagani sklep je glasovalo 27 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
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Sklep je bil sprejet. 
 
 
7. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNICE MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA V SVET DIJAŠKEGA DOMA IVANA CANKARJA 
 
Ker ni bilo razprave, je podžupan dal na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
V Svet Dijaškega doma Ivana Cankarja se imenuje Karolina VRTAČNIK. 
 
Mandat imenovane traja štiri leta. 
 
Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov). 
Za predlagani sklep je glasovalo 29 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
8. PREDLOG SKLEPA O RAZREŠITVI IN IMENOVANJU ČLANA 

NADZORNEGA SVETA JAVNEGA STANOVANJSKEGA SKLADA MESTNE 
OBČINE LJUBLJANA 

 
Razpravljali so svetniki: Dimitrij KOVAČIČ, Slavko SLAK, Miha JAZBINŠEK, Janko 
MÖDERNDORFER, Janez ŽAGAR in Peter SUŠNIK. 
 
Ob 19.50 je vodenje seje prevzel podžupan Slavko SLAK. 
 
Po razpravi je podžupan dal na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Razreši se član Nadzornega sveta Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine 
Ljubljana Igor ŠOLTES. 
 
V Nadzorni svet Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana se imenuje 
mag. Igor OMERZA. 
 
Mandat člana je vezan na mandat nadzornega sveta. 
 
Navzočnost je prijavilo 20 svetnikov. 
Pri ponovnem ugotavljanju navzočnosti je navzočnost prijavilo 23 svetnikov 
Za predlagani sklep je glasovalo 19 svetnikov. Proti je glasovalo 8 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
9. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA DIREKTORJA 

IZOBRAŽEVALNEGA SREDIŠČA MIKLOŠIČ LJUBLJANA 
 
Ker ni bilo razprave, je podžupan dal na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
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Dragu VIDEMŠKU se da pozitivno mnenje h kandidaturi za direktorja Izobraževalnega 
središča Miklošič Ljubljana. 
 
Navzočnost se ni spremenila (23 svetnikov). 
Za predlagani sklep je glasovalo 21 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
10. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO VRTCA ČRNUČE 
 
Ker ni bilo razprave, je podžupan dal na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Miroslavi BARKOVIČ se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Vrtca 
Črnuče. 
 
Navzočnost je prijavilo 22 svetnikov. 
Pri ponovnem ugotavljanju navzočnosti je navzočnost prijavilo 21 svetnikov. 
Pri ponovnem ugotavljanju navzočnosti je navzočnost prijavilo 22 svetnikov 
 
Podžupan je zaradi nesklepčnosti sejo prekinil ob 20.10 uri. 
 
 
 
II. ZASEDANJE 14. IZREDNE SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE 
LJUBLJANA, KI JE BILO V PONEDELJEK DNE 25. OKTOBRA 2004. 
 
Zasedanje se je pričelo ob  15.49 uri ob navzočnosti 31 svetnikov.  
 
 
Zasedanje sta vodila županja Mestne občine Ljubljana Danica SIMŠIČ in podžupan Miloš 
PAVLICA. 
 
Mestni svet je bil sklepčen in je v skladu s 93. členom Poslovnika Mestne občine Ljubljana je 
na začetku nadaljevanja seje odločal o mandatnih vprašanjih. Pred sejo so svetniki prejeli 
predlog ugotovitvenega sklepa Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja o 
prenehanju mandata svetniku dr. Milanu Zveru.  
 
Uvodno obrazložitev je podal Slavko Slak, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja. 
 
Svetnik dr. Milan ZVER se je vsem zahvalil za sodelovanje. 
 
Po razpravi je županja dala na glasovanje PREDLOG UGOTOVITVENEGA SKLEPA: 
  
Dr. Milanu Zveru preneha mandat člana Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, ker 
zaradi preselitve nima več stalnega prebivališča in posledično volilne pravice v Mestni 
občini Ljubljana. 
 
Mandat preneha z dnem sprejema tega ugotovitvenega sklepa. 
 
Navzočnost je  priglasilo 31 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
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Sklep je bil sprejet. 
 
Po glasovanju o predlogu ugotovitvenega sklepa je mestni svet nadaljeval s 3. točko 
sprejetega dnevnega reda 14. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana z dne 18. 10. 2004 
z naslovom:  
 
 

KADROVSKE ZADEVE 
 
10. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO VRTCA ČRNUČE 
 
Županja je dala na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Miroslavi BARKOVIČ se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Vrtca 
Črnuče. 
 
Navzočnost je priglasilo 26 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 23 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
11. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJA SPLOŠNE IN 

STROKOVNE GIMNAZIJE ŠOLSKEGA CENTRA LJUBLJANA 
 
Ker ni bilo razprave, je županja dala na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Andreju SMRDUJU se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnatelja Splošne in 
strokovne gimnazije Šolskega centra Ljubljana. 
 
Navzočnost se ni spremenila (26 svetnikov). 
Za predlagani sklep je glasovalo 25 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
12. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJA DOMA V ZAVODU 

ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA 
 
Ker ni bilo razprave, je županja dala na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Edvardu SIKOŠKU se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnatelja Doma v Zavodu 
za gluhe in naglušne Ljubljana. 
 
Navzočnost se ni spremenila (26 svetnikov). 
Za predlagani sklep je glasovalo 25 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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13. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA DIREKTORJA CENTRA ZA 

SOCIALNO DELO LJUBLJANA VIČ - RUDNIK 
 
Ker ni bilo razprave, je županja dala na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Štefanu LEPOŠI se da pozitivno mnenje h kandidaturi za direktorja Centra za socialno 
delo Ljubljana Vič – Rudnik. 
 
Navzočnost se ni spremenila (26 svetnikov). 
Za predlagani sklep je glasovalo 26 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
14. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA V SVET SREDNJE GRADBENE, GEODETSKE IN EKONOMSKE 
ŠOLE LJUBLJANA 

 
Ker ni bilo razprave, je županja dala na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
V Svet Srednje gradbene, geodetske in ekonomske šole Ljubljana se imenuje Matjaž 
KLEMENČIČ. 
 
Mandat imenovanega traja štiri leta. 
 
Navzočnost je priglasilo 29 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 30 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
15. PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K IMENOVANJU DIREKTORJA IN 

STROKOVNEGA VODJE JAVNEGA ZAVODA AGENCIJE ZA ŠPORT - 
LJUBLJANA. 

 
Ker ni bilo razprave, je županja dala na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana daje soglasje k imenovanju Mirka LEBARJA za 
direktorja in strokovnega vodje javnega zavoda Agencije za šport – Ljubljana. 
 
Navzočnost se ni spremenila (29 svetnikov). 
Za predlagani sklep je glasovalo 25 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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AD 4. 

 
PREDLOG ODLOKA O UREDITVENEM NAČRTU ZA OBMOČJE UREJANJA VR 

3/2 ROŽNA DOLINA 
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega 
Odbora za urejanje prostora in urbanizem z amandmajem. 
 
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. 
 
Razpravljali so svetniki: Samo KUŠČER, Peter SUŠNIK, Miha JAZBINŠEK in Dominik 
Sava ČERNJAK.  
 
Postopkovno je razpravljal svetnik Dominik Sava ČERNJAK in predlagal postopkovni 
predlog sklepa. Županja je dala na glasovanje POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA 
svetnika Dominika Save ČERNJAKA: 
 
Odredi se deset minutni odmor, da svetnik Miha JAZBINŠEK napiše amandma. 
 
Navzočnost je priglasilo 26 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 14 svetnikov. Proti je glasovalo 10 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Županja je odredila 10 minutni odmor. Zasedanje se je nadaljevalo ob 16.50 uri. 
 
Po odmoru in po razpravi o aktu v celoti je županja odprla razpravo o 6. členu predloga 
odloka, h kateremu je vložila amandma.  
 
Ker ni bilo razprave o 6. členu je županja dala na glasovanje svoj amandma:  
 
V prvem odstavku 6. člena se tekst Etažnost objektov Š I in Š II je lahko največ P+3  
spremeni tako, da se glasi: Etažnost objekta Š I je lahko največ K+P+3, objekta Š II pa 
P+3. 
 
Navzočnost je priglasilo 33 svetnikov. 
Za amandma je glasovalo 28 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 

 
 

II. 
Županja je odprla razpravo o 9. členu predloga odloka, h kateremu  je vložila amandma. 
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Razpravljala sta svetnika: Majda ŠIRCA in  Miha JAZBINŠEK. 
 
Po razpravi je županja dala na glasovanje svoj AMANDMA: 
 
 V 9. členu se v poglavju Mirujoči promet tretji odstavek nadomesti z besedilom, ki se 
glasi:  
 
»Dodatna potrebna parkirna garažna mesta se uredi v kletni etaži objekta Š I z uvozom 
s ceste XVII.« 
 
Navzočnost je priglasilo 35 svetnikov. 
Za amandma je glasovalo 29 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Amandma je bil sprejet. 

 
 

III. 
 
Ker ni bilo razprave, je županja dala na glasovanje AMANDMA Odbora za urejanje prostora 
in urbanizem: 
 
V 17. členu odloka se drugi in tretji odstavek spremenita tako, da se glasita:  
 
»Izvedbena celota A se lahko izvede sočasno ali v dveh fazah, 1A in 2A. 1A predstavlja 
severni objekt ŠI na zemljiščih ARS inženiringa z dostopom, parkirišči in športnim 
igriščem na mestnih zemljiščih. 2A predstavlja osrednji del parka, južno od 
predvidenega obsega vrtnarije Herzmansky. Vrstni red faz se lahko zamenja. 
 
Izvedbena celota B se lahko izvede sočasno ali v dveh fazah, 1B in 2B. 1B predstavlja 
južni objekt ŠII s parkirišči, dostopom in otroškim igriščem. 2B predstavlja parkirišče 
in športna igrišča ter predvideno vrtnarijo Herzmansky. Vrstni red faz se lahko 
zamenja. Ostale izvedbene celote so enovite celote, vendar posegi znotraj le teh niso 
fazno omejeni.« 
 
Navzočnost se ni spremenila (35 svetnikov). 
Za amandma je glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
Po glasovanju o amandmajih je županja dala na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o ureditvenem načrtu za 
območje urejanja VR 3/2 Rožna dolina, skupaj s sprejetimi amandmaji. 
 
Navzočnost se ni spremenila (35 svetnikov). 
Za predlagani sklep je glasovalo 30 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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AD 5. 

 
PREDLOG ODLOKA O ZAZIDALNEM NAČRTU ZA OBMOČJE UREJANJA VI 3/3 

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA 
 

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. 
 
Po razpravi je županja dala na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o zazidalnem načrtu za 
območje urejanja VI 3/3 Biotehniška fakulteta. 
 
Navzočnost je priglasilo 28 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 28 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 

 
 

AD 6. 
 

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 
PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH ZA PLANSKO CELOTO B1 

BEŽIGRAD – ZAHOD (ZA DEL OBMOČJA UREJANJA BS 1/5-1) 
 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega 
Odbora za urejanje prostora in urbanizem z amandmajem. 
 
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. 
 
Ker ni bilo razprave, je dala županja na glasovanje: 
 
1. AMANDMA Odbora za urejanje prostora in urbanizem: 
 
V 2. členu v poglavju »Prometno urejanje« se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi: 
»Na stanovanjsko enoto je treba zagotoviti minimalno dve parkirni mesti, od teh mora 
biti približno 8% parkirnih mest urejenih na nivoju terena.« 
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Navzočnost je priglasilo 33 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 29  svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
2. PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B1 Bežigrad – 
zahod (za del območja urejanja BS 1/5-1), skupaj s sprejetim amandmajem. 
 
Navzočnost se ni spremenila (33 svetnikov). 
Za predlagani sklep je glasovalo 33 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 

 
 
 

AD 7. 
OSNUTEK ODLOKA O LOKACIJSKEM NAČRTU ZA OBMOČJE NJEGOŠEVE 

CESTE V LJUBLJANI 
 
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. 
 
Stališče pristojnega Odbora za urejanje prostora in urbanizem je podal dr. Jože ZAGOŽEN, 
predsednik odbora. 
 
Razpravljali so svetniki: Janko MÖDERNDORFER, Samo KUŠČER, mag. Andrej 
BRUČAN, Miha JAZBINŠEK in Janez ŽELEZNIK. 
 
Županja je ob 18.30 uri odredila 30 minutni odmor. Zasedanje se je nadaljevalo ob 19.19 uri. 
 
Po odmoru so razpravljali: Janez VRBOŠEK, dr. Drago ČEPAR, Janez ŽAGAR, Miha 
JAZBINŠEK, doc. dr. Bojana BEOVIČ, doc. dr. Gregor GOMIŠČEK in Mihael JARC. 
 
Na vprašanja iz razprave je odgovorila Alenka PAVLIN. 
 
Po razpravi je dala županja na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme osnutek Odloka o lokacijskem načrtu za 
območje Njegoševe ceste v Ljubljani, skupaj s pripombami iz razprave. 
 
Pred glasovanjem je svoj glas obrazložil svetnik Miha JAZBINŠEK. 
 
Navzočnost je priglasilo 27 svetnikov. 
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Za predlagani sklep je glasovalo 27 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki. 
 
Sklep je bil sprejet. 

 
 
 

AD 8. 
POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA 

LETO 2004 ZA OBDOBJE OD 1. 1. DO 30. 6. 2004 
 
 
Gradivo za to točko ste prejeli pred sklicem seje. Po sklicu ste prejeli poročilo pristojnega 
Odbora za finance. 
 
Uvodno obrazložitev je podal Stevo LEKIČ, načelnik Oddelka za finance. 
 
Stališče pristojnega Odbora za finance je predstavila prof. dr. Metka TEKAVČIČ, 
predsednica odbora. 
 
Razpravljala sta svetnika: Peter SUŠNIK in Dimitrij KOVAČIČ. 
 
Postopkovno je razpravljal svetnik Dimitrij KOVAČIČ in predlagal postopkovni predlog 
sklepa. Županja je dala na glasovanje POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnika 
Dimitrija KOVAČIČA:   
 
Vsi poročevalci, navedeni v gradivu, podajo mestnemu svetu kratko predstavitev 
izvrševanja  proračuna za področja, ki ga pokrivajo. 
  
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 14 svetnikov. Proti je glasovalo 13 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
Svetnik Branko OMERZU je zahteval ponovitev glasovanja. 
 
Navzočnost se ni spremenila (24 svetnikov). 
Za predlagani sklep je glasovalo 14 svetnikov. Proti je glasovalo 16 svetnikov. 
 
Sklep ni bil sprejet. 
 
Po glasovanju o postopkovnem predlogu so razpravljali svetniki: Peter SUŠNIK, doc. dr. 
Gregor GOMIŠČEK, Franc SLAK, Dominik Sava ČERNJAK, Miha JAZBINŠEK, Franc 
SLAK, Janez ŽAGAR, Meta VESEL VALENTINČIČ, Samo KUŠČER, Janez VRBOŠEK, 
Viktorija POTOČNIK, Janez ŽAGAR in Branko OMERZU. 
 
Med razpravo Mihe JAZBINŠKA ob 20.54 uri je zaradi odsotnosti županje vodenje seje 
prevzel podžupan Miloš PAVLICA. 
 
Med razpravo svetnice Mete VESEL VALENTINČIČ ob 21.03 uri je vodenje seje prevzela 
županja. 
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Postopkovno je razpravljal svetnik Peter SUŠNIK in predlagal postopkovni predlog sklepa. 
Podžupan je dal na glasovanje POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnika Petra 
SUŠNIKA:   
  
Mestni svet prekine razpravo o Poročilu o izvrševanju proračuna Mestne občine 
Ljubljana za leto 2004 za obdobje od 1. 1. do 30. 6. 2004 in jo bo nadaljeval prihodnjič, 
ko bodo oddelki mestne uprave pripravili poročila o stanju na strani proračunskih 
uporabnikov, ki spadajo pod njihovo upravljanje in ko bo načelnik Oddelka za finance v 
mestni upravi pripravil poročilo o stanju prodaje stvarnega premoženja in ko bo 
županja ugotovila, ali je rebalans proračuna MOL za leto 2004 potreben ali ne in bo o 
tem pisno obvestila mestni svet.  
 
Navzočnost je priglasilo 29 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 19 svetnikov. Proti je glasovalo 14 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
Županja je sejo prekinila ob 21.39 uri. 
 
 
 
 
III. ZASEDANJE 14. IZREDNE SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE 
LJUBLJANA, KI JE BILO V PONEDELJEK DNE 8. NOVEMBRA 2004. 
 
Zasedanje se je pričelo ob 16.00 uri ob navzočnosti 36 svetnikov.  
 
Zasedanje je vodila županja Mestne občine Ljubljana Danica SIMŠIČ.  
 
Mestni svet je bil sklepčen in je nadaljeval najprej s potrditvijo mandata novemu svetniku. 
 
V skladu s 93. členom Poslovnika Mestne občine Ljubljana je mestni svet na začetku 
nadaljevanja seje najprej odločal o mandatnih vprašanjih. Pred tretjim  zasedanjem so svetniki 
prejeli predlog ugotovitvenega sklepa Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
o potrditvi mandata svetniku Boštjanu CIZLJU.  
 
Uvodno obrazložitev je podal Slavko SLAK, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja. 
 
Ker ni bilo razprave, je županja dala na glasovanje PREDLOG UGOTOVITVENEGA 
SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana  potrdi  mandat članu Mestnega sveta Mestne 
občine Ljubljana gospodu Boštjanu CIZLJU. 
 
Mandat člana je vezan na mandat članov mestnega sveta. 
 
Mandat se prične z dnem sprejema tega ugotovitvenega sklepa. 
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Navzočnost je priglasilo 34 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 36 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
Županja je nato povabila in pozdravila novega svetnika Boštjana CIZLJA.  

 
Po sprejetju ugotovitvenega sklepa so svetniki nadaljevali z obravnavo 8. točke sprejetega 
dnevnega reda 14. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana z dne 18. oktobra z 
naslovom: 

 
POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA 

LETO 2004 ZA OBDOBJE OD 1. 1. DO 30. 6. 2004 
 

Med zasedanjem so svetniki prejeli poročilo o delu Komisije za pridobivanje in razpolaganje s 
stvarnim premoženjem Mestne občine Ljubljana ter oceno do konca leta 2004, obvestilo o 
začasnem zadržanju proračuna in novo poročilo Odbora za finance.  
 
Glede na sklep, ki ga je sprejel mestni svet na koncu prejšnjega zasedanja, je županja povabila 
podžupane Slavka SLAKA, Miloša PAVLICO in mag. Igorja OMERZO, da podajo poročila o 
stanju na strani proračunskih uporabnikov na področjih, ki jih pokrivajo. Najprej je  podal 
poročilo mag. Igor OMERZA. 
 
Postopkovno je razpravljal svetnik Miha JAZBINŠEK, ki je predlagal postopkovni predlog 
sklepa, da mestni svet prekine razpravo o Poročilu o izvrševanju Proračuna Mestne občine 
Ljubljana za leto 2004, ker ni predloženo gradivo za nadaljnjo razpravo in glasovanje, ki ga je 
mestni svet zahteval na prejšnjem zasedanju. 
 
Županja je pojasnila, da v skladu s 67. členom poslovnika mestnega sveta o postopkovnem 
vprašanju sprejme odločitev predsedujoči, in odločila, da prekinitev razprave glede na 
posredovana gradiva ni potrebna.  
 
Glede na to, da je svetnik Miha JAZBINŠEK vztrajal na svojem postopkovnem predlogu, je 
županja v skladu s 67. členom poslovnika dala na glasovanje POSTOPKOVNI PREDLOG 
SKLEPA: 
 
Mestni svet prekine razpravo o Poročilu o izvrševanju Proračuna Mestne občine 
Ljubljana za leto 2004, za obdobje od 1.1. do 30.6.2004, ker ni pogojev za nadaljnjo 
razpravo in glasovanje. 
 
Navzočnost je priglasilo 30 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 17 svetnikov. Proti je glasovalo 19 svetnikov. 
 
Sklep ni bil sprejet. 
 
Na zahtevo svetnika Petra SUŠNIKA je županja ponovila ugotavljanje navzočnosti. 
Navzočnost se ni spremenila (30 svetnikov). 
Za predlagani sklep je glasovalo 17 svetnikov. Proti je glasovalo 21 svetnikov. 
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Sklep ni bil sprejet. 
 

Postopkovno je razpravljal svetnik Peter SUŠNIK in predlagal postopkovni predlog sklepa. 
Županja je dala na glasovanje POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnika Petra 
SUŠNIKA:   
  
Seja se prekine in se odredi enourni odmor za preučitev dokumentov, ki so bili 
predloženi na seji, ter da se v tem času sestane Odbor za finance. 
 
Navzočnost se ni spremenila (30 svetnikov). 
Za predlagani sklep je glasovalo 20 svetnikov. Proti je glasovalo 13 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 

Županja je ob 16. 33 uri odredila odmor. Zasedanje se je nadaljevalo ob 17.59 uri. 
 

Stališče pristojnega Odbora za finance je predstavila prof. dr. Metka TEKAVČIČ, 
predsednica odbora. 
 

Postopkovno je razpravljal svetnik Dimitrij KOVAČIČ in predlagal postopkovni predlog 
sklepa. Županja je dala na glasovanje POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnika 
Dimitrija KOVAČIČA:   
 
Seja se prekine, ker ni pogojev za nadaljevanje seje, ker sklep mestnega sveta, na prvem 
zasedanju, ko je obravnaval Polletno poročilo o izvrševanju Proračuna 2004 ni 
izpolnjen. Pred nadaljevanjem seje se mora Statutarno pravna komisija opredeliti do 
gradiv, ki jih na podlagi sprejetega sklepa prejme mestni svet. 
 
Navzočnost je priglasilo 30 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 17 svetnikov. Proti je glasovalo 21 svetnikov. 
 
Sklep ni bil sprejet. 
 

Postopkovno je razpravljal svetnik Franc SLAK in povedal, da svetnica in svetniki 
Svetniškega kluba Nove Slovenije menijo, da sklep prejšnjega zasedanja ni bil realiziran, 
zaradi česar niso podani pogoji za nadaljevanje seje ter da zato ne morejo sodelovati na taki 
seji. 
 
Županja je odgovorila svetniku Francu SLAKU, da to ni postopkovni predlog, temveč 
obvestilo.   
 

Postopkovno je razpravljal svetnik Janez ŽAGAR in napovedal, da bodo svetniki  
Svetniškega kluba SLS-a ravno tako zapustili sejo, ker menijo, da ni izpolnjen sklep mestnega 
sveta. 

Nato je županja dala besedo podžupanoma Slavku SLAKU in Milošu PAVLICI, ki sta podala 
poročili o stanju na strani proračunskih uporabnikov na področjih, ki jih pokrivata.  
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Poročilo za proračunskega uporabnika 01 je podala Darja GLAVAŠ, direktorica Mestne 
uprave Mestne občine Ljubljana. 

Poročilo o prodaji stvarnega premoženja v letošnjem letu je podal Stevo LEKIČ, načelnik 
Oddelka za finance.  
 
Županja je nato svetnike obvestila o začasnem zadržanju izvrševanja proračuna Mestne 
občine Ljubljana za leto 2004. 
 

Razpravljali so svetniki: Branko OMERZU, Peter Jožef BOŽIČ, prof. dr. Metka TEKAVČIČ 
in mag. Igor OMERZA. 

 
Na vprašanja iz razprave sta odgovarjala Blaž PERŠIN, načelnik Oddelka za kulturo in 
raziskovalno dejavnost in Pavel KLAVS, načelnik Oddelka za gospodarske javne službe in 
promet. 
 
Po razpravi je dala županja na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne 
občine Ljubljana za leto 2004 za obdobje od 1. 1. do 30. 6. 2004. 

 
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 21 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 

 
Svetnik Janko MÖDERENDORFER je zahteval ponovitev glasovanja. Županja je dala 
ponovno na glasovanje predlog sklepa.  
 
Navzočnost se ni spremenila. 
Za predlagani sklep je glasovalo 21 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
S tem je bil izčrpan dnevni red 14. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, zato je 
županja sejo končala ob 19. 40 uri. 
 
 
 
VODJA SLUŽBE         

po pooblastilu        
              

Matjaž BREGAR  
 
          
 

Ž U P A N J A 
            
                   Danica SIMŠIČ 


