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

Šifra:    032-142/2005-32 
Datum: 26. 10. 2005   
 
 

ZAPISNIK 
 
 
22. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, ki je bila: 
 

• v ponedeljek, 11. julija 2005 – I. zasedanje 
• v ponedeljek, 26. septembra 2005 – II. zasedanje 
• v ponedeljek, 3. oktobra 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 I. zasedanju dne 11. julija 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, Stanislava Marija FERENČAK MARIN, doc. 
dr. Gregor GOMIŠČEK, Gregor ISTENIČ, Roman JAKIČ, Mihael JARC, Miha JAZBINŠEK, 
Janez JEMEC, Miha KOPRIVŠEK, Dimitrij KOVAČIČ, Samo KUŠČER, 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, Slavko SLAK, mag. Janez SODRŽNIK, Peter 
SUŠNIK, Majda ŠIRCA, Marija ŠTERBENC, prof. dr. Darko ŠTRAJN, prof. dr. Metka 
TEKAVČIČ, Janez VRBOŠEK, dr. Jože ZAGOŽEN in Janez ŽAGAR. 
 
Zasedanja se niso udeležili svetniki: Damijan DOLINAR, Marinka LEVIČAR, Cvetka SELŠEK 
– opr., Franc SLAK – opr., Eva STRMLJAN KRESLIN – opr., Marjeta VESEL 
VALENTINČIČ – opr. in Janez ŽELEZNIK - opr. 
 
 
Na II. zasedanju dne 26. septembra 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, doc. dr. Gregor GOMIŠČEK, Gregor ISTENIČ, Roman JAKIČ, Mihael 
JARC, Miha JAZBINŠEK, Janez JEMEC, Miha KOPRIVŠEK, Dimitrij KOVAČIČ, Samo 
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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. Darko 
ŠTRAJN, prof. dr. Metka TEKAVČIČ, Marjeta VESEL VALENTINČIČ, Janez VRBOŠEK, dr. 
Jože ZAGOŽEN, Janez ŽAGAR in Janez ŽELEZNIK. 
 
 
Na III. zasedanju dne 3. oktobra 2005 so bili navzoči svetniki: 
 
Peter Jožef BOŽIČ, Boštjan CIZELJ, Anton COLARIČ, Maja ČEPIČ, Stanislava Marija 
FERENČAK MARIN, doc. dr. Gregor GOMIŠČEK, Roman JAKIČ, Mihael JARC, Miha 
JAZBINŠEK, Janez JEMEC, Miha KOPRIVŠEK, 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, Marija 
ŠTERBENC, prof. dr. Darko ŠTRAJN, prof. dr. Metka TEKAVČIČ, Marjeta VESEL 
VALENTINČIČ, Janez VRBOŠEK in Janez ŽAGAR. 
 
Zasedanja se niso udeležili svetniki: doc. dr. Bojana BEOVIĆ, dr. Drago ČEPAR, Dominik Sava 
ČERNJAK – opr., Damijan DOLINAR, Gregor ISTENIČ – opr., Dimitrij KOVAČIČ, Majda 
ŠIRCA – opr., dr. Jože ZAGOŽEN in g. Janez ŽELEZNIK – opr. 
 
 
Prvo zasedanje se je pričelo ob 15. 54 uri ob navzočnosti 28 svetnikov. 
 
Prvo zasedanje je vodil podžupan Miloš PAVLICA. 
 
S sklicem so svetniki prejeli predlog dnevnega reda 22. seje Mestnega sveta Mestne občine 
Ljubljana. Pred prvim zasedanjem pa so prejeli še pisni predlog svetnika Mihe JAZBINŠKA za 
umik 3. točke z dnevnega reda in pisni predlog svetnika Mihaela JARCA za umik 7. točke z 
dnevnega reda. 
 
Podžupan Miloš PAVLICA je svetnike obvestil, da v skladu z dogovorom s predsednikom 
Komisije za poimenovanje naselij in ulic umika točko 7 z dnevnega reda. 
 
Podžupan Miloš PAVLICA je v obravnavo dal naslednji PREDLOG DNEVNEGA REDA: 
 
1. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude 
2. Kadrovske zadeve 
3. Osnutek Odloka o Občinskem lokacijskem načrtu za del območja urejanja ŠO ½   
    Šiška (osrednji del) 
4. Predlog Odloka o kategorizaciji občinskih cest 
5. Informacija o stanju varnosti na območju Mestne občine Ljubljana v letu 2004 
6. Osnutek Odloka o razglasitvi Stadiona za Bežigradom za kulturni spomenik  
    lokalnega pomena 
7. Osnutek Odloka o določitvi imen in spremembi potekov nekaterih ulic na območju  
    Mestne občine Ljubljana 
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O predlaganem dnevnem redu je razpravljal svetnik Miha JAZBINŠEK in predlagal umik 3. 
točke dnevnega reda.  
 
Podžupan Miloš PAVLICA je po ugotovitvi, da je razprava končana, dal na glasovanje  
 
PREDLOG svetnika Mihe JAZBINŠKA: 
 
Točka 3 predlaganega dnevnega reda 22. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana z 
naslovom »Osnutek Odloka o Občinskem lokacijskem načrtu za del območja urejanja ŠO 
1/2 Šiška (osrednji del)« se umakne z dnevnega reda. 
 
Navzočnost je priglasilo 28 svetnikov.  
Za je glasovalo 12 svetnikov. Proti je glasovalo16 svetnikov. 
 
Predlog ni bil sprejet. 
 
Nato je podžupan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog dnevnega reda 22. seje mestnega 
sveta. 
 
Navzočnost se ni spremenila (28 svetnikov).  
Za je glasovalo 20 svetnikov. Proti je glasovalo 5 svetnikov. 
 
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 je skladno z 98. členom Poslovnika Mestnega 
sveta Mestne občine Ljubljana poslal svetnik Dominik Sava ČERNJAK:  
 
1. 
Dominik S. ČERNJAK 
Vprašanje v zvezi s stanjem realizacije, zapisane v proračunu za leto 2005, v zvezi z investicijami 
v vrtcih (azbestne strehe), investicijami v osnovne šole, obnove igrišč III. kategorije ter košnje na  
zemljiščih, kjer ni definirana last. 
 
Na vprašanje je odgovorila  načelnica Oddelka za predšolsko vzgojo izobraževanje in šport Nada 
PAVŠER. 
 
 
Svetniki so do in na 22. seji mestnega sveta pisno postavili naslednja vprašanja in pobude: 
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1. 
Dimitrij KOVAČIČ 
1. 1.  
Pobuda za postopek takojšnjega reševanja problematike v zvezi z vračilom dolga iz naslova 
neplačanih najemnin skupaj z zamudnimi obrestmi za poslovni prostor na Gregorčičevi ulici 10 v 
Ljubljani. 
1. 2. 
Ponovno vprašanje v zvezi z ugotovitvami preverb ustreznosti izobrazbe mestnih uslužbencev. 
 
2. 
Peter SUŠNIK 
2. 1. 
Ponovno vprašanje v zvezi z dostopnostjo oz. navedbo vseh študij, ki so bile opravljene v zvezi s 
Podutiško cesto in vpliv na bivanje stanovalcev in stanovanjskih zgradb. 
 
 
Svetniki so prejeli pisne odgovore na naslednja vprašanja: 
 
- odgovor na vprašanje svetnika Dimitrija KOVAČIČA  v zvezi s preverjanjem izobrazbe 

mestnih uslužbencev, 
- odgovor na vprašanje svetnika Dimitrija KOVAČIČA v zvezi  z neplačanimi najemninami 

ateljeja Pod Turnom 4, 
- odgovor na pobudo svetnika Dimitrija KOVAČIČA v zvezi s predlogom za poravnavo dolga  

za  poslovni objekt na Gregorčičevi 10, 
- odgovor na vprašanje svetnika Dimitrija KOVAČIČA v zvezi z reševanjem problematike 

zemljišča  parc. št. 600/1  k. o. Bizovik,   
- odgovor na vprašanje svetnika dr. Draga ČEPARJA v zvezi z učinkovitostjo in 

ekonomičnostjo mestne uprave, 
- odgovor na vprašanje svetnika prof. dr. Stanislava PEJOVNIKA o ustanovitvi strateške 

komisije za urbanizem pri MS MOL.  
 
 

AD 2. 
 

KADROVSKE ZADEVE 
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli po sklicu seje. Pred sejo pa so prejeli še poročilo Komisije 
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja z dodatnim predlogom sklepa. 
 
 
1. PREDLOG SKLEPA O RAZREŠITVI PREDSEDNIKA NADZORNEGA ODBORA 
MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

 
Predstavnik predlagatelja predsednik Nadzornega odbora Mestne občine Ljubljana Tomaž 
TOPLAK je zaradi nujne zadržanosti opravičil svojo odsotnost. 
 
Slavko SLAK, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je predstavil 
stališče komisije k predlogu sklepa nadzornega odbora. 
 
Ker ni bilo razprave, je podžupan dal na glasovanje: 
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PREDLOG SKLEPA: 
 
Razreši se predsednik Nadzornega odbora Mestne občine Ljubljana Tomaž TOPLAK. 
 
Mandat preneha z dnem sprejema tega sklepa.  
 
Navzočnost je priglasilo 22 svetnikov. 
 
Podžupan je ponovno ugotavljal navzočnost. 
 
Navzočnost je priglasilo 22 svetnikov. 
 
Ob 16.14 uri je podžupan odredil 5-minutni odmor. Zasedanje se je nadaljevalo ob 16.20 uri. 
 
Podžupan je po odmoru ponovno ugotavljal navzočnost. 
 
Navzočnost je priglasilo 25 svetnikov. 
Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
2. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU VRŠILCA DOLŽNOSTI PREDSEDNIKA 
NADZORNEGA ODBORA MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

 
Slavko SLAK, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je podal 
uvodno obrazložitev k predlogu sklepa komisije. 
 
Razpravljal je svetnik Peter SUŠNIK. 
 
Pojasnilo v zvezi z razpravo svetnika Petra SUŠNIKA je podal Slavko SLAK, predsednik 
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.  
 
Podžupan je dal na glasovanje: 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Do imenovanja novega predsednika Nadzornega odbora Mestne občine Ljubljana opravlja 
naloge predsednika kot vršilec dolžnosti predsednika Željko ŽELEZNIK, član nadzornega 
odbora. 
 
Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov). 
Za je glasovalo 20 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Slavko SLAK, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je nato podal 
uvodno obrazložitev k naslednjima predlogoma sklepov komisije. 
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3. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU TREH PREDSTAVNIKOV MESTNE OBČINE 
LJUBLJANA V SVET OSNOVNE ŠOLE RIHARDA JAKOPIČA 
 
Ker ni bilo razprave, je podžupan dal na glasovanje: 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
V Svet Osnovne šole Riharda Jakopiča  s e   i m e n u j e j o : 
 

-  prof. dr. Janez STEPIŠNIK 
-  Marija ŠTERBENC 
-  Vesna Marija TOMC LAMUT 

                                                                        
Mandat imenovanih traja štiri leta. 
 
Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov). 
Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
4. MNENJE H KANDIDATURI ZA DIREKTORICO JAVNEGA ZAVODA CENE 
ŠTUPAR – CENTER ZA PERMANENTNO IZOBRAŽEVANJE 
 
Razpravljal je svetnik Peter SUŠNIK. 
 
Pojasnilo v zvezi z razpravo svetnika Petra SUŠNIKA je podal Slavko SLAK, predsednik 
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.  
 
Podžupan je dal na glasovanje: 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Andreji KOTNIK TRČEK se da pozitivno mnenje h kandidaturi za direktorico javnega 
zavoda Cene Štupar – Center za permanentno izobraževanje. 
 
Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov). 
Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 3. 
 

OSNUTEK ODLOKA O OBČINSKEM LOKACIJSKEM NAČRTU ZA DEL OBMOČJA 
UREJANJA ŠO 1/2 ŠIŠKA (OSREDNJI DEL) 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu pa so prejeli še poročilo Odbora 
za urejanje prostora in urbanizem.  
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Predstavnik predlagateljice Igor JURANČIČ, načelnik Oddelka za urbanizem, je podal uvodno 
obrazložitev. 
 
Mag. Janez SODRŽNIK, podpredsednik Odbora za urejanje prostora in urbanizem, je podal 
stališče pristojnega odbora. 
 
Predsednik Statutarno pravne komisije Miloš PAVLICA je pojasnil, da komisija ni imela 
pripomb.  
 
Razpravljali so svetniki: Dominik Sava ČERNJAK, Boštjan CIZELJ, Miha JAZBINŠEK, dr. 
Jože ZAGOŽEN, Samo KUŠČER, Peter SUŠNIK, Janez ŽAGAR, dr. Drago ČEPAR, Slavko 
SLAK, Branko OMERZU, Janko MÖDERNDORFER in Peter BOŽIČ. 
 
Odgovore in pojasnila v zvezi z razpravami svetnikov je podal Igor JURANČIČ, načelnik 
Oddelka za urbanizem. 
 
Obrazložitev glasu so podali svetniki: Peter SUŠNIK, Miha JAZBINŠEK, mag. Igor OMERZA, 
Peter BOŽIČ in Boštjan CIZELJ. 
 
Podžupan je dal na glasovanje: 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme osnutek Odloka o Občinskem lokacijskem 
načrtu za del območja urejanja ŠO 1/2 Šiška (osrednji del), skupaj s pripombami iz 
razprave.  
 
Navzočnost je priglasilo 28 svetnikov. 
Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti je glasovalo 9 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 4. 
 

PREDLOG ODLOKA O KATEGORIZACIJI OBČINSKIH CEST 
 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli predlog Sveta Četrtne 
skupnosti Moste, na zasedanju pa še poročilo pristojnega Odbora za gospodarske javne službe in 
promet. 
 
Pavel KLAVS, načelnik Oddelka za gospodarske javne službe in promet, je podal uvodno 
obrazložitev. 
 
Mag. Igor OMERZA, predsednik Odbora za gospodarske javne službe in promet, je podal stališče 
pristojnega odbora. 
 
Predsednik Statutarno pravne komisije Miloš PAVLICA je povedal, da komisija ni imela 
pripomb. 
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Razpravljali so svetniki: Miha JAZBINŠEK, Boštjan CIZELJ, Janez JEMEC, Marija 
ŠTERBENC in Janez ŽAGAR. 
 
Odgovore in pojasnila v zvezi z razpravami svetnikov je podal Pavel KLAVS, načelnik Oddelka 
za gospodarske javne službe in promet. 
 
Podžupan je dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o kategorizaciji občinskih 
cest. 
 
Navzočnost je priglasilo 29 svetnikov. 
Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Ob 19.08 uri je podžupan Miloš PAVLICA prekinil sejo.  
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
II. ZASEDANJE 22. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE LJUBLJANA, KI JE 
BILO V PONEDELJEK, 26. SEPTEMBRA 2005 
 
 
Zasedanje se je pričelo ob 15.42 uri ob navzočnosti 31 svetnikov.  
 
Zasedanje sta vodila županja Danica SIMŠIČ in podžupan Miloš PAVLICA. 
 
Mestni svet je bil sklepčen in je sejo nadaljeval z obravnavo 5. točke sprejetega dnevnega reda 
22. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana z dne 11. julija 2005 z naslovom:  
 

INFORMACIJA O STANJU VARNOSTI NA OBMOČJU MESTNE OBČINE 
LJUBLJANA V LETU 2004 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje.  
 
Mag. Janez SODRŽNIK, predsednik Odbora za zaščito, reševanje in civilno obrambo, je podal 
uvodno obrazložitev. 
 
Branko SLAK, direktor Policijske uprave Ljubljana, je podal podrobnejšo obrazložitev. 
 
Podpredsednik Statutarno pravne komisije Dimitrij KOVAČIČ ni želel besede. 
 
Razpravljali so svetniki: Samo KUŠČER, mag. Janez SODRŽNIK, Miha JAZBINŠEK, Dimitrij 
KOVAČIČ, Janez VRBOŠEK, dr. Drago ČEPAR, Mihael JARC, Boštjan CIZELJ, Zvone 
PENKO, Damijan DOLINAR in Branko OMERZU. 
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Med razpravo svetnika Mihaela JARCA je ob 17.20 uri vodenje seje prevzel podžupan Miloš 
PAVLICA. Ob 17.35 uri je vodenje seje ponovno prevzela županja. 
 
Odgovore in pojasnila v zvezi z razpravami svetnikov sta podala Branko SLAK, direktor 
Policijske uprave Ljubljana, in županja Danica SIMŠIČ.  
 
Županja je med zasedanjem vložila dopolnjen predlog sklepa in ga dala na glasovanje: 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana se je seznanil z Informacijo Policijske uprave 
Ljubljana o stanju varnosti na območju Mestne občine Ljubljana v letu 2004. 
 
Navzočnost je priglasilo 30 svetnikov. 
Za je glasovalo 35 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Med zasedanjem je županja vložila dodatna predloga sklepov in ju dala na glasovanje. 
 
1. PREDLOG SKLEPA: 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana predlaga Ministrstvu za notranje zadeve, da 
kadrovsko popolni Policijsko upravo Ljubljana za potrebe zagotavljanja varnosti na 
območju Mestne občine Ljubljana.  
 

Navzočnost se ni spremenila (30 svetnikov). 
Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 

 

2.  PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana predlaga Ministrstvu za notranje zadeve,  da uvede 
posebno statistično obravnavo stanja varnosti za območje Mestne občine Ljubljana, tudi po 
četrtnih skupnostih, v okviru Policijske uprave Ljubljana. 
 
Navzočnost je priglasilo 34 svetnikov. 
Za je glasovalo 33 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Na predlog direktorja Policijske uprave Ljubljana Branka SLAKA, da svetniki podajo svoje 
predloge, katere podatke želijo v informaciji v prihodnje, je županja pojasnila, da bo ustrezen 
dopis s postavljenim rokom naslovila na svetnike.   
 
 
Ob 18.18 uri je županja odredila 30-minutni odmor. Zasedanje se je nadaljevalo ob 19.08 uri. 
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AD 6. 

 
OSNUTEK ODLOKA O RAZGLASITVI STADIONA ZA BEŽIGRADOM ZA 

KULTURNI SPOMENIK LOKALNEGA POMENA 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli po sklicu seje. Po sklicu pa so prejeli še poročilo Odbora 
za kulturo in raziskovalno dejavnost z dodatnim predlogom sklepa. Med zasedanjem pa so 
svetniki prejeli še Pismo o nameri o celoviti prenovi Centralnega stadiona Bežigrad in Dogovor 
pri skupnem nastopanju pri prenovi stadiona v Ljubljani ter Akt o začasni razglasitvi Stadiona za 
Bežigradom v Ljubljani za kulturni spomenik državnega pomena.  
 
Blaž PERŠIN, načelnik Oddelka za kulturo in raziskovalno dejavnost, je podal uvodno 
obrazložitev. 
 
Peter BOŽIČ, predsednik Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost, je podal stališče 
pristojnega odbora in pojasnil, da odbor umika svoj predlog sklepa. 
 
Svetnik Branko OMERZU je podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da se svetnikom 
razdeli dodatno gradivo k tej točki, in sicer Pismo o nameri o celoviti prenovi Centralnega 
stadiona Bežigrad ter Dogovor pri skupnem nastopanju pri prenovi stadiona v Ljubljani. 
 
Županja je pojasnila, da bodo svetniki prejeli oba dokumenta tekom zasedanja.  
 
Svetnik Peter SUŠNIK je podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da se svetnikom razdeli 
akt o začasni razglasitvi stadiona za kulturni spomenik državnega pomena, ki je bil objavljen v 
Uradnem listu dne 26. 9. 2005. Tudi ta akt so svetniki prejeli med zasedanjem. 
 
Razpravljala sta svetnika Peter SUŠNIK in Dimitrij KOVAČIČ. 
 
Po razpravi svetnika Dimitrija KOVAČIČA je svetnik Branko OMERZU podal POSTOPKOVNI 
PREDLOG SKLEPA, da se pred nadaljevanjem razprave sestane Statutarno pravna komisija, da 
se opredeli do vprašanja, ali je smotrno in pravno formalno možno odločati o osnutku odloka 
glede na to, da je 26. 9. 2005 objavljen akt ministra za kulturo o razglasitvi stadiona za 
Bežigradom za kulturni spomenik državnega pomena. 
 
Županja je na postopkovni predlog svetnika Branka OMERZUJA ob 19.34 uri odredila 15-
minutni odmor, da se sestane Statutarno pravna komisija in se opredeli do vprašanja svetnika. Ob 
19.57 je županja odmor podaljšala še za 10 minut. Zasedanje se je nadaljevalo ob 20.08 uri. 
 
Predsednik Statutarno pravne komisije Miloš PAVLICA je pojasnil, da se je večina članov 
komisije sicer brez glasovanja v daljši razpravni strinjala, da ni pravno formalnih ovir za 
obravnavo osnutka odloka, ker akt ministra začne veljati šele 27. 9. 2005. 
  
Po odmoru so svetniki prejeli dodatno gradivo, in sicer Pismo o nameri o celoviti prenovi 
Centralnega stadiona Bežigrad in Dogovor o skupnem nastopanju pri prenovi stadiona v 
Ljubljani. 
 
Po odmoru so razpravljali svetniki: Peter BOŽIČ, Peter SUŠNIK, Miha JAZBINŠEK, Janko 
MÖDERNDORFER, Dimitrij KOVAČIČ, Roman JAKIČ, doc. dr. Gregor GOMIŠČEK, Slavko 
SLAK in Viktorija POTOČNIK. 
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Med razpravo svetnika Slavka SLAKA je ob 20.48 uri vodenje seje prevzel podžupan Miloš 
PAVLICA. Ob 20.52 uri je vodenje seje ponovno prevzela županja. 
 
Županja je dala na glasovanje: 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme osnutek Odloka o razglasitvi stadiona za 
Bežigradom za kulturni spomenik lokalnega pomena, skupaj s pripombami iz razprave. 
 
Pred glasovanjem je županja pojasnila, da podpira sprejem osnutka odloka. 
 
Obrazložitev glasu je podal svetnik Dominik Sava ČERNJAK. 
 
Navzočnost je priglasilo 25 svetnikov. 
Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Nato je županja dala na glasovanje dodatne predloge sklepov, ki jih je vložila pred zasedanjem: 
 
1.  PREDLOG SKLEPA: 
 

Mestna občina Ljubljana daje Vladi Republike Slovenije skladno z določilom drugega 
odstavka 12. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine POBUDO ZA TAKOJŠNJO 
TRAJNO RAZGLASITEV Stadiona za Bežigradom v Ljubljani (EŠE: 393) za spomenik 
državnega pomena. V ta namen se Vladi RS posreduje sprejeti Osnutek Odloka o 
razglasitvi Stadiona za Bežigradom za kulturni spomenik lokalnega pomena skupaj s 
pripombami iz razprave. Po razglasitvi s strani Vlade RS bo nadaljevanje postopka na 
lokalni ravni brezpredmetno. 
 
Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov). 
Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 

 

2. PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana ugotavlja, da je PISMO O NAMERI o celoviti prenovi 
Centralnega stadiona Bežigrad (v nadaljevanju: prenovi Stadiona) iz julija 2004 
brezpredmetno iz več razlogov. O tem se obvesti vse podpisnike in Računsko sodišče RS. 
Razpis arhitekturnega natečaja bo izveden preko Zbornice za arhitekturo in prostor 
Slovenije po za to veljavnih predpisih in uzancah, ko bodo pripravljena vsa potrebna 
izhodišča. 
 
Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov). 
Za je glasovalo 22 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
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Sklep je bil sprejet. 
 
 
3. PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana ugotavlja, da je DOGOVOR O SKUPNEM 
NASTOPANJU pri prenovi Stadiona v Ljubljani iz julija 2004 brezpredmeten iz več 
razlogov. O tem se obvesti oba podpisnika in Računsko sodišče RS. 
 
Obrazložitev glasu so podali svetniki: Viktorija POTOČNIK, Miha JAZBINŠEK in Dimitrij 
KOVAČIČ. Županja je podala pojasnilo v zvezi z obrazložitvijo glasu svetnika Dimitrija 
KOVAČIČA. 
 
Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov). 
Za je glasovalo 20 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
4.  PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana zahteva, da bo prenova Stadiona zasnovana tako, da: 
• bo po prenovi stadion lahko pridobil licenco za izvedbo mednarodnih tekem po določilih 

FIFA; 
• bo kapaciteta stadiona okoli 12.000 pokritih sedežev, podzemnih garaž okoli 500 

parkirnih mest, spremljajočega programa okoli 4.000 m2 možnih dodatnih objektov za 
trg pa okoli 4.000 m2 etažnih površin; 

• bodo večji gradbeni posegi locirani vzhodno od Vodovodne ulice, novogradnja za trg ob 
Samovi, preureditev in prenova pomožnih igrišč pa zahodno od Vodovodne ceste; 

• bodo ohranjeni, adaptirani, rekonstruirani ali nadomeščeni vsi elementi dediščine 
skladno varstvenemu režimu objekta in vplivnega območja stadiona. 

 
Navzočnost je priglasilo 25 svetnikov. 
Za je glasovalo 19 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

5. PREDLOG SKLEPA: 
 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana nalaga Županji Mestne občine Ljubljana, da predloži 
osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev, ki se 
nanašajo na območje Centralnega stadiona Bežigrad (območje urejanja BR 1/1 Stadion), na 
sejo mestnega sveta v decembru 2005. 
 
Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov). 
Za je glasovalo 22 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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6. PREDLOG SKLEPA: 
 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana nalaga Županji Mestne občine Ljubljana, da predloži 
predlog organizacije investicije prenove Stadiona za sejo Mestnega sveta v decembru 2005, 
najmanj pa predloge: 
• inicialnega investicijskega programa,  
• eventualnega namenskega proračunskega sklada, 
• organizacijske oblike nosilca investicije (gospodarska družba, javni zavod), 
• strukture in imenovanja gradbenega odbora. 

 
Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov). 
Za je glasovalo 21 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
7. PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana nalaga Županji Mestne občine Ljubljana, da predloži 
vsled udeležbe državnih organov in organov mestne občine pri usklajevanju izvajanja 
nalog, pomembnih za razvoj glavnega mesta, kar prenova Stadiona je, predlog dogovora iz 
5. člena Zakona o glavnem mestu Republike Slovenije, ki ima pravno naravo pisma o 
nameri, za sejo mestnega sveta v decembru 2005. Dogovor morata vlada in županja 
prikazati v načrtu razvojnih programov in upoštevati pri pripravi predloga državnega in 
občinskega proračuna 2006. 
 
Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov). 
Za je glasovalo 21 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
8.  PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestna občina Ljubljana pogojuje Olimpijskemu komiteju Slovenije skupno nastopanje pri 
prenovi Stadiona s tem, da Olimpijski komite Slovenije zemljišče parc. št. 311/1, k.o. 
Bežigrad, in objekte na njem sporazumno neodplačno prenese v last in posest Mestni občini 
Ljubljana pod pogojem, da Mestna občina Ljubljana zgradi objekt, sposoben za pridobitev 
licence za izvedbo mednarodnih tekem po določilih FIFA. S tem Mestna občina Ljubljana 
prevzame nase bremena odstranitve poškodb na dediščini, prenove spomenika, njegovega 
vzdrževanja in upravljanja ter vknjižene služnosti graditve in obratovanja MOBITEL-ove 
radijske bazne postaje mobilne telefonije. Olimpijski komite Slovenije dobi odškodnino v 
višini dejanskih stroškov denacionalizacijskega postopka in poravnave. Pri prenovi 
Stadiona bo sodeloval skladno svoji vlogi v slovenskem športu, predvsem pa kot skrbnik in 
garant pridobitve licence FIFA. 
Če se Olimpijski komite Slovenije odloči za partnerski odnos pri prenovi Stadiona, se 
nepremičnine v njegovi lasti ovrednotijo, pri čemer se odštejejo bremena odstranitve 
poškodb na dediščini, bremena obnove oz. vzpostavitve spomenika v prvotno stanje in 
bremena vknjižene služnosti graditve oz. prestavitve radijske bazne postaje. Zemljišča v 
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lasti Mestne občine Ljubljana med Dunajsko, Samovo, Vodovodno in Koroško ulico se 
ovrednotijo bremen prosto. Na tej osnovi se določi medsebojno razmerje stvarnih vložkov 
in pri investiranju, izgradnji, dolgoročnem vzdrževanju in izkoriščanju stadiona z vidika 
koristi in bremen zagotavljajo sorazmerna finančna vlaganja, jamstva in upravljavske 
odgovornosti. 
Županja Mestne občine Ljubljana in predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije 
predstavita osnutek pogodbe o neodplačnem prenosu ali osnutek soinvestitorske pogodbe 
ali pogodbe o sovlaganju v skupno družbo ali javni zavod najkasneje za obravnavo na seji 
mestnega sveta v decembru 2005. 
 
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov. 
Za je glasovalo 21 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
9.  PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet ugotavlja, da Mestna občina Ljubljana ne more vlagati v prenovo Stadiona, ne 
da bi bila predhodno urejena lastniška razmerja in izključena investicijska tveganja.  
Zato je predpogoj nadaljnjih aktivnosti na tej lokaciji prenos bremen prostega zemljišča 
parc. št. 311/2 in 311/5, k.o. Bežigrad, in objektov na njem iz lasti SCT, d.d., v last in posest 
Mestne občine Ljubljana, potem ko se nepremičnina razbremeni neposredno izvršljive 
skupne hipoteke v vrednosti 4.500.000,00 EUR s pripadki. Pri ovrednotenju nepremičnin se 
odštejejo bremena odstranitve poškodb na dediščini in bremena obnove oz. vzpostavitve 
spomenika v prvotno stanje. S tem Mestna občina Ljubljana prevzame nase breme 
odstranitve poškodb na dediščini, breme prenove spomenika, breme njegovega vzdrževanja 
in upravljanja. 
Če se SCT, d.d., odloči za partnerski odnos pri prenovi Stadiona, se nepremičnine v njegovi 
lasti ovrednotijo, pri čemer se odštejejo bremena odstranitve poškodb na dediščini in 
bremena obnove oz. vzpostavitve spomenika v prvotno stanje. Zemljišča v lasti Mestne 
občine Ljubljana med Dunajsko, Samovo, Vodovodno in Koroško ulico se ovrednotijo 
bremen prosto. Na tej osnovi se določi medsebojno razmerje stvarnih vložkov in pri 
investiranju, izgradnji, dolgoročnem vzdrževanju in izkoriščanju stadiona z vidika koristi 
in bremen zagotavljajo sorazmerna finančna vlaganja, jamstva in upravljavske 
odgovornosti. 
Županja Mestne občine Ljubljana in predsednik uprave SCT, d.d., predstavita osnutek 
pogodbe o neodplačnem prenosu ali osnutek soinvestitorske pogodbe ali pogodbe o 
sovlaganju v skupno družbo ali javni zavod najkasneje za obravnavo na seji  mestnega 
sveta v decembru 2005. 
 
Navzočnost se ni spremenila (24 svetnikov). 
Za je glasovalo 18 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
10.  PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana ugotavlja, da je vprašanje zemljišča znotraj ograje v 
lasti SCT, d.d., parc. št. 311/2 in 311/5, k.o. Bežigrad, in objektov na njem v tesni povezavi z 
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odškodninskimi tožbami v zvezi z zemljiščem v Stožicah, pa tudi s siceršnjim vprašanjem 
dostopnosti lokacije v Stožicah za potrebe izgradnje novega Stadiona, zato nalaga Županji 
Mestne občine Ljubljana, da nemudoma naroči in predstavi na seji mestnega sveta v 
decembru 2005 izvedeniško mnenje (ekspertizo) o (ne)pravilnosti predhodnih in upravnih 
postopkov in vsebinskih odločitev v ODLOČBI Geodetske uprave RS, Območne geodetske 
uprave Ljubljana – Izpostave Ljubljana, št. 453/2 – 298/95 z dne 7. 1. 1996. 
 
Navzočnost se ni spremenila (24 svetnikov). 
Za je glasovalo 18 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Ob 22.02 uri je županja sejo prekinila. 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
III. ZASEDANJE 22. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE LJUBLJANA, KI JE 
BILO V PONEDELJEK, 3. OKTOBRA 2005 
 
 
Zasedanje se je pričelo ob 15.49 uri ob navzočnosti 26 svetnikov.  
 
Zasedanje je vodil podžupan Miloš PAVLICA. 
 
Mestni svet je bil sklepčen in je sejo nadaljeval z obravnavo 7. točke sprejetega dnevnega reda 
22. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana z dne 11. julija 2005 z naslovom:  
 
OSNUTEK ODLOKA O DOLOČITVI IMEN IN SPREMEMBI POTEKOV NEKATERIH 

ULIC NA OBMOČJU MESTNE OBČINE LJUBLJANA 
 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Pred prvim zasedanjem pa so prejeli še 
pripombo Sveta Četrtne skupnosti Rudnik. 
 
Prof. dr. Darko ŠTRAJN, predsednik Komisije za poimenovanje naselij in ulic, je podal uvodno 
obrazložitev. 
 
Predsednik Statutarno pravne komisije Miloš PAVLICA je pojasnil, da komisija ni imela 
pripomb. 
 
Razpravljali so svetniki: doc. dr. Gregor GOMIŠČEK, Miha KOPRIVŠEK, Branko OMERZU, 
Peter BOŽIČ, Miha JAZBINŠEK in prof. dr. Darko ŠTRAJN. 
 
 
Po ugotovitvi, da je razprava končana, je podžupan dal na glasovanje: 
 
PREDLOG SKLEPA: 
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Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme osnutek Odloka o določitvi imen in 
spremembi potekov nekaterih ulic na območju Mestne občine Ljubljana, skupaj s 
pripombami iz razprave. 
 
Navzočnost je priglasilo 29 svetnikov. 
Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
 
S tem je bil izčrpan dnevni red 22. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, zato je podžupan 
Miloš PAVLICA sejo ob 16.17 uri končal.  
 
 
 
 
 
 
           VODJA                                                                                         
Službe za organiziranje                                                                            ŽUPANJA 
  dela mestnega sveta                                                                           
                                                                                                             Danica SIMŠIČ 
     Matjaž BREGAR                                                                           


