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

Šifra:     032-164/2006-21 
Datum: 10. 7. 2006 
 
 

Z A P I S N I K 
 
 
48. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, ki je bila: 
 

• v ponedeljek, 22. maja 2006 – I. zasedanje 
• v ponedeljek, 29. maja 2006 – II. zasedanje 
• v ponedeljek, 5. junija 2006 – III. zasedanje 

 
Zasedanja so potekala v Veliki sejni dvorani Mestne občine Ljubljana, Magistrat, 
Mestni trg 1, Ljubljana. 
 
Zasedanja je vodila županja Mestne občine Ljubljana Danica SIMŠIČ.  
 
Na I. zasedanju dne 22. maja 2006 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, Stanislava Marija FERENČAK MARIN, doc. dr. Gregor 
GOMIŠČEK, Gregor ISTENIČ, Roman JAKIČ, Mihael JARC, Miha JAZBINŠEK, Janez 
JEMEC, Aleš KARDELJ, Miha KOPRIVŠEK, Dimitrij KOVAČIČ, Marinka LEVIČAR, 
Boris MAKOTER, Barbara MIKLAVČIČ, Janko MÖDERNDORFER, Angela MURKO 
PLEŠ, Branko OMERZU, Miloš PAVLICA, Zvone PENKO, Dunja PIŠKUR KOSMAČ, 
Slavko SLAK, Eva STRMLJAN KRESLIN, Majda ŠIRCA, Marija ŠTERBENC, prof. dr. 
Darko ŠTRAJN, prof. dr. Metka TEKAVČIČ in Janez ŽAGAR.  
 
Zasedanja se niso udeležili svetniki: Dominik Sava ČERNJAK, Damijan DOLINAR, Samo 
KUŠČER, mag. Igor OMERZA, prof. dr. Stanislav PEJOVNIK – opr., Viktorija POTOČNIK 
– opr., Cvetka SELŠEK, Franc SLAK, mag. Janez SODRŽNIK, Peter SUŠNIK – opr., 
Marjeta VESEL VALENTINČIČ, Janez VRBOŠEK in dr. Jože ZAGOŽEN – opr. 
 
 
Na II. zasedanju dne 29. maja 2006 so bili navzoči svetniki: 
 
Boštjan CIZELJ, dr. Drago ČEPAR, Maja ČEPIČ, Dominik Sava ČERNJAK, Stanislava 
Marija FERENČAK MARIN, doc. dr. Gregor GOMIŠČEK, Gregor ISTENIČ, Mihael JARC, 
Miha JAZBINŠEK, Janez JEMEC, Aleš KARDELJ, Miha KOPRIVŠEK, Dimitrij 
KOVAČIČ, Samo KUŠČER, Boris MAKOTER, Barbara MIKLAVČIČ, Janko 
MÖDERNDORFER, Angela MURKO PLEŠ, Branko OMERZU, Miloš PAVLICA, prof. dr. 
Stanislav PEJOVNIK, Zvone PENKO, Dunja PIŠKUR KOSMAČ, Viktorija POTOČNIK, 
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Franc SLAK, Slavko SLAK, mag. Janez SODRŽNIK, Eva STRMLJAN KRESLIN, Marija 
ŠTERBENC, prof. dr. Metka TEKAVČIČ in Janez VRBOŠEK.  
 
Zasedanja se niso udeležili svetniki: doc. dr. Bojana BEOVIĆ – opr., Peter Jožef BOŽIČ – 
opr., Anton COLARIČ – opr., Damijan DOLINAR, Roman JAKIČ, Marinka LEVIČAR, 
mag. Igor OMERZA, Cvetka SELŠEK – opr., Peter SUŠNIK, Majda ŠIRCA, prof. dr. Darko 
ŠTRAJN – opr., Marjeta VESEL VALENTINČIČ – opr., dr. Jože ZAGOŽEN in Janez 
ŽAGAR.  
 
 
Na III. zasedanju dne 5. junija 2006 so bili navzoči svetniki: 
 
doc. dr. Bojana BEOVIĆ, Peter Jožef BOŽIČ, 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, Aleš KARDELJ, Miha KOPRIVŠEK, Dimitrij 
KOVAČIČ, Boris MAKOTER, Barbara MIKLAVČIČ, Janko MÖDERNDORFER, Angela 
MURKO PLEŠ, Branko OMERZU, Miloš PAVLICA, prof. dr. Stanislav PEJOVNIK, Zvone 
PENKO, Dunja PIŠKUR KOSMAČ, Viktorija POTOČNIK, 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 in dr. Jože ZAGOŽEN. 
 
Zasedanja se niso udeležili svetniki: Boštjan CIZELJ, Samo KUŠČER, Marinka LEVIČAR, 
mag. Igor OMERZA – opr., Cvetka SELŠEK in Janez ŽAGAR – opr.  
 
 
Prvo zasedanje se je pričelo ob 20.04 uri ob navzočnosti 23 svetnikov. 
 
Za 48. izredno sejo je bil določen naslednji DNEVNI RED: 
 
1. Predlog Sklepa o soglasju k nameri ponudnika za opravljanje storitve  
    institucionalnega varstva 
2. Predlog Sklepa o soglasju k povečani delovni uspešnosti v Javnem zavodu    
    Zdravstveni dom Ljubljana 
3. Predlog Sklepa o soglasju k izplačilu nagrade direktorju Javnega zavoda   
    Zdravstveni dom Ljubljana 
4. Predlog Sklepa o soglasju k povečani delovni uspešnosti v Javnem zavodu  
    Lekarna Ljubljana 
5. Predlog Sklepa o soglasju k izplačilu nagrade v. d. direktorja Javnega  
    zavoda Lekarna Ljubljana 
6. Predlog Sklepa o soglasju za plačilo povečane delovne uspešnosti zaposlenih  
    v Regionalni razvojni agenciji Ljubljanske urbane regije 
7. Predlog Sklepa o soglasju k izplačilu enkratne letne nagrade za uspešno  
    poslovanje direktorici Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane  
    regije 
8. Osnutek sprememb in dopolnitev Statuta Mestne občine Ljubljana  
9. Predlog Odredbe o oddajanju poslovnih prostorov v najem in določanju  
    najemnin 
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O dnevnem redu izredne seje mestni svet skladno s 57. členom Poslovnika Mestnega sveta 
Mestne občine Ljubljana ni ne razpravljal in ne glasoval. 
 
Preden je županja odprla 1. točko dnevnega reda, je svetnik Boštjan CIZELJ podal 
POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da se ugotovi, ali je mestni svet sklepčen. 
 
V zvezi s postopkovnim predlogom sklepa svetnika Boštjana CIZLJA je županja ugotavljala 
navzočnost. 
 
Navzočnost je priglasilo 21 svetnikov. 
 
Županja je ponovno ugotavljala navzočnost. 
 
Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov. Mestni svet je bil sklepčen. 
 
Svetnik Boštjan CIZELJ je nato podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da se ta 
izredna seja prekine, točke njenega dnevnega reda pa se preložijo na eno izmed naslednjih 
rednih sej. 
 
Županja je podala pojasnilo v zvezi s postopkovnim predlogom svetnika Boštjana CIZLJA. 
 
Svetnik Boštjan CIZELJ je zatem podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da v skladu s 
53. in 54. členom poslovnika mestnega sveta kot svetnik prejme odgovor, iz kakšnih razlogov 
je bila sklicana izredna seja. 
 
Županja je podala pojasnilo v zvezi s postopkovnim predlogom svetnika Boštjana CIZLJA, 
med drugim je prebrala tudi razlago poslovnika mestnega sveta glede sklicev izrednih sej, ki 
jo je sprejela Statutarno pravna komisija. 
 
Svetnik Boštjan CIZELJ je podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da Statutarno 
pravna komisija raztolmači 54. člen poslovnika mestnega sveta. 
 
Predsednik Statutarno pravne komisije je pojasnil, da v skladu s 172. členom poslovnika 
mestnega sveta poslovnik razlaga Statutarno pravna komisija, ki je že bila zaprošena za 
razlago pogojev za sklic izredne seje, razlago je takrat tudi sprejela in sedaj komisija ne more 
podati drugačne razlage. 
 
Svetnik Miha JAZBINŠEK je podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da županja v 
petih minutah pismeno navede razloge za sklic te izredne seje in jih posreduje svetnikom. 
 
Županja je podala pojasnilo v zvezi s postopkovnim predlogom svetnika Mihe JAZBINŠKA. 
 
Svetnik Dimitrij KOVAČIČ je podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da se ugotovi, 
da razlogi za sklic izredne seje niso podani. 
 
Županja je dala na glasovanje 
 
POSTOPKOVNI PREDLOG svetnika Dimitrija KOVAČIČA: 
 
Ugotovi se, da razlogi za sklic izredne seje niso podani. 
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Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov. 
Za je glasovalo 9 svetnikov. Proti je glasovalo 23 svetnikov. 
 
Postopkovni predlog sklepa ni bil sprejet. 
 
  

AD 1. 
 
PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K NAMERI PONUDNIKA ZA OPRAVLJANJE 

STORITVE 
INSTITUCIONALNEGA VARSTVA 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Pred sejo so prejeli še poročilo 
pristojnega Odbora za zdravstvo in socialno varstvo. 
 
Svetnik Branko OMERZU je podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da se ta točka 
dnevnega reda obravnava kot zadnja točka na tej seji. 
 
Županja je v zvezi s postopkovnim predlogom svetnika Branka OMERZUJA podala 
pojasnilo, da njegovega predloga ne more dati na glasovanje, ker je v sladu s 57. členom 
poslovnika mestnega sveta dnevni red izredne seje določen in ga ni mogoče spreminjati. 
 
Tilka KLANČAR, načelnica Oddelka za zdravstvo in socialno varstvo, je podala uvodno 
obrazložitev. 
 
Angela MURKO PLEŠ, predsednica Odbora za zdravstvo in socialno varstvo, je podala 
stališče odbora. 
 
Predsednik Statutarno pravne komisije Miloš PAVLICA ni želel besede. 
 
Svetnik Branko OMERZU je podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da se pred 
začetkom razprave svetnikom omogoči vpogled v podpisano pogodbo med Javnim 
stanovanjskim sladom Mestne občine Ljubljana in podjetjem Deos, d.d., ki je bila podpisana 
4. 10. 2005, ter da se predstavijo reference podjetja Deos, vključno z bonitetno sliko. 
 
 
Županja je ob 20.30 uri sejo prekinila.  
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
II. ZASEDANJE 48. IZREDNE SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE 
LJUBLJANA, KI JE BILO V PONEDELJEK, 29. MAJA 2006 
 
 
Zasedanje se je pričelo ob 17.04 uri (po končani 29. seji) ob navzočnosti 30 svetnikov.  
 
Zasedanje je vodila županja Mestne občine Ljubljana Danica SIMŠIČ.   
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Mestni svet je bil sklepčen in je sejo nadaljeval z razpravo o 1. točki določenega dnevnega 
reda 48. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana z dne 22. maja 2006 z 
naslovom:  
 
PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K NAMERI PONUDNIKA ZA OPRAVLJANJE 

STORITVE 
INSTITUCIONALNEGA VARSTVA 

 
Po prvem zasedanju so svetniki na zahtevo svetnika Branka OMERZUJA prejeli še dodatno 
gradivo k tej točki, in sicer: pogodbo o soinvestiranju graditve doma za starejše in 
oskrbovanih stanovanj v Trnovem v Ljubljani, reference Deos d.d. in bonitetno poročilo.  
 
Svetnik Boštjan CIZELJ je podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da želi izvedeti 
razloge za sklic te izredne seje. 
 
Županja je podala pojasnilo v zvezi s postopkovnim predlogom svetnika Boštjana CIZLJA. 
 
Svetnik Branko OMERZU je podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da se za 
kvalitetnejše razpravljanje in odločanje svetnikom dostavi še prilogo k pogodbi, ki je 
opredeljena v osmi alineji 1. člena,  ponudbo soinvestitorja številka 1/205-1 z dne 10. 9. 2005, 
ki je sestavni del te pogodbe, ki je navedena v deveti alineji 1. člena, in cenitev oziroma 
cenitve, ki opredeljujejo, da je ocenjena vrednost zemljišča v skupni izmeri 21.425,08 m2 
635.958.648,00 SIT.   
  
Županja je dala na glasovanje  
 
POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEP svetnika Branka OMERZUJA: 
 
Svetnice in svetniki pred nadaljnjo razpravo zaradi kvalitetnejše razprave in sklepanja 
dobijo prilogo k pogodbi, ki je opredeljena v osmi alineji 1. člena,  Ponudbo 
soinvestitorja številka 1/205-1 z dne 10. 9. 2005, ki je sestavni del te pogodbe, ki je 
navedena v deveti alineji 1. člena, in cenitev oziroma cenitve, ki opredeljujejo, da je 
ocenjena vrednost zemljišča v skupni izmeri 21.425,08 m2 635.958.648,00 SIT.   
 
Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov. 
 
Županja je ponovno ugotavljala navzočnost. 
 
Navzočnost je priglasilo 22 svetnikov. 
 
Ob 17.13 uri je županja odredila 5-minutni odmor. Zasedanje se je nadaljevalo ob 17.20 uri. 
 
Županja je ponovno ugotavljala navzočnost. 
 
Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov. 
 
 
Mestni svet je bil nesklepčen, zato je županja ob 17.20 uri sejo prekinila. 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
III. ZASEDANJE 48. IZREDNE SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE 
LJUBLJANA, KI JE BILO V PONEDELJEK, 5. JUNIJA 2006 
 
 
Zasedanje se je pričelo ob 16.01 uri ob navzočnosti 23 svetnikov.  
 
Zasedanje je vodila županja Mestne občine Ljubljana Danica SIMŠIČ.   
 
Mestni svet je bil sklepčen in je sejo nadaljeval z glasovanjem o postopkovnem predlogu 
sklepa svetnika Branka OMERZUJA, ki ga je postavil na drugem zasedanju te seje pri 1. 
točki določenega dnevnega reda 48. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana z 
naslovom:  
 
PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K NAMERI PONUDNIKA ZA OPRAVLJANJE 

STORITVE INSTITUCIONALNEGA VARSTVA 
 

Županja je dala na glasovanje  
 
POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnika Branka OMERZUJA: 
  
Svetnice in svetniki pred nadaljnjo razpravo zaradi kvalitetnejše razprave in sklepanja 
dobijo prilogo k pogodbi, ki je opredeljena v osmi alineji 1. člena,  Ponudbo 
soinvestitorja številka 1/205-1 z dne 10. 9. 2005, ki je sestavni del te pogodbe, ki je 
navedena v deveti alineji 1. člena, in cenitev oziroma cenitve, ki opredeljujejo, da je 
ocenjena vrednost zemljišča v skupni izmeri 21.425,08 m2 635.958.648,00 SIT.   
 
Navzočnost je priglasilo16 svetnikov. 
 
Županja je ob 16.05 uri odredila 5-minutni odmor. Zasedanje se je nadaljevalo ob 16.12 uri. 
 
Županja je ponovno ugotavljala navzočnost. Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov. 
 
Svetnik dr. Drago ČEPAR je pojasnil, da se je pri potrjevanju navzočnosti zmotil, zato je 
županja ponovno ugotavljala navzočnost.  
 
Navzočnost je priglasilo 21 svetnikov. 
 
Svetnik prof. dr. Stanislav PEJOVNIK je predlagal, da se navzočnost ugotavlja s poimenskim 
klicanjem svetnikov. 
 
Ob 16.14 je županja ponovno odredila 5-minutni odmor. Zasedanje se je nadaljevalo ob 16.23 
uri. 
 
Županja je navzočnost ugotavljala s poimenskim klicanjem svetnikov, navzočnost pa je 
potrdilo 25 svetnikov. 
Za je glasovalo 6 svetnikov. Proti je glasovalo 13 svetnikov. 
 
Postopkovni predlog sklepa ni bil sprejet. 
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Razpravljal ni nihče, zato je županja dala na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o soglasju k nameri 
ponudnika za opravljanje storitve institucionalnega varstva.  
 
Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov). 
Za je glasovalo 18 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 2. 
 

PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K POVEČANI DELOVNI USPEŠNOSTI V 
JAVNEM ZAVODU ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Pred prvim zasedanjem so prejeli še 
poročilo pristojnega Odbora za zdravstvo in socialno varstvo ter poročilo Statutarno pravne 
komisije z amandmajem. 
 
Tilka KLANČAR, načelnica Oddelka za zdravstvo in socialno varstvo, je podala uvodno 
obrazložitev. 
 
Angela MURKO PLEŠ, predsednica Odbora za zdravstvo in socialno varstvo, je podala 
stališče odbora. 
 
Predsednik Statutarno pravne komisije Miloš PAVLICA ni želel besede. 
 
Razpravljal ni nihče, zato je županja dala na glasovanje najprej 
 
AMANDMA Statutarno pravne komisije: 
 
V uvodni določbi Predloga sklepa o soglasju k povečani delovni uspešnosti v Javnem 
zavodu Zdravstveni dom Ljubljana pri navedbah objav predpisov Odloka o enotnih 
izhodiščih za pridobitev soglasja k povečani delovni uspešnosti v javnih zavodih, se v 
oklepaju črta beseda »in« ter navedba »14/06«. 
 
Navzočnost je priglasilo 21 svetnikov. 
 
Županja je ponovno ugotavljala navzočnost. 
 
Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov. 
Za je glasovalo 17 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
Nato je županja dala na glasovanje 
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PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o soglasju k povečani 
delovni uspešnosti v Javnem zavodu Zdravstveni dom Ljubljana, skupaj s sprejetim 
amandmajem. 
 
Navzočnost se ni spremenila (23 svetnikov). 
Za je glasovalo 20 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 3. 
 

PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K IZPLAČILU NAGRADE DIREKTORJU 
JAVNEGA ZAVODA ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Pred prvim zasedanjem so prejeli še 
poročilo pristojnega Odbora za zdravstvo in socialno varstvo. 
 
Tilka KLANČAR, načelnica Oddelka za zdravstvo in socialno varstvo, je podala uvodno 
obrazložitev. 
 
Angela MURKO PLEŠ, predsednica Odbora za zdravstvo in socialno varstvo, je podala 
stališče odbora. 
 
Predsednik Statutarno pravne komisije Miloš PAVLICA ni želel besede. 
 
Razpravljal ni nihče, zato je županja dala na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o soglasju k izplačilu 
nagrade direktorju Javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana.  
 
Navzočnost se ni spremenila (23 svetnikov). 
Za je glasovalo 21 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 4. 
 

PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K POVEČANI DELOVNI USPEŠNOSTI V 
JAVNEM ZAVODU LEKARNA LJUBLJANA 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Pred prvim zasedanjem so prejeli še 
poročilo pristojnega Odbora za zdravstvo in socialno varstvo ter poročilo Statutarno pravne 
komisije z amandmajem. 
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Tilka KLANČAR, načelnica Oddelka za zdravstvo in socialno varstvo, je podala uvodno 
obrazložitev. 
 
Angela MURKO PLEŠ, predsednica Odbora za zdravstvo in socialno varstvo, je podala 
stališče odbora. 
 
Predsednik Statutarno pravne komisije Miloš PAVLICA ni želel besede. 
 
Razpravljal ni nihče, zato je županja dala na glasovanje najprej 
 
AMANDMA Statutarno pravne komisije: 
 
V uvodni določbi Predloga sklepa o soglasju k povečani delovni uspešnosti v Javnem 
zavodu Lekarna Ljubljana pri navedbah objav predpisov Odloka o enotnih izhodiščih 
za pridobitev soglasja k povečani delovni uspešnosti v javnih zavodih, se v oklepaju črta 
beseda »in« ter navedba »14/06«. 
 
Navzočnost se ni spremenila (23 svetnikov). 
Za je glasovalo 21 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
Nato je županja dala na glasovanje 

 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o soglasju k povečani 
delovni uspešnosti v Javnem zavodu Lekarna Ljubljana, skupaj s sprejetim 
amandmajem. 
 
Navzočnost se ni spremenila (23 svetnikov). 
Za je glasovalo 21 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 5. 
 

PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K IZPLAČILU NAGRADE V. D. DIREKTORJA 
JAVNEGA ZAVODA LEKARNA LJUBLJANA 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Pred prvim zasedanjem so prejeli še 
poročilo pristojnega Odbora za zdravstvo in socialno varstvo. 
 
Tilka KLANČAR, načelnica Oddelka za zdravstvo in socialno varstvo, je podala uvodno 
obrazložitev. 
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Angela MURKO PLEŠ, predsednica Odbora za zdravstvo in socialno varstvo, je podala 
stališče odbora. 
 
Predsednik Statutarno pravne komisije Miloš PAVLICA ni želel besede. 
 
Razpravljal ni nihče, zato je županja dala na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o soglasju k izplačilu 
nagrade v. d. direktorja Javnega zavoda Lekarna Ljubljana.  
 
Navzočnost se ni spremenila (23 svetnikov). 
Za je glasovalo 15 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 6. 
 

PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU ZA PLAČILO POVEČANE DELOVNE 
USPEŠNOSTI ZAPOSLENIH V REGIONALNI RAZVOJNI AGENCIJI 

LJUBLJANSKE URBANE REGIJE 
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Pred prvim zasedanjem so prejeli še 
poročilo pristojnega Odbora za lokalno samoupravo. 
 
Vojko GRÜNFELD, načelnik Oddelka za lokalno samoupravo, je podal uvodno obrazložitev. 
 
Stanislava FERENČAK MARIN, podpredsednica Odbora za lokalno samoupravo, je podala 
stališče odbora. 
 
Predsednik Statutarno pravne komisije Miloš PAVLICA ni želel besede. 
 
Razpravljal ni nihče, zato je županja dala na glasovanje: 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o soglasju za plačilo 
povečane delovne uspešnosti zaposlenih v Regionalni razvojni agenciji Ljubljanske 
urbane regije.  
 
Navzočnost se ni spremenila (23 svetnikov). 
Za je glasovalo 16 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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AD 7. 
 

PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K IZPLAČILU ENKRATNE LETNE NAGRADE 
ZA USPEŠNO  POSLOVANJE DIREKTORICI REGIONALNE RAZVOJNE 

AGENCIJE LJUBLJANSKE URBANE REGIJE 
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Pred prvim zasedanjem so prejeli še 
poročilo pristojnega Odbora za lokalno samoupravo. 
 
Vojko GRÜNFELD, načelnik Oddelka za lokalno samoupravo, je podal uvodno obrazložitev. 
 
Stanislava FERENČAK MARIN, podpredsednica Odbora za lokalno samoupravo, je podala 
stališče odbora. 
 
Predsednik Statutarno pravne komisije Miloš PAVLICA ni želel besede. 
 
Razpravljal je svetnik Miha JAZBINŠEK. 
 
Po končani razpravi je županja dala na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Predlog Sklepa o soglasju k izplačilu 
enkratne letne nagrade za uspešno poslovanje direktorici Regionalne razvojne agencije 
Ljubljanske urbane regije za leto 2005. 
 
Svetnica Angela MURKO PLEŠ je županjo zaprosila za nekaj minut odmora. 
 
Županja je ob 16.53 uri odredila odmor. Zasedanje se je nadaljevalo ob 17.21 uri.  
 
Po odmoru je županja ponovno dala na glasovanje predlog sklepa. 
 
Navzočnost se ni spremenila (23 svetnikov). 
Za je glasovalo 19 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 8. 
 

OSNUTEK SPREMEMB IN DOPOLNITEV STATUTA MESTNE OBČINE 
LJUBLJANA 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Pred prvim zasedanjem so prejeli  
poročilo pristojne Statutarno pravne komisije z amandmajema ter amandmaje svetnika Mihe 
JAZBINŠKA, pred drugim zasedanjem pa so prejeli še umik in spremembo 2. in 3. 
amandmaja svetnika Mihe JAZBINŠKA. 
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Svetnik Miloš PAVLICA je podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da mestni svet v 
skladu s 106. členom poslovnika mestnega sveta ugotovi, da tisti dan ni pogojev za odločanje 
o tej točki in da se nadaljnja obravnava preloži na eno od prihodnjih sej. 
 
Županja je dala na glasovanje 
 
POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnika Miloša PAVLICE: 
 
Ker ni pogojev za odločanje o točki z naslovom »Osnutek sprememb in dopolnitev 
Statuta Mestne občine Ljubljana«, se obravnava točke v skladu s prvim odstavkom 106. 
člena poslovnika mestnega sveta preloži na eno od naslednjih sej mestnega sveta.  
 
Navzočnost se ni spremenila (23 svetnikov). 
Za je glasovalo 16 svetnikov. Proti so glasovali 4 svetniki. 
 
Postopkovni predlog sklepa je bil sprejet. 
 
 

AD 9. 
 

PREDLOG ODREDBE O ODDAJANJU POSLOVNIH PROSTOROV V NAJEM IN 
DOLOČANJU NAJEMNIN 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem in po sklicu 28. seje ter s sklicem 48. izredne 
seje. Med tretjim zasedanjem pa je še svetnica Marjeta VESEL VALENTINČIČ vložila 
amandma. 
 
Vanja KOZJEK iz Oddelka za gospodarjenje z nepremičninami je podala uvodno 
obrazložitev. 
 
Miha KOPRVIŠEK, podpredsednik Odbora za gospodarjenje z nepremičninami, je podal 
stališče odbora. 
 
Predsednik Statutarno pravne komisije Miloš PAVLICA ni želel besede. 
 
Svetnik Miha JAZBINŠEK je podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da ni pogojev za 
odločanje o tej točki in se jo v skladu s 106. členom poslovnika mestnega sveta preloži na eno 
od naslednjih sej. 
 
Županja je dala na glasovanje 
 
POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnika Mihe JAZBINŠKA: 
 
Ker ni pogojev za odločanje o tej točki, se jo v skladu s 106. členom poslovnika mestnega 
sveta preloži na eno od naslednjih sej. 
 
Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov. 
Za je glasovalo 6 svetnikov. Proti je glasovalo 14 svetnikov. 
 
Postopkovni predlog sklepa ni bil sprejet. 
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Razpravljali so svetniki: Marjeta VESEL VALENTINČIČ, Janko MÖDERNDORFER, Peter 
BOŽIČ, Miha JAZBINŠEK, doc. dr. Gregor GOMIŠČEK, Gregor ISTENIČ, Miloš 
PAVLICA in Majda ŠIRCA. 
 
Odgovore in pojasnila v zvezi z razpravami svetnikov je podal Primož LAMPIČ, višji 
svetovalec v Oddelku za gospodarjenje z nepremičninami. 
 
Po končani razpravi je županja dala na glasovanje najprej  
 
AMANDMA svetnice Marjete VESEL VALENTINČIČ: 
 
Za šesto alinejo se doda nova alineja, ki se glasi: »- javne zavode za izobraževanje 
odraslih, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Ljubljana«. 
 
Navzočnost je priglasilo 22 svetnikov. 
 
Županja je ponovno ugotavljala navzočnost. 
 
Navzočnost je priglasilo 27 svetnikov. 
Za je glasovalo 13 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
Nato je županja dala na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odredbe o oddajanju poslovnih 
prostorov v najem in določanju najemnin, skupaj s sprejetim amandmajem. 
 
Obrazložitev glasu so podali svetniki: Janko MÖDERNDORFER, Gregor ISTENIČ, Miha 
JAZBINŠEK in doc. dr. Gregor GOMIŠČEK.  
 
Navzočnost se ni spremenila (27 svetnikov). 
Za je glasovalo 8 svetnikov. Proti je glasovalo 13 svetnikov. 
 
Sklep ni bil sprejet. 
 
 
S tem je bil izčrpan dnevni red 48. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, 
zato je ob 19.36 uri županja sejo končala.  
 
 
 
 
           VODJA                                                                                         
Službe za organiziranje                                                                               ŽUPANJA 
  dela mestnega sveta                                                                           
                                                                                                                 Danica SIMŠIČ 
     Matjaž BREGAR                                                                         


