
 

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

Številka: 03200-2/2009-42 
Datum:   6. 7. 2009 
 
 

ZAPISNIK 
 
 
28. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, ki je bila v ponedeljek, 25. maja 2009. 
 
Seja je potekala v Veliki sejni dvorani Mestne občine Ljubljana, Magistrat, Mestni trg 
1, Ljubljana. 
 
Sejo sta vodila župan Mestne občine Ljubljana Zoran JANKOVIĆ in podžupan Janko 
MÖDERNDORFER. 
  
Na seji so bili navzoči člani in članice Mestnega sveta (v nadaljevanju svetniki): 
 
Bojan ALBREHT, Bruna ANTAUER, Anja BAH ŽIBERT, prof. dr. Bojana BEOVIĆ, izr. 
prof. dr. Milena Mileva BLAŽIĆ, Marko BOKAL, dr. Marta BON, Peter Jožef BOŽIČ, mag. 
Nives CESAR, Boštjan CIZELJ, Aleš ČERIN, Jadranka DAKIĆ, doc. dr. Gregor 
GOMIŠČEK, Gregor ISTENIČ, Roman JAKIČ, Mihael JARC, Miha JAZBINŠEK, Aleš 
KARDELJ, Mojca KAVTIČNIK, Maša KOCIPER, Roman KOLAR, mag. Janez KOPAČ, 
Iztok KORDIŠ, Dimitrij KOVAČIČ, prof. Janez KOŽELJ, dr. Jožef KUNIČ, Mitja 
MERŠOL, Janko MÖDERNDORFER, Janez MOŠKRIČ, Miloš PAVLICA, Marija Dunja 
PIŠKUR KOSMAČ, Ignac POLAJNAR, Sašo RINK, prof. dr. Andrej RUS, Franc SLAK, 
Eva STRMLJAN KRESLIN, Peter SUŠNIK, prof. dr. Metka TEKAVČIČ, prof. dr. Gregor 
TOMC, Marjeta VESEL VALENTINČIČ, Peter VILFAN in dr. Slavko ZIHERL.  
 
Seje se niso udeležili svetniki: Bogomir GORENŠEK, Danica SIMŠIČ in Slavko SLAK. 
 
 
Seja se je pričela ob 15.35 uri ob navzočnosti 24 svetnikov. 
 
S sklicem so svetniki prejeli predlog dnevnega reda 28. seje Mestnega sveta Mestne občine 
Ljubljana: 
 
1. Potrditev zapisnika 26. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana 
2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude 
3. Poročilo župana 
4. Kadrovske zadeve 
5. Predlog Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2009 
6. Obravnava gradiva za Svet ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v JAVNI 

HOLDING Ljubljana, d.o.o. (letna poročila) 
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7. Letno poročilo družbe ŽALE Javno podjetje, d.o.o. za leto 2008, s predlogom za 
izplačilo letne nagrade direktorju družbe 

8. Letno poročilo družbe JAVNO PODJETJE Ljubljanska parkirišča in tržnice,  d.o.o. 
za leto 2008, s predlogom za izplačilo letne nagrade direktorju družbe 

9. a) Predlog Sklepa o soglasju k dodelitvi dela plače za redno delovno uspešnost za leto  
          2008 ravnateljicam vrtcev, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Ljubljana  
      b) Predlog Sklepa o soglasju k dodelitvi dela plače za redno delovno uspešnost  
           ravnateljic in ravnateljev osnovnih šol Mestne občine Ljubljana za leto 2008  
      c) Predlog Sklepa o soglasju k dodelitvi dela plače za redno delovno uspešnost  
          ravnateljic in ravnateljev glasbenih šol Mestne občine Ljubljana za leto 2008  
      d) Predlog Sklepa o soglasju k dodelitvi dela plače za redno delovno uspešnost  
          direktorici Javnega zavoda Cene Štupar – Centra za permanentno izobraževanje  
          za leto 2008 
10. Predlog Odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o zimski službi 
11. Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o avtotaksi prevozih s predlogom 

za hitri postopek    
12. Predlog Pravilnika o standardu za osnovni pogreb 
13. Predlog Pravilnika o upepelitvi 
14. a) Predlog Sklepa o izdaji soglasja javnemu zavodu Muzej in galerije mesta   
          Ljubljane za pridobitev pooblastila za opravljanje državne javne službe muzejev 
      b) Predlog Sklepa o izdaji soglasja javnemu zavodu Arhitekturni muzej Ljubljana za  
           pridobitev pooblastila za opravljanje državne javne službe muzejev 
      c) Predlog Sklepa o izdaji soglasja javnemu zavodu Mednarodni grafični likovni  
           center za pridobitev pooblastila za opravljanje državne javne službe muzejev 
15. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele območij 

urejanja BS 4/1 Ruski car, BS 4/2 Stožice, BS 4/3 Ježica in BS 4/4 Mala vas 
16. Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 

prostorsko ureditev skupnega pomena za bencinski servis na počivališču Barje 
17. Dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Dolgoročnega plana občin 

in mesta Ljubljane za obdobje 1986 – 2000 za območje Mestne občine Ljubljana (za 
območje Tobačne tovarne) 

18. Dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih 
ureditvenih pogojih za območje urejanja CR1/17 Kongresni trg ter dele območij 
urejanja CT2 Wolfova ulica – Trg osvoboditve in CT10 Slovenska cesta 

19. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za del območja   urejanja 
CO 5/2 - Plinarna s predlogom za hitri postopek    

20. Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra – parc. št. 1062/14 k.o. Bizovik 
21. Predlog dopolnitve Letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana za leto 2009 
22. Predlog Sklepa o zmanjšanju vrednosti namenskega premoženja in kapitala Javnega 

stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana 
23. Predlog Sklepa o določitvi višine dela plače za delovno uspešnost direktorice Javnega 

stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leto 2008 
24. Predlog Sklepa o soglasju k vključitvi Ljubljane v peto fazo programa Mreže 

zdravih mest Svetovne zdravstvene organizacije 
25. Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi Regionalne razvojne agencije 

Ljubljanske urbane regije s predlogom za sprejem po hitrem postopku 
26. a) Predlog Odloka o določitvi imen in potekov ulic na območju Mestne občine  
          Ljubljana 
      b) Predlog Odloka o določitvi in spremembi imen in potekov cest in ulic na območju     
          Mestne občine Ljubljana 
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Po sklicu so svetniki prejeli predloga svetniškega kluba SDS za umik 23. točke z naslovom 
»Predlog Sklepa o določitvi višine dela plače za delovno uspešnost direktorice Javnega 
stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leto 2008«  
in 26b točke z naslovom « Predlog Odloka o določitvi in spremembi imen in potekov cest 
in ulic na območju Mestne občine Ljubljana«  

ter predlog župana za razširitev dnevnega reda z novo 5. točko z naslovom "Predlog 
Obvezne razlage Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje prostorske celote 
C9 Grad (Uradni list RS, št. 34/96)".  
Ostale točke se ustrezno preštevilčijo. 
 
Župan je svetnike obvestil, da spreminja vrstni red točk, in sicer se predlagana 26. točka z 
naslovom "a) Predlog Odloka o določitvi imen in potekov ulic na območju Mestne občine 
Ljubljana" in "b) Predlog Odloka o določitvi in spremembi imen in potekov cest in ulic 
na območju Mestne občine Ljubljana" uvrsti na dnevni red kot 5. točka, to je za predlagano 
4. točko z naslovom Kadrovske zadeve. 

Točke se ustrezno preštevilčijo.   
 
O dnevnem redu ni razpravljal nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
1. PREDLOG ZA SPREMEMBO DNEVNEGA REDA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se s predlaganega dnevnega 
reda 28. seje mestnega sveta umakne 23. točka z naslovom: 
»Predlog Sklepa o določitvi višine dela plače za delovno uspešnost direktorice Javnega 
stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leto 2008«. 

 
Župan je povedal, da predlogu nasprotuje. 
 
Navzočnost je priglasilo 28 svetnikov. 
Za je glasovalo 8 svetnikov. Proti je glasovalo 22 svetnikov. 
 
Predlagana sprememba dnevnega reda ni bila sprejeta. 
 
 
2. PREDLOG ZA SPREMEMBO DNEVNEGA REDA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se s predlaganega dnevnega 
reda 28. seje mestnega sveta umakne 26.b točka z naslovom: 
»Predlog Odloka o določitvi in spremembi imen in potekov cest in ulic na območju 
Mestne občine Ljubljana« 
 
Župan je povedal, da predlogu nasprotuje. 
 
Navzočnost se ni spremenila (28 svetnikov). 
Za je glasovalo 7 svetnikov. Proti je glasovalo 21 svetnikov. 
 
Predlagana sprememba dnevnega reda ni bila sprejeta. 
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3. PREDLOG ZA SPREMEMBO DNEVNEGA REDA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se predlagani dnevni red 28. 
seje mestnega sveta razširi z novo 5. točko z naslovom: 
"Predlog Obvezne razlage Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje 
prostorske celote C9 Grad (Uradni list RS, št. 34/96)".  
 
Navzočnost se ni spremenila (28 svetnikov). 
Za je glasovalo 20 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Predlagana sprememba dnevnega reda je bila sprejeta. 
 
 
Nato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog dnevnega reda 28. seje mestnega 
sveta skupaj s sprejeto spremembo.  
 
Navzočnost se ni spremenila (28 svetnikov). 
Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 
 
Predlagani dnevni red (skupaj s sprejeto spremembo) je bil sprejet. 

 
 

AD 1. 
 

POTRDITEV ZAPISNIKA 26. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE 
LJUBLJANA 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje.  
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi zapisnik 26. seje Mestnega sveta Mestne 
občine Ljubljana z dne 30. marca 2009. 
 
Navzočnost je priglasilo 29 svetnikov. 
Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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AD 2. 
 

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 poslala svetnica prof. dr. Bojana 
BEOVIĆ (glede urejanja področja ob izgradnji Stadiona za Bežigradom).  
 
Vprašanja za pisni odgovor sta poslala Svetniška kluba: 
- NSi (1. glede onesnaženosti zraka v predoru pod Golovcem; 2. glede posluževanja javnih 
del s strani četrtnih skupnosti in MOL), 
- SDS (glede zaščite javne površine v primeru nezakonitih posegov na Ulici bratov Babnik).   
 
 
Besedo za ustno postavitev vprašanja je župan dal svetnici prof. dr. Bojani BEOVIĆ. 
 
Na vprašanje svetnice sta odgovorila mag. Miran GAJŠEK, načelnik Oddelka za urejanje 
prostora, in župan. 
 

 
AD 3. 

 
POROČILO ŽUPANA 

 
Župan je predstavil poročilo. 
 
 

AD 4. 
 

KADROVSKE ZADEVE 
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli po sklicu seje. 
 
Ob 15.53 uri je vodenje seje prevzel podžupan Janko MÖDERNDORFER. 
 
Aleš ČERIN, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je podal 
uvodno obrazložitev. 
 
Nato je podžupan dal na glasovanje: 
 
1. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNIKOV MESTNE OBČINE 
LJUBLJANA  IN ZAINTERESIRANE JAVNOSTI V UPRAVNI ODBOR JAVNEGA 
GOSPODARSKEGA ZAVODA ZAVOD ZA TURIZEM LJUBLJANA 
 
Razpravljal ni nihče, zato je podžupan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
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I. 
 

V  Upravni odbor javnega gospodarskega zavoda Zavod za turizem Ljubljana se kot 
predstavniki Mestne občine Ljubljana   i m e n u j e j o : 
 

- Bojan ALBERHT 
- Matic BIZJAK 
- Maša KOCIPER 
- Marko KOPRIVC 
- Anton KRANJC 
- Gorazd ROTAR 

 
II. 

 
V  Upravni odbor javnega gospodarskega zavoda Zavod za turizem Ljubljana se kot 
predstavniki zainteresirane javnosti  i m e n u j e j o : 
 

- Roman JAKIČ 
- Boštjan KOREN 
- dr. Tanja MIHALIČ 
- Marko ROTH 
 

III. 
 

Mandat upravnega odbora traja štiri leta. 
 
Navzočnost je priglasilo 17 svetnikov. 
 
Podžupan je ponovno ugotavljal navzočnost. 
 
Navzočnost je priglasilo 26 svetnikov. 
Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 

 
 

2. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNICE MESTNE OBČINE 
LJUBLJANA V SVET JAVNEGA ZAVODA INŠTITUT ZA VAROVANJE ZDRAVJA 
REPUBLIKE SLOVENIJE 
 
Razpravljal ni nihče, zato je podžupan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
V  Svet javnega zavoda Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije   s e    
i m e n u j e : 
 
Marjeta VESEL VALENTINČIČ. 

 
Mandat imenovane traja štiri leta.  
 
Navzočnost se ni spremenila (26 svetnikov). 
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Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 

 
 

3. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNICE MESTNE OBČINE 
LJUBLJANA V SVET JAVNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVODA ONKOLOŠKI 
INŠTITUT LJUBLJANA 
 
Razpravljal ni nihče, zato je podžupan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
V  Svet javnega zdravstvenega zavoda Onkološki inštitut Ljubljana  s e   i m e n u j e : 
 
mag. Nives CESAR. 

 
Mandat imenovane traja štiri leta.  
 
Navzočnost se ni spremenila (26 svetnikov). 
Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
4. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO OSNOVNE ŠOLE 
BEŽIGRAD 
 
Razpravljali so: svetniki Peter SUŠNIK, doc. dr. Gregor GOMIŠČEK in Miha JAZBINŠEK 
ter predsedujoči podžupan Janko MÖDERNDORFER. 
 
Po končani razpravi je podžupan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Nataši CENTA in Barbari REBOLJ se da negativno mnenje h kandidaturi za 
ravnateljico Osnovne šole Bežigrad. 
  
Navzočnost se ni spremenila (26 svetnikov). 
Za je glasovalo 20 svetnikov. Proti je glasovalo 14 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
5. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO OSNOVNE ŠOLE 
KETTEJA IN MURNA 
 
Razpravljal ni nihče, zato je podžupan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
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Jasmini ZUPANČIČ se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Osnovne šole 
Ketteja in Murna. 
  
Navzočnost se ni spremenila (26 svetnikov). 
Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
6. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO OSNOVNE ŠOLE 
MIŠKA KRANJCA 
 
Razpravljal ni nihče, zato je podžupan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Nevenki KOZJEK se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Osnovne šole 
Miška Kranjca. 
  
Navzočnost se ni spremenila (26 svetnikov). 
Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
7. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO OSNOVNE ŠOLE 
VODMAT 
 
Razpravljal ni nihče, zato je podžupan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Zdenki PUCELJ se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Osnovne šole 
Vodmat. 
  
Navzočnost se ni spremenila (26 svetnikov). 
Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
8. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJA/ICO OSNOVNE 
ŠOLE VRHOVCI 
 
Razpravljali so svetniki: Roman KOLAR, Miha JAZBINŠEK in Peter SUŠNIK. 
 
Svetnik Peter SUŠNIK je podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da se točka preloži 
na naslednjo sejo mestnega sveta. 
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Podžupan je dal na glasovanje 
 
POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnika Petra SUŠNIKA: 
 
Točka se preloži na naslednjo sejo mestnega sveta. 
 
Navzočnost se ni spremenila (26 svetnikov). 
Za je glasovalo 15 svetnikov. Proti je glasovalo 21 svetnikov. 
 
Postopkovni predlog sklepa ni bil sprejet. 
 
 
Nato so razpravljali svetniki: doc. dr. Gregor GOMIŠČEK, Miha JAZBINŠEK, Roman 
KOLAR, dr. Slavko ZIHERL in Boštjan CIZELJ. 
 
Po končani razpravi je podžupan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Alenki DORIA-PETERNEL, Primožu GARAFOLU, Veroniki HUDOBREZNIK, 
Pavlini OŠLAK, Barbari REBOLJ, Irmi STARMAN, Marjanci VAMPELJ in Boštjanu 
ŽELEZNIKU se da negativno mnenje h kandidaturi za ravnatelja/ico Osnovne šole 
Vrhovci, ker se utemeljeno dvomi o pravilnosti postopka za imenovanje ravnatelja. 
  
Navzočnost se ni spremenila (26 svetnikov). 
Za je glasovalo 20 svetnikov. Proti je glasovalo 8 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
9. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJA/ICO GLASBENE 
ŠOLE MOSTE - POLJE 
 
Ob 16.14 uri je vodenje seje prevzel župan. 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Đorđetu BERAKU, Evi KOZLEVČAR  in Mojci TRATAR se da pozitivno mnenje h 
kandidaturi za ravnatelja/ico Glasbene šole Moste - Polje. 
 
Navzočnost se ni spremenila (26 svetnikov). 
Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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10. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO SREDNJE 
EKONOMSKE ŠOLE LJUBLJANA 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mojci HAFNER se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Srednje 
ekonomske šole Ljubljana. 
 
Navzočnost se ni spremenila (26 svetnikov). 
Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
11. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJA SREDNJE 
VZGOJITELJSKE ŠOLE IN GIMNAZIJE LJUBLJANA 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Alojzu PLUŠKU se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnatelja Srednje 
vzgojiteljske šole in gimnazije Ljubljana. 
 
Navzočnost se ni spremenila (26 svetnikov). 
Za je glasovalo 19 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
12. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA DIREKTORJA/ICO JAVNEGA 
ZAVODA CENTER ZA DOPISNO IZOBRAŽEVANJE UNIVERZUM 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Marku PERŠINU in Vandi REBOLJ se da pozitivno mnenje h kandidaturi za 
direktorja/ico javnega zavoda Center za dopisno izobraževanje Univerzum. 
 
Navzočnost se ni spremenila (26 svetnikov). 
Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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13. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA 
CENTER URBANE KULTURE KINO ŠIŠKA 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Za direktorja javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška  s e   i m e n u j e :  
 
Simon KARDUM. 

 
Mandat imenovanega traja pet let. 
 
Navzočnost se ni spremenila (26 svetnikov). 
Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 5. 
 

A) PREDLOG ODLOKA O DOLOČITVI IMEN IN POTEKOV ULIC NA OBMOČJU 
MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

 
B) PREDLOG ODLOKA O DOLOČITVI IN SPREMEMBI IMEN IN POTEKOV 

CEST IN ULIC NA OBMOČJU MESTNE OBČINE LJUBLJANA 
 
Mestni svet je najprej obravnaval točko a. 
 
A) PREDLOG ODLOKA O DOLOČITVI IMEN IN POTEKOV ULIC NA OBMOČJU 
MESTNE OBČINE LJUBLJANA 
 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje.  
 
Peter BOŽIČ, predsednik Komisije za poimenovanje naselij in ulic, je podal uvodno 
obrazložitev.  
 
Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni želela besede. 
 
Ker k predlogu Odloka o določitvi imen in potekov ulic na območju Mestne občine Ljubljana 
ni bil vložen noben amandma, ni bilo razprave in je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o določitvi imen in 
potekov ulic na območju Mestne občine Ljubljana. 
 
Navzočnost je priglasilo 26 svetnikov. 
Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 

 11



Sklep je bil sprejet. 
 
 
B) PREDLOG ODLOKA O DOLOČITVI IN SPREMEMBI IMEN IN POTEKOV 
CEST IN ULIC NA OBMOČJU MESTNE OBČINE LJUBLJANA 
 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli amandmaje svetnika Mihe 
JAZBINŠKA ter Svetniških klubov SDS in NSi. Prejeli so tudi poročilo Statutarno pravne 
komisije, v skladu s katerim mestni svet prvih dveh amandmajev svetnika Mihe JAZBINŠKA 
in amandmaja Svetniškega kluba SDS ni obravnaval in o njih ni glasoval.  
 
Peter BOŽIČ, predsednik Komisije za poimenovanje naselij in ulic, je podal uvodno 
obrazložitev. 
 
Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER je povzela stališče komisije, ki je 
bilo razvidno iz predloženega poročila. 
 
Župan je povedal, da se obravnava predloga odloka na podlagi 135. člena Poslovnika 
Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana opravi po vrstnem redu posebej o vsakem členu, h 
kateremu so vloženi amandmaji. Razprava o posameznem členu je omejena na razpravo o 
amandmajih, ki so vloženi k temu členu. Glasovanje o amandmajih se opravi takoj po končani 
razpravi o amandmajih k posameznemu členu. 
 
Svetnik Peter SUŠNIK je podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da se odločanje o 
točki preloži na naslednjo sejo mestnega sveta ter da se najprej opravi obravnava obrazložitve 
Statutarno pravne komisije. 
 
Župan je dal na glasovanje 
 
POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnika Petra SUŠNIKA: 
 
Točka se preloži na eno od naslednji sej mestnega sveta, prej pa se odpre razprava o 
predlogu Statutarno pravne komisije. 
 
Župan je povedal, da predlogu nasprotuje. 
 
Navzočnost je priglasilo 33 svetnikov. 
Za je glasovalo 13 svetnikov. Proti je glasovalo 26 svetnikov. 
 
Postopkovni predlog sklepa ni bil sprejet. 
 
 
O 2. členu predloga odloka, h kateremu sta svetnik Miha JAZBINŠEK in Svetniški klub NSi 
vložila amandmaja, so razpravljali svetniki: Ignac POLAJNAR, Dimitrij KOVAČIČ in Miha 
JAZBINŠEK. 
 
Svetnik Dimitrij KOVAČIČ je obvestil, da bo njihov svetniški klub po glasovanju o 
amandmaju Svetniškega kluba NSi, če ta ne bo sprejet, zapustil sejo. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje: 
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1. AMANDMA svetnika Mihe JAZBINŠKA: 
 
Drugi člen se v celoti črta. 
 
Župan je povedal, da amandmaja ne podpira. 
 
Navzočnost se ni spremenila (33 svetnikov). 
Za je glasovalo 8 svetnikov. Proti je glasovalo 24 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
2. AMANDMA Svetniškega kluba NSi: 

 
V predlogu Odloka o določitvi in spremembi imen in potekov cest in ulic na območju 
Mestne občine Ljubljana se izbriše 2. člen, ostali členi se ustrezno preštevilčijo. 
 
Župan je povedal, da amandmaja ne podpira. 
 
Navzočnost se ni spremenila (33 svetnikov). 
Za je glasovalo 12 svetnikov. Proti je glasovalo 23 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
Nato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Predlog Odloka o določitvi in spremembi 
imen in potekov cest in ulic na območju Mestne občine Ljubljana. 

 
Obrazložitev glasu so podali svetniki: Mihael JARC, Miha JAZBINŠEK, Ignac POLAJNAR 
in Franc SLAK. 
 
Navzočnost se ni spremenila (33 svetnikov). 
Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki. 
 
Župan je na zahtevo dal predlog sklepa ponovno na glasovanje. 
 
Navzočnost se ni spremenila (33 svetnikov). 
Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti so glasovali 4 svetniki. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 

 
 
 
 

 13



AD 6. 
 

PREDLOG OBVEZNE RAZLAGE ODLOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH 
POGOJIH ZA OBMOČJE PROSTORSKE CELOTE C9 GRAD (URADNI LIST RS, 

ŠT. 34/96) 
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli po sklicu seje s predlogom za razširitev dnevnega reda. 
Po sklicu so prejeli tudi poročilo pristojnega Odbora za urejanje prostora in urbanizem. 
 
Mag. Miran GAJŠEK, načelnik Oddelka za urejanje prostora, je podal uvodno obrazložitev.  
 
Prof. Janez KOŽELJ, predsednik Odbora za urejanje prostora in urbanizem, je podal stališče 
odbora.  
 
Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni želela besede. 
 
Razpravljal je svetnik Miha JAZBINŠEK. V zvezi z njegovo razpravo je pojasnilo podal 
župan in nato dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Obvezne razlage Odloka o 
prostorskih ureditvenih pogojih za območje prostorske celote C9 Grad (Uradni list RS, 
št. 34/96). 
 
Navzočnost je priglasilo 25 svetnikov. 
Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 7. 
 

PREDLOG ODLOKA O REBALANSU PRORAČUNA MESTNE OBČINE 
LJUBLJANA ZA LETO 2009 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli:  
- obvestilo o popravku, 
- obrazložitev realizacije in plana proračuna 2006-2009, 
- sklep Sveta Četrtne skupnosti Center,  
- amandmaje župana,  
- poročila odborov: Odbora za gospodarske javne službe in promet, Odbora za zdravstvo in 
socialno varstvo, Odbora za varstvo okolja (z amandmajem), Odbora za predšolsko vzgojo in 
izobraževanje, Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost, Odbora za stanovanjsko politiko, 
Odbora za šport, Odbora za lokalno samoupravo ter poročilo pristojnega Odbora za finance. 
Pred sejo pa so prejeli še mnenje uprave k amandmaju Odbora za varstvo okolja. 
 
Podžupanja Jadranka DAKIĆ je podala uvodno obrazložitev.  
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Stevo LEKIČ, načelnik Oddelka za finance in računovodstvo, je podrobneje predstavil 
predlog odloka.  
 
Jadranka DAKIĆ, predsednica Odbora za finance, je podala stališče odbora.  
 
Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni želela besede. 
 
O aktu v celoti so razpravljali svetniki: Anja BAH ŽIBERT, dr. Slavko ZIHERL, Peter 
SUŠNIK, Marjeta VESEL VALENTINČIČ, Franc SLAK, doc. dr. Gregor GOMIŠČEK, 
Mihael JARC in Gregor ISTENIČ. 
 
Odgovore in pojasnila v zvezi z razpravami svetnikov je podal župan. 
 
 

I. 
 

O proračunskem uporabniku 4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA, h kateremu je 
Odbor za varstvo okolja vložil amandma, ni razpravljal nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
AMANDMA Odbora za varstvo okolja: 
 
Za drugo fazo raziskav projekta pod naslovom  »Izvedba poizkusnega in glavnega 
drenažnega rova kot dolgoročnega, nadomestnega vira čiste pitne vode za Ljubljano iz 
severovzhodnega pobočja masiva krimskega pogorja«  se nameni 475.000,00 EUR tako, 
da se za ta znesek poveča postavka 063002 konto 431100 v poglavju Oddelka za 
gospodarske dejavnosti in promet.  PPP 1603 komunalna dejavnost GPR 16039001 
oskrba z vodo. 
V besedilu obrazložitve povečanja se pod postavko /kontom navede besedilo v 
narekovajih. 
Finančna sredstva se vzamejo pri isti PPP GPR 063001 konto 431100. 
 
Župan je povedal, da amandmaja ne podpira. 
 
Navzočnost je priglasilo 27 svetnikov. 
Za je glasovalo 6 svetnikov. Proti je glasovalo 24 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 

II. 
 

O proračunskem uporabniku 4.15. ODDELEK ZA ŠPORT, h kateremu je župan vložil 
amandma, ni razpravljal nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
AMANDMA župana: 
 
V Posebnem delu- rebalans proračuna se v finančnem načrtu proračunskega 
uporabnika 4.15 Oddelek za šport za postavko 081009 Obnova in investicijsko 
vzdrževanje športnih objektov MOL in opreme, za podkontom 4323 00 Investicijski 
transferi javnim zavodom nova vrstica in pred podkontom 4120 00 Investicijski 
transferi neprofitnim organizacijam, doda nova vrstica, ki se glasi: 
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081031   Mestne panožne športne šole 0 0 300.000 300.000 
 
Svetnik Janko MÖDERNDORFER je podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da so vsi  
sklepi, ki so razvidni na projekcijskem platnu, sestavni del zapisnika.  
 
Župan je dal na glasovanje 
 
POSTOPKOVNI PREDLOG svetnika Janka MÖDERNDORFERJA: 
 
Predlagani sklepi, ki so razvidni na projekcijskem platnu, se ne berejo. 
 
Navzočnost je priglasilo 28 svetnikov. 
Za je glasovalo 22 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 
 
Postopkovni predlog sklepa je bil sprejet. 
 
 
Župan je povedal, da predlog umika, in nato dal na glasovanje amandma župana: 
 
Navzočnost se ni spremenila (28 svetnikov). 
Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 

III. 
 

O proračunskem uporabniku 4.15. ODDELEK ZA ŠPORT, h kateremu je župan vložil 
amandma, ni razpravljal nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
AMANDMA župana: 
 
V Posebnem delu-rebalans proračuna se v finančnem načrtu pri proračunskem 
uporabniku 4.15. Oddelek za šport proračunska postavka 081023 Osvetlitev poti okoli 
Ljubljane zmanjša za »346.720«, in sicer tako, da se: 

 podkonto 4021 99 Drugi posebni materiali in storitve zmanjša iz »12.000« na »0«,  
 podkonto 4204 01 Novogradnje se zmanjša iz »310.534« na »0«,  
 podkonto 4208 01 Investicijski nadzor se zmanjša iz »10.000« na »0« in 
 podkonto 4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija se zmanjša iz 

»20.864« na »6.660«.  
Sredstva v višini »346.720« se prerazporedijo na proračunsko postavko 081001 Šport 
otrok in mladine, tako da se  

 podkonto 4120 00 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam  
poveča iz »2.212.411« na  »2.446.907« in 

 podkonto 413302 Tekoči transferi v javne zavode – za izdatke za blago in storitve 
v vrstici Agencija za šport znesek poveča iz »312.338« na  »424.526«. 

 
V skladu s prvim in drugim odstavkom se: 

 ustrezno uskladijo zneski  pri proračunskem uporabniku 4.15. Oddelek za šport, 
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 v prvem odstavku obrazložitve postavke 081001 Šport otrok in mladine  v prvem 
stavku znesek »424.562« nadomesti z zneskom »312.338«, v drugem stavku se za 
besedo »sredstev« črta vejica, znesek »315.526« evrov in vejica. V drugem 
odstavku navedene postavke se na koncu stavka za besedo »Ljubljana« črta pika 
in doda besedilo: »in s sredstvi, ki so prerazporejena iz proračunske postavke 
081023 Osvetlitev poti okoli Ljubljane.«, 

 pod proračunsko postavko 081023 Osvetlitev poti okoli Ljubljane  obrazložitev 
spremeni tako, da se glasi: »Izvedba projekta osvetlitve dela Poti okoli Ljubljane 
je zaustavljena, zato se sredstva v višini 346.720 evrov iz te proračunske postavke 
prerazporejajo na proračunsko postavko 081001 Šport otrok in mladine. Ostaja 
pa znesek v višini 6.660 evrov za plačilo projektne dokumentacije, ki je bila 
narejena pred ustavitvijo projekta.«, 

 ustrezno uskladijo zneski v tabeli Načrta razvojnih programov-rebalans 
proračuna, razdelek 4.15. Oddelek za šport - Osvetlitev poti okoli Ljubljane in  

v obrazložitvi NRP-ja št. 175 Osvetlitev poti okoli Ljubljane spremeni besedilo prvega 
odstavka tako, da se glasi: »Sredstva v višini 6.660 evrov bomo porabili za plačilo 
projektne dokumentacije, ki je nastala, do ustavitve projekta.«. 
 
Navzočnost se ni spremenila (28 svetnikov). 
Za je glasovalo 22 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 

IV. 
 

O proračunskem uporabniku 4.15. ODDELEK ZA ŠPORT, h kateremu je župan vložil 
amandma, ni razpravljal nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
AMANDMA župana: 
 
V Posebnem delu-rebalans proračuna se v finančnem načrtu pri proračunskem 
uporabniku 4.15. Oddelek za šport v proračunski postavki 081035 Osvetlitev poti okoli 
Ljubljane – sofinanciranje FŠ in MŠŠ na podkontu 4204 01 Novogradnje zmanjša 
znesek iz »139.620« na »0«.  
 
V skladu s prvim  odstavkom se: 

 ustrezno uskladijo zneski pri proračunskem uporabniku 4.15. Oddelek za šport, 
 ustrezno zmanjšajo namenski prihodki proračuna, predvideni v predlogu 

rebalansa proračuna  za ta namen, in sicer v višini 139.620 eurov, 
 ustrezno popravi odlok, bilanca prihodkov in odhodkov ter splošni in posebni del 

proračuna v delu, ki se nanaša na zmanjšanje finančnega načrta 4.15. Oddelek za 
šport in s tem spremembe prihodkov in odhodkov predloga rebalansa proračuna 
za namenska sredstva v višini 139.620 eurov ter pripadajoče obrazložitve, 

 obrazložitev rebalansa pri proračunski postavki 081035 Osvetlitev Poti okoli 
Ljubljane – sofinanciranje FŠ in MŠŠ spremeni tako, da se tekst obrazložitve za 
to proračunsko postavko glasi: »Zaradi ukinitve projekta Osvetlitev dela Poti 
okoli Ljubljane, ne bo sofinanciranja  s strani  FŠ in MŠŠ.«, 

 ustrezno uskladijo zneski v tabeli Načrta razvojnih programov-rebalans 
proračuna, razdelek 4.15. Oddelek za šport -  Osvetlitev poti okoli Ljubljane,  
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obrazložitev drugega odstavka NRP 175 Osvetlitev poti okoli Ljubljane  spremeni tako, 
da se glasi: »Zaradi ukinitve projekta za osvetlitev dela Poti okoli Ljubljane ne bo 
sofinanciranja  s strani  FŠ in MŠŠ.« 
 
Navzočnost se ni spremenila (28 svetnikov). 
Za je glasovalo 20 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je (ni) sprejet. 
 

V. 
 

O proračunskem uporabniku 4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN 
PROMET, h kateremu je župan vložil amandma, ni razpravljal nihče, zato je župan dal na 
glasovanje 
 
AMANDMA župana: 
 
V  Načrtu razvojnih programov-rebalans proračuna se pri proračunskem uporabniku 
4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet naredijo spremembe v tabeli Načrta 
razvojnih programov - rebalans proračuna, razdelek komunala, in sicer: 

 NRP-ju številka 240 – Ureditev Kongresnega trga, v rubriki Skupaj vrednost 
projekta se znesek »16.815.804« nadomesti z zneskom »24.845.357«, v vrstici A se 
znesek v stolpcu plan 2010 »14.185.000« nadomesti z zneskom »22.214.553«, v 
vrstici C Ostali viri - sofinanciranje se tekst »javna podjetja -novogradnja« 
nadomesti s tekstom »javna podjetja - infrastruktura«.  

 
Navzočnost se ni spremenila (28 svetnikov). 
Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 

VI. 
 

O proračunskem uporabniku 4.15. ODDELEK ZA ŠPORT, h kateremu je župan vložil 
amandma, ni razpravljal nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
AMANDMA župana: 
 
V  Načrtu razvojnih programov-rebalans proračuna se pri proračunskem uporabniku 
4.15. Oddelek za šport v okviru proračunske postavke 081009 prerazporedijo sredstva v 
višini 191.860 eurov iz NRP-ja št. 312 v NRP št. 309 v višini 170.260 eurov, v NRP št. 317 
v višini 12.000 eurov, v NRP št. 315 v višini 9.600 eurov in dodajo »ostali viri« 
financiranja. Navedeni NRP-ji se spremenijo tako, da se glasijo: 
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V skladu s prvim  odstavkom se ustrezno uskladi: 

 obrazložitev rebalansa v posebnem delu-rebalans proračuna pri proračunskem 
uporabniku 4.15. Oddelek za šport, v tabeli Plan investicij in investicijskega 
vzdrževanja 2009 tako, da se v rubriki Športni park Kodeljevo  v stolpcu NRP  
znesek »191.860«  nadomesti z zneskom »0«. Na koncu tabele se v vrstici Skupaj 
v stolpcu NRP znesek »1.821.135,00«  nadomesti z zneskom »1.629.275«, v tekstu 
pod tabelo se besedo »razliko« nadomesti z besedo »razlika«, znesek 
»1.821.135,00« nadomesti z zneskom »1.629.275« in znesek »732.472« z zneskom 
»924.332«, besedilo »predstavlja NRP-Manjša investicijsko vzdrževalna dela na 
športnih objektih in vključuje vsa zgoraj opisana dela« se nadomesti z besedilom 
»je zajeta v naslednjih NRP-jih: NRP 309 v višini 170.260 evrov, NRP 315 v višini 
9.600 evrov in NRP 317 v višini 12.000 evrov« in 

obrazložitev v načrtu razvojnih programov  pri NRP 312 – ureditev nogometnih igrišč z 
umetno travo tako, da se v drugem stavku besedilo »v višini 191.860 evrov«  nadomesti z 
besedilom »v letih 2010 in 2011 v višini 971.695  evrov«.  
 
Navzočnost se ni spremenila (28 svetnikov). 
Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 

VII. 
 

O proračunskem uporabniku 4.15. ODDELEK ZA ŠPORT, h kateremu je župan vložil 
amandma, ni razpravljal nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
AMANDMA župana: 
 
V Načrtu razvojnih programov-rebalans proračuna se pri proračunskem uporabniku 
4.15. Oddelek za šport v tabeli Načrta razvojnih programov-rebalans proračuna, 
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razdelek 4.15. Oddelek za šport, NRP-ji številka 307, 308, 310, 314 in 318 spremenijo 
tako, da se glasijo: 
 

 
 
 
Navzočnost se ni spremenila (28 svetnikov). 
Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 

VIII. 
 

O tabeli »Stavbe« proračunskega uporabnika 4.3. Oddelek za ravnanje z 
nepremičninami v Prilogi 4 – Spremembe in dopolnitve letnega načrta razpolaganja z 
nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2008 in 2009, h kateri je 
župan vložil amandma, ni razpravljal nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
AMANDMA župana: 
 
V Prilogi 4 – Spremembe in dopolnitve letnega načrta razpolaganja z nepremičnim 
premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2008 in 2009 v tabeli »Stavbe« 
proračunskega uporabnika 4.3. Oddelek za ravnanje z nepremičninami se v peti vrstici 
pri lokaciji Frankopanska ulica 23 v stolpcu »orientacijska vrednost v EUR« znesek 
»600.000,00« nadomesti z zneskom »9.768,00«. 
 
Navzočnost se ni spremenila (28 svetnikov). 
Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 

 
IX. 
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O tabeli »Stavbe« proračunskega uporabnika 4.3. Oddelek za ravnanje z 
nepremičninami v Prilogi 4 – Spremembe in dopolnitve letnega načrta razpolaganja z 
nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2008 in 2009, h kateri je 
župan vložil amandma, ni razpravljal nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
AMANDMA župana: 
 
V Prilogo 4 - Spremembe in dopolnitve letnega načrta razpolaganja z nepremičnim 
premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2008 in 2009 se na koncu tabele »Stavbe« 
proračunskega uporabnika 4.3. Oddelek za ravnanje z nepremičninami  dodata novi 
vrstici, ki se glasita: 

 

Hrenova 8a 2009 

k.o. 
Ljubljana 
mesto 266,93 213.544,00

poslovni prostor 
je prazen in ga ni 
možno oddati v 
najem 

parc. št. 
104/1, 115/1, 
115/7, 115/8, 
115/9, 115/10 

Petkovškovo 
nabrežje 29 2009 

k.o. 
Tabor 43,82 35.056,00

poslovni prostor 
je oddan v najem, 
Pogodba za 
nedoločen čas z 
1-letnim 
odpovednim 
rokom 

parc. št. 
2707, 2706, 
2708 

 
Navzočnost se ni spremenila (28 svetnikov). 
Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 

X. 
 

O tabeli »Zemljišča« proračunskega uporabnika 4.3. Oddelek za ravnanje z 
nepremičninami v Prilogi 4 – Spremembe in dopolnitve letnega načrta razpolaganja z 
nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2008 in 2009, h kateri je 
župan vložil amandma, ni razpravljal nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
AMANDMA župana: 
 
V Prilogi 4 – Spremembe in dopolnitve letnega načrta razpolaganja z nepremičnim 
premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2008 in 2009 se v tabeli »Zemljišča« 
proračunskega uporabnika 4.3. Oddelek za ravnanje z nepremičninami v 39. vrstici 
tabele, v stolpcu »parcelna številka« parc. št. »31/17« nadomesti s parc. številko »32/17«, 
parc. št. »145/336« nadomesti s parc. št. »245/336« in doda nova parc. št. »245/345«. V 
stolpcu »orientacijska vrednost v EUR« se znesek »35.463.600,00« nadomesti z zneskom 
»17.731.600,00«.  
 
Navzočnost se ni spremenila (28 svetnikov). 
Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
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Amandma je bil sprejet. 
 

XI. 
 

O tabeli »Zemljišča« proračunskega uporabnika 4.3. Oddelek za ravnanje z 
nepremičninami v Prilogi 4 – Spremembe in dopolnitve letnega načrta razpolaganja z 
nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2008 in 2009, h kateri je 
župan vložil amandma, ni razpravljal nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
AMANDMA župana: 
 
V Prilogo 4 – Spremembe in dopolnitve letnega načrta razpolaganja z nepremičnim 
premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2008 in 2009 se na koncu tabele 
»Zemljišča« proračunskega uporabnika 4.3. Oddelek za ravnanje z nepremičninami 
doda pet novih vrstic, ki se glasijo: 
 

menjava 2009 
Stožice 
1735 550/2 294 35.280,00 travnik 

menjava 2009 
Stožice 
1735 1815/6 66 7.920,00 pot 

menjava 2009 
Stožice 
1735 1815/1 145 17.400,00 pot 

menjava 2009 
Brinje I 

1736 484/1 1834 220.080,00 Njiva 

menjava 2009 
Brinje 
I1736 493/1 1434 172.080,00 Njiva 

 
Navzočnost se ni spremenila (28 svetnikov). 
Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
Nato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o rebalansu proračuna 
Mestne občine Ljubljana za leto 2009 skupaj s sprejetimi amandmaji. 
 
Navzočnost se ni spremenila (28 svetnikov). 
Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 
 
Svetnica Anja BAH ŽIBERT je zahtevala ponovitev glasovanja. 
 
Župan je dal predlog sklepa ponovno na glasovanje. 
 
Navzočnost se ni spremenila (28 svetnikov). 
Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti so glasovali 4 svetniki. 
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Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 8. 
 

OBRAVNAVA GRADIVA ZA SVET USTANOVITELJEV JAVNIH PODJETIJ 
POVEZANIH V HOLDING LJUBLJANA, D.O.O. (LETNA POROČILA) 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli po sklicu seje. Po sklicu so prejeli tudi poročilo 
pristojnega Odbora za finance. 
 
Zdenka GROZDE, direktorica Javnega holdinga Ljubljana, je podala uvodno obrazložitev.  
 
Jadranka DAKIĆ, predsednica Odbora za finance, je podala stališče odbora.  
 
Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni želela besede. 
 
Razpravljal je svetnik mag. Janez KOPAČ.  
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
1. PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana pooblašča župana Mestne občine Ljubljana, da na 
Svetu ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. 
glasuje za sprejem letnih poročil s poročilom neodvisnega revizorja za leto 2008, za 
družbe Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Javno podjetje Vodovod – 
Kanalizacija d.o.o., Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o. in Snaga Javno 
podjetje d.o.o. 
 
Navzočnost je priglasilo 27 svetnikov. 
Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti je glasovalo 5 svetnikov.  
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
2. PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana pooblašča župana Mestne občine Ljubljana, da na 
Svetu ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. 
glasuje za predloge sklepov o uporabi bilančnega dobička pod št. 2, 4, 8 in pokrivanju 
izgube pod št. 6. 
 
Navzočnost se ni spremenila (27 svetnikov). 
Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 9. 
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LETNO POROČILO DRUŽBE ŽALE JAVNO PODJETJE, D.O.O. ZA LETO 2008, S 

PREDLOGOM ZA IZPLAČILO LETNE NAGRADE DIREKTORJU DRUŽBE 
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli po sklicu seje. Po sklicu so prejeli tudi poročilo 
pristojnega Odbora za finance. 
 
Bojan LEPIČNIK, direktor družbe ŽALE Javno podjetje, d.o.o., je podal uvodno 
obrazložitev.  
 
Jadranka DAKIĆ, predsednica Odbora za finance, je podala stališče odbora.  
 
Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni želela besede. 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
1. PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Letno poročilo družbe ŽALE Javno 
podjetje, d.o.o. za leto 2008 s poročilom neodvisnega revizorja. 
 
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov. 
Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
2. PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog sklepa, da se bilančni dobiček 
poslovnega leta 2008 družbe ŽALE Javno podjetje, d.o.o., ki znaša 93.758,19 EUR, 
razporedi v druge rezerve. 
 
Navzočnost se ni spremenila (24 svetnikov). 
Za je glasovalo 20 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
3. PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o določitvi višine letne 
nagrade Bojanu Lepičniku, direktorju družbe ŽALE Javno podjetje, d.o.o. za leto 2008, 
v višini 1,5 plače. 
 
Navzočnost se ni spremenila (24 svetnikov). 
Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 

 24



AD 10. 
 

LETNO POROČILO DRUŽBE JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKA PARKIRIŠČA 
IN TRŽNICE D.O.O. ZA LETO 2008, S PREDLOGOM ZA IZPLAČILO LETNE 

NAGRADE DIREKTORJU DRUŽBE 
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli po sklicu seje. Po sklicu so prejeli tudi poročilo 
pristojnega Odbora za finance. 
 
Mateja DUHOVNIK, v. d. direktorja družbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, 
d.o.o., je podala uvodno obrazložitev. 
 
Jadranka DAKIĆ, predsednica Odbora za finance, je podala stališče odbora.  
 
Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni želela besede. 
 
Razpravljala je svetnica Anja BAH ŽIBERT. Odgovor in pojasnilo v zvezi z njeno razpravo 
sta podala Mateja DUHOVNIK in župan, ki je nato dal na glasovanje 
 
1. PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Letno poročilo družbe Javno podjetje 
Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. za leto 2008 s poročilom neodvisnega revizorja. 
 
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov. 
Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
2. PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog sklepa, da se bilančni dobiček 
poslovnega leta 2008 družbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o., ki 
znaša 1.616.794,91 EUR, v višini 1.198.103,98 EUR razporedi za prenos na družbenika 
in v višini 418.690,93 EUR razporedi za prenos v druge rezerve iz dobička. 
 
Navzočnost se ni spremenila (24 svetnikov). 
Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
3. PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o določitvi višine letne 
nagrade Aleksandru Ravnikarju, direktorju družbe Javno podjetje Ljubljanska 
parkirišča in tržnice, d.o.o. za leto 2008, v višini 1 plače. 
 
Navzočnost se ni spremenila (24 svetnikov). 
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Za je glasovalo 19 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Svetnik Gregor ISTENIČ je zahteval ponovitev glasovanja. 
 
Župan je dal predlog sklepa ponovno na glasovanje. 
 
Navzočnost se ni spremenila (24 svetnikov). 
Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 

 
AD 11. 

 
A) PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K DODELITVI DELA PLAČE ZA REDNO 
DELOVNO USPEŠNOST LETO 2008 RAVNATELJICAM VRTCEV, KATERIH 

USTANOVITELJICA JE MESTNA OBČINA     LJUBLJANA 
 

B) PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K DODELITVI DELA PLAČE ZA REDNO 
DELOVNO USPEŠNOST RAVNATELJIC IN RAVNATELJEV OSNOVNIH ŠOL 

MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2008 
 

C) PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K DODELITVI DELA PLAČE ZA REDNO 
DELOVNO USPEŠNOST RAVNATELJIC IN RAVNATELJEV GLASBENIH ŠOL 

MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2008 
 

D) PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K DODELITVI DELA PLAČE ZA REDNO 
DELOVNO USPEŠNOST DIREKTORICI JAVNEGA ZAVODA CENE ŠTUPAR – 

CENTRA ZA PERMANENTNO IZOBRAŽEVANJE ZA LETO 2008 
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega 
Odbora za predšolsko vzgojo in izobraževanje. 
 
Marija FABČIČ, načelnica Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje, je podala uvodno 
obrazložitev za vse štiri točke.  
 
Eva STRMLJAN KRESLIN, predsednica Odbora za predšolsko vzgojo in izobraževanje, je 
podala stališče odbora za vse štiri točke.  
 
Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni želela besede. 
 
 
A) PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K DODELITVI DELA PLAČE ZA REDNO 
DELOVNO USPEŠNOST LETO 2008 RAVNATELJICAM VRTCEV, KATERIH 
USTANOVITELJICA JE MESTNA OBČINA     LJUBLJANA: 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
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Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o soglasju k dodelitvi dela 
plače za redno delovno uspešnost za leto 2008 ravnateljicam vrtcev, katerih 
ustanoviteljica je Mestna občina Ljubljana. 
 
Navzočnost je priglasilo 27 svetnikov. 
Za je glasovalo 20 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
B) PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K DODELITVI DELA PLAČE ZA REDNO 
DELOVNO USPEŠNOST RAVNATELJIC IN RAVNATELJEV OSNOVNIH ŠOL 
MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2008 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o soglasju k dodelitvi dela 
plače za redno delovno uspešnost ravnateljic in ravnateljev osnovnih šol Mestne občine 
Ljubljana za leto 2008. 
 
Obrazložitev glasu je podala svetnica izr. prof. dr. Milena Mileva BLAŽIĆ.  
 
Navzočnost se ni spremenila (27 svetnikov). 
Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
C) PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K DODELITVI DELA PLAČE ZA REDNO 
DELOVNO USPEŠNOST RAVNATELJIC IN RAVNATELJEV GLASBENIH ŠOL 
MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2008 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o soglasju k dodelitvi dela 
plače za redno delovno uspešnost ravnateljic in ravnateljev glasbenih šol Mestne občine 
Ljubljana za leto 2008. 
 
Navzočnost se ni spremenila (27 svetnikov). 
Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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D) PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K DODELITVI DELA PLAČE ZA REDNO 
DELOVNO USPEŠNOST DIREKTORICI JAVNEGA ZAVODA CENE ŠTUPAR – 
CENTRA ZA PERMANENTNO IZOBRAŽEVANJE ZA LETO 2008 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o soglasju k dodelitvi dela 
plače za redno delovno uspešnost direktorici Javnega zavoda Cene Štupar – Centra za 
permanentno izobraževanje za leto 2008. 
 
Navzočnost se ni spremenila (27 svetnikov). 
Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 12. 
 

PREDLOG ODLOKA O PRENEHANJU VELJAVNOSTI ODLOKA O ZIMSKI 
SLUŽBI 

 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Pred sejo so prejeli poročilo pristojnega Odbora za 
gospodarske javne službe in promet. 
 
Pavel KLAVS, v. d. načelnika Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, je podal uvodno 
obrazložitev.  
 
Prof. dr. Andrej RUS, predsednik Odbora za gospodarske javne službe in promet, je podal 
stališče odbora.  
 
Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni želela besede. 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o prenehanju veljavnosti 
Odloka o zimski službi. 
 
Navzočnost je priglasilo 25 svetnikov. 
Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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AD 13. 
 

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ODLOKA O AVTOTAKSI 
PREVOZIH S PREDLOGOM ZA HITRI POSTOPEK 

 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Pred sejo so prejeli poročilo pristojnega Odbora za 
gospodarske javne službe in promet. 
 
Pavel KLAVS, v. d. načelnika Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, je podal uvodno 
obrazložitev.  
 
Prof. dr. Andrej RUS, predsednik Odbora za gospodarske javne službe in promet, je podal 
stališče odbora.  
 
Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni želela besede. 
 
 
1.) 
Svet je najprej odločal o obravnavi akta po hitrem postopku (1. odstavek 142. člena 
poslovnika mestnega sveta). 
 
O Predlogu za sprejem Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o avtotaksi prevozih 
po hitrem postopku ni razpravljal nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se Odlok o spremembi in 
dopolnitvi Odloka o avtotaksi prevozih sprejme po hitrem postopku. 
 
Navzočnost je priglasilo 25 svetnikov. 
Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
2.)  
Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o avtotaksi prevozih 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o spremembi in 
dopolnitvi Odloka o avtotaksi prevozih. 
 
Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov). 
Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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AD 14. 
 

PREDLOG PRAVILNIKA O STANDARDU ZA OSNOVNI POGREB 
 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli amandma Svetniškega 
kluba NSi. Pred sejo so prejeli poročilo pristojnega Odbora za gospodarske javne službe in 
promet. 
 
Pavel KLAVS, v. d. načelnika Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, je podal uvodno 
obrazložitev.  
 
Prof. dr. Andrej RUS, predsednik Odbora za gospodarske javne službe in promet, je podal 
stališče odbora.  
 
Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni želela besede. 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje najprej 
 
AMANDMA Svetniškega kluba NSi: 
 
V 5. členu Pravilnika o standardu za osnovni pogreb, ki se glasi: »Pogrebno svečanost iz 
3. člena tega pravilnika opravlja pogrebno moštvo v enotnih oblačilih, ki jih določi izvajalec 
javne službe urejanje in čiščenje pokopališč.«  se doda novi besedi, ki se glasita: »2. in« 
tako, da se 5. člen glasi: 
 
5. člen 
 
Pogrebno svečanost iz 2. in 3. člena tega pravilnika opravlja pogrebno moštvo v enotnih 
oblačilih, ki jih določi izvajalec javne službe urejanje in čiščenje pokopališč. 
 
Župan je povedal, da amandma podpira. 
 
Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov. 
Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
Nato je župan dal na glasovanje še 
 
PREDLOGU SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Pravilnika o standardu za 
osnovni pogreb skupaj s sprejetim amandmajem. 
 
Navzočnost se ni spremenila (23 svetnikov). 
Za je glasovalo 22 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 

 

 30



AD 15. 
 

PREDLOG PRAVILNIKA O UPEPELITVI 
 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Pred sejo so prejeli poročilo pristojnega Odbora za 
gospodarske javne službe in promet. 
 
Pavel KLAVS, v. d. načelnika Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, je podal uvodno 
obrazložitev.  
 
Prof. dr. Andrej RUS, predsednik Odbora za gospodarske javne službe in promet, je podal 
stališče odbora.  
 
Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni želela besede. 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Pravilnika o upepelitvi. 
 
Navzočnost je priglasilo 26 svetnikov. 
Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 16. 
 

A) PREDLOG SKLEPA O IZDAJI SOGLASJA JAVNEMU ZAVODU MUZEJ IN 
GALERIJE MESTA LJUBLJANE ZA PRIDOBITEV POOBLASTILA ZA 

OPRAVLJANJE DRŽAVNE JAVNE SLUŽBE MUZEJEV 
 

B) PREDLOG SKLEPA O IZDAJI SOGLASJA JAVNEMU ZAVODU 
ARHITEKTURNI MUZEJ LJUBLJANA ZA PRIDOBITEV POOBLASTILA ZA 

OPRAVLJANJE DRŽAVNE JAVNE SLUŽBE MUZEJEV 
 

C) PREDLOG SKLEPA O IZDAJI SOGLASJA JAVNEMU ZAVODU 
MEDNARODNI GRAFIČNI LIKOVNI CENTER ZA PRIDOBITEV POOBLASTILA 

ZA OPRAVLJANJE DRŽAVNE JAVNE SLUŽBE MUZEJEV 
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega 
Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost. 
 
Dr. Uroš GRILC, načelnik Oddelka za kulturo, je podal uvodno obrazložitev za vse tri točke.  
 
Izr. prof. dr. Milena Mileva BLAŽIĆ, članica Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost, je 
podala stališče odbora za vse tri točke.  
 
Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni želela besede. 
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Župan je odprl razpravo o vseh treh točkah skupaj. Razpravljal ni nihče, zato je župan prešel 
na glasovanje: 
 
PREDLOG SKLEPA k točki A: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o izdaji soglasja javnemu 
zavodu Muzej in galerije mesta Ljubljane za pridobitev pooblastila za opravljanje 
državne javne službe muzejev. 
 
Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov. 
 
Župan je ponovno ugotavljal navzočnost. 
 
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov. 
Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
PREDLOG SKLEPA k točki B: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o izdaji soglasja javnemu 
zavodu Arhitekturni muzej Ljubljana za pridobitev pooblastila za opravljanje državne 
javne službe muzejev. 
 
Navzočnost se ni spremenila (24 svetnikov). 
Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
PREDLOG SKLEPA k točki C: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o izdaji soglasja javnemu 
zavodu Mednarodni grafični likovni center za pridobitev pooblastila za opravljanje 
državne javne službe muzejev. 
 
Navzočnost se ni spremenila (24 svetnikov). 
Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 17. 
 

PREDLOG ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU 
ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA BS 4/1 RUSKI CAR, BS 4/2 STOŽICE, BS 4/3 

JEŽICA IN BS 4/4 MALA VAS 
 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega Odbora za 
urejanje prostora in urbanizem. Četrtna skupnost Posavje je poslala pripombe, vendar 
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prepozno, zato jih svetniki niso prejeli in jih mestni svet ni obravnaval. Pred sejo so prejeli še 
amandmaja župana. 
 
Alenka PAVLIN, vodja Odseka za prostorske izvedbene akte in prenovo v Oddelku za 
urejanje prostora, je podala uvodno obrazložitev.  
 
Prof. Janez KOŽELJ, predsednik Odbora za urejanje prostora in urbanizem, je podal stališče 
odbora.  
 
Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni želela besede. 
 
Župan je pojasnil, da se obravnava predloga odloka na podlagi 135. člena Poslovnika 
Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana opravi po vrstnem redu posebej o vsakem členu, h 
kateremu so vloženi amandmaji. Razprava o posameznem členu je omejena na razpravo o 
amandmajih, ki so vloženi k temu členu. Glasovanje o amandmajih se opravi takoj po končani 
razpravi o amandmajih k posameznemu členu. 
 

I. 
 

O 9. členu predloga odloka, h kateremu je župan vložil amandma, je razpravljal svetnik Miha 
JAZBINŠEK. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
AMANDMA župana: 
 
V 1. točki 9. člena (Namembnost) se v petem odstavku črta prva alinea, ki se glasi: 
»-1130 Stanovanjske stavbe za posebne namene, od tega domovi za starejše osebe ali 
materinski domovi ali zavetišča in podobno,« 
 
Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov. 
Za je glasovalo 22 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 

II. 
 

O 12. členu predloga odloka, h kateremu je župan vložil amandma, ni razpravljal nihče, zato 
je župan dal na glasovanje 
 
AMANDMA župana: 
 
Druga alineja prvega odstavka 12. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»-parkirne površine na nivoju terena je treba ozeleniti, na dve parkirni mesti je treba 
zasaditi vsaj eno drevo.« 
 
Navzočnost se ni spremenila (23 svetnikov). 
Za je glasovalo 21 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
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Amandma je bil sprejet. 
 
 
Nato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za dele območij urejanja BS 4/1 Ruski car, BS 4/2 Stožice, BS 4/3 
Ježica in BS 4/4 Mala vas skupaj s sprejetima amandmajema. 
 
Navzočnost se ni spremenila (23 svetnikov). 
Za je glasovalo 21 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 

 
 

AD 18. 
 

DOPOLNJENI OSNUTEK ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM 
PROSTORSKEM NAČRTU ZA PROSTORSKO UREDITEV SKUPNEGA POMENA 

ZA BENCINSKI SERVIS NA POČIVALIŠČU BARJE 
 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega Odbora za 
urejanje prostora in urbanizem s pripombami. 
 
Alenka PAVLIN, vodja Odseka za prostorske izvedbene akte in prenovo Oddelka za urejanje 
prostora, je podala uvodno obrazložitev.  
 
Prof. Janez KOŽELJ, predsednik Odbora za urejanje prostora in urbanizem, je podal stališče 
odbora.  
 
Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni želela besede. 
 
Razpravljal je svetnik Miha JAZBINŠEK. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu za prostorsko ureditev skupnega pomena za bencinski 
servis na počivališču Barje skupaj s pripombami. 
 
Navzočnost je priglasilo 25 svetnikov. 
Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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AD 19. 
 

DOPOLNJENI OSNUTEK ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
DOLGOROČNEGA PLANA OBČIN IN MESTA LJUBLJANE ZA OBDOBJE 1986 – 
2000 ZA OBMOČJE MESTNE OBČINE LJUBLJANA (ZA OBMOČJE TOBAČNE 

TOVARNE) 
 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega Odbora za 
urejanje prostora in urbanizem. Četrtna skupnost Center je poslala pripombe, vendar 
prepozno, zato jih svetniki niso prejeli in jih mestni svet ni obravnaval. 
 
Mag. Miran GAJŠEK, načelnik Oddelka za urejanje prostora, je podal uvodno obrazložitev.  
 
Prof. Janez KOŽELJ, predsednik Odbora za urejanje prostora in urbanizem, je podal stališče 
odbora.  
 
Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni želela besede. 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme dopolnjeni osnutek Odloka o 
spremembah in dopolnitvah Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 
1986 – 2000 za območje Mestne občine Ljubljana (za območje Tobačne tovarne) skupaj 
s pripombami. 
 
Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov. 
Za je glasovalo 20 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 20. 
 

DOPOLNJENI OSNUTEK ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ODLOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH ZA OBMOČJE 

UREJANJA CR1/17 KONGRESNI TRG TER DELE OBMOČIJ UREJANJA CT2 
WOLFOVA ULICA – TRG OSVOBODITVE IN CT10 SLOVENSKA CESTA 

 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega Odbora za 
urejanje prostora in urbanizem s pripombami. Četrtna skupnost Center je poslala pripombe, 
vendar prepozno, zato jih svetniki niso prejeli in jih mestni svet ni obravnaval. 
 
Alenka PAVLIN, vodja Odseka za prostorske izvedbene akte in prenovo Oddelka za urejanje 
prostora, je podala uvodno obrazložitev.  
 
Prof. Janez KOŽELJ, predsednik Odbora za urejanje prostora in urbanizem, je podal stališče 
odbora.  
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Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni želela besede. 
 
Razpravljali so: svetniki Miha JAZBINŠEK, Roman KOLAR, doc. dr. Gregor GOMIŠČEK, 
prof. dr. Andrej RUS, mag, Janez KOPAČ in župan. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Dopolnjeni osnutek Odloka o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje 
urejanja CR1/17 Kongresni trg ter dele območij urejanja CT2 Wolfova ulica – Trg 
osvoboditve in CT10 Slovenska cesta skupaj s pripombami. 
 
Navzočnost je priglasilo 26 svetnikov. 
Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 21. 
 

PREDLOG ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ 
ZA DEL OBMOČJA UREJANJA CO 5/2 - PLINARNA S PREDLOGOM ZA HITRI 

POSTOPEK 
 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega Odbora za 
urejanje prostora in urbanizem.  
 
Katja OSOLIN iz Oddelka za ravnanje z nepremičninami je podala uvodno obrazložitev.  
 
Prof. Janez KOŽELJ, predsednik Odbora za urejanje prostora in urbanizem, je podal stališče 
odbora.  
 
Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni želela besede. 
 
 
1.) 
Svet je najprej odločal o obravnavi akta po hitrem postopku (1. odstavek 142. člena 
poslovnika mestnega sveta).  
 
O Predlogu za sprejem Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za del 
območja   urejanja CO 5/2 - Plinarna po hitrem postopku ni razpravljal nihče, zato je 
župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se Odlok o programu 
opremljanja stavbnih zemljišč za del območja urejanja CO 5/2 - Plinarna sprejme po 
hitrem postopku. 
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Navzočnost je priglasilo 28 svetnikov. 
Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
2.)  
Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za del območja   urejanja 
CO 5/2 - Plinarna 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o programu opremljanja 
stavbnih zemljišč za del območja   urejanja CO 5/2 - Plinarna. 
 
Navzočnost se ni spremenila (28 svetnikov). 
Za je glasovalo 22 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 

 
 

AD 22. 
 

PREDLOG SKLEPA O UKINITVI JAVNEGA DOBRA – PARC. ŠT. 1062/14 K.O. 
BIZOVIK 

 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega Odbora za 
urejanje prostora in urbanizem.  
 
Nataša TURŠIČ, načelnica Oddelka za ravnanje z nepremičninami, je podala uvodno 
obrazložitev.  
 
Prof. Janez KOŽELJ, predsednik Odbora za urejanje prostora in urbanizem, je podal stališče 
odbora.  
 
Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni želela besede. 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra – 
parc. št. 1062/14 k.o. Bizovik. 
 
Navzočnost je priglasilo 30 svetnikov. 
Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
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Sklep je bil sprejet. 
 

 
AD 23. 

 
PREDLOG DOPOLNITVE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V MESTNI OBČINI 

LJUBLJANA ZA LETO 2009 
 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega Odbora za 
šport z amandmajem ter amandmaje župana.  
 
Marko KOLENC, načelnik Oddelka za šport, je podal uvodno obrazložitev.  
 
Dr. Marta BON, predsednica Odbora za šport, je podala stališče odbora.  
 
Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni želela besede. 
  
Skupaj o vloženih amandmajih in o aktu v celoti sta razpravljala svetnika Ignac POLAJNAR 
in doc. dr. Gregor GOMIŠČEK. 
 
Po končani razpravi je župan prešel na glasovanje: 
 
1. AMANDMA župana: 
 
V drugem odstavku besedila se znesek »10.264.012« nadomesti z zneskom »10.125.891«,  
znesek »6.263.301« z zneskom »5.508.637« in znesek »3.695.185«   z zneskom 
»4.617.254«. 
 
Navzočnost je priglasilo 28 svetnikov. 
Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
Ker je bil sprejet amandma župana, mestni svet o naslednjem amandmaju ni glasoval. 
 
AMANDMA Odbora za šport se je sicer glasil: 
 
V drugem odstavku besedila predloga se znesek 6.263.301 € za vzdrževanje in 
obratovanje ter investicije v športno infrastrukturo črta in vnese pravilen znesek  
5.994.978 € ter črta znesek 3.695.185 € za dejavnosti izvajalcev letnega programa športa 
in vnese pravilen znesek 4.269.034 €.  
 
 
2. AMANDMA župana: 
 
V naslovu točke 1.1 Proračunska postavka 081001: Program športa otrok in mladine se 
znesek »2.633.749« nadomesti z zneskom »2.980.469«. 
 
V tabeli navedene točke se v vrstici: 
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− SKUPAJ Program športa otrok in mladine znesek »2.623.700« nadomesti z zneskom 
»2.573.700«, znesek »10.049« z zneskom »406.769«, znesek »2.633.749« pa z zneskom 
»2.980.469«, 

− Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok znesek »583.350« nadomesti z zneskom 
»353.350«, znesek »733.350« pa z zneskom »683.350«, 

− Drugi do 80 urni interesni programi športne vzgoje otrok znesek »317.800« 
nadomesti z zneskom »267.800«, znesek »367.800« pa z zneskom »317.800«, 

− Športni programi po pouku za šoloobvezne otroke, ki jih izvajalci ponudijo v 
sodelovanju z osnovnimi šolami na več kot 10 šolah do 17. ure, se v stolpcu veljavni 
LPŠ 2009 v EUR kot tudi v stolpcu dopolnjen LPŠ 2009 v EUR znesek »200.000«  
nadomesti z zneskom »150.000«, 

− Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport, se  
znesek »0« nadomesti z zneskom »396.720«, znesek »1.600.000« pa z zneskom 
»1.996.720«. 

 
Navzočnost se ni spremenila (28 svetnikov). 
Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
3. AMANDMA župana: 
 
V točki 1.2 Proračunska postavka 081002: Šport odraslih: 379.452 € se v vrstici 
SKUPAJ  Šport odraslih znesek »56.615« nadomesti z zneskom »379.452«.  
 
Navzočnost se ni spremenila (28 svetnikov). 
Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
4. AMANDMA župana: 
 
V točki 1.7 Proračunska postavka 081007: Športne prireditve in mednarodna dejavnost 
v športu: 481.795 € se v vrstici: 
− SKUPAJ Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu znesek »431.795« 

nadomesti z zneskom »481.795«, znesek »50.000« pa z zneskom »0«, 
− Druge velike športno rekreativne prireditve v MOL znesek »22.195« nadomesti z 

zneskom »47.195«, znesek »25.000« pa z zneskom »0«, 
Velika mednarodna tekmovanja in prireditve znesek »40.000« nadomesti z  zneskom 
»65.000«, znesek »25.000« pa z zneskom »0«. 
 
Navzočnost se ni spremenila (28 svetnikov). 
Za je glasovalo 21 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
5. AMANDMA župana: 
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V naslovu točke 1.9 Proračunski postavki 081023 in 081035: Osvetlitev Poti okoli 
Ljubljane: 493.000 € se znesek »493.000« nadomesti z zneskom »6.660«.  
 
V navedeni tabeli se znesek »198.380« nadomesti z zneskom »-148.340«, znesek 
»493.000« pa z zneskom »6.660« 
 
Tekst se spremeni tako, da se glasi: »Projekt Osvetlitve Poti okoli Ljubljane je 
zaustavljen. V prihodnje se bo del Poti okoli Ljubljane opremil s športnimi rekviziti v 
okviru projekta Otoki športa za vse. Sredstva, ki so še ostala na proračunski postavki 
081023, so potrebna za plačilo projektne dokumentacije, ki je bila narejena pred 
ustavitvijo projekta.«. 
 
Navzočnost se ni spremenila (28 svetnikov). 
Za je glasovalo 22 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
6. AMANDMA župana: 
 
V točki 1.10 Proračunski postavki 081026 in 081036 Obnova kopališča Kolezija: 190.721 
€ se znesek »-2.626.031« nadomesti z zneskom »-2.609.279«. 
 
Navzočnost se ni spremenila (28 svetnikov). 
Za je glasovalo 19 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
7. AMANDMA župana: 
 
V poglavju Namenska sredstva pridobljena na razpisih Ministrstva za šolstvo in šport in 
Fundacija za šport se črtata postavka 081035 Osvetlitev poti okoli Ljubljane-
sofinanciranje FŠ in MŠŠ in njena obrazložitev. 
 
Navzočnost se ni spremenila (28 svetnikov). 
Za je glasovalo 22 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
8. AMANDMA župana: 
  
V točki 2.1 Javna služba Agencije za šport se znesek »736.900« nadomesti z zneskom 
»766.500«. 
 
Navzočnost se ni spremenila (28 svetnikov). 
Za je glasovalo 21 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
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Amandma je bil sprejet. 
 
 
9. AMANDMA župana: 
  
V točki 2.2 Javna služba ŠRC Tivoli se v vrstici: 
- SKUPAJ Javna služba ŠRC Tivoli znesek »1.699.941« nadomesti z zneskom 
»1.726.896« €, znesek »4.937.548« pa z zneskom »4.964.503«, 
- Naučimo se plavati se v stolpcu povečanje/zmanjšanje kot tudi v stolpcu dopolnjen 
LPŠ 2009 v EUR znesek »39.045« nadomesti z zneskom »66.000«. 
 
Navzočnost se ni spremenila (28 svetnikov). 
Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
10. AMANDMA župana: 
 
V točki 2.3 Izvajalci letnega programa športa 2009 izbrani na javnem razpisu se v 
vrstici: 
- SKUPAJ Izbrani izvajalci letnega programa športa 2009 izbrani na javnih razpisih  
znesek »2.837.033« nadomesti z zneskom »2.834.533«, znesek »664.642« z zneskom 
»986.907« in znesek »3.501.675« z zneskom »3.821.440«, 
- Šolska športna tekmovanja za šoloobvezne otroke – stroški organizacije osnovnih šol se 
v stolpcu povečanje/zmanjšanje kot tudi v stolpcu dopolnjen LPŠ 2009 v EUR znesek 
»46.600« nadomesti z zneskom »43.000«, 
- Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport, se znesek 
»1.600.000« nadomesti z zneskom »1.517.900«, znesek »0« z zneskom »392.808«, znesek 
»1.600.000« z zneskom »1.970.708«, 
- Druge velike športno rekreativne prireditve v MOL se znesek »22.195« nadomesti z 
zneskom »59.852«, znesek »25.000« z zneskom »0«, znesek »47.195« z zneskom »59.852«,  
- Velika mednarodna tekmovanja in prireditve se znesek »40.000« nadomesti z zneskom 
»81.943«, znesek »41.943« pa z zneskom »0«. 
  
Navzočnost se ni spremenila (28 svetnikov). 
Za je glasovalo 21 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
11. AMANDMA župana: 
 
V točki 2.4 Oddelek za šport se v vrstici: 
- SKUPAJ Oddelek za šport znesek »3.111.906« nadomesti z zneskom »3.121.346«,   
znesek »1.741.279« z zneskom »2.235.559« in znesek »1.370.627« z zneskom »885.787«  
- Osvetlitev Poti okoli Ljubljane se znesek »338.000« nadomesti z zneskom »-148.340«, 
znesek »493.000« z zneskom »6.660«.  
 
Na koncu tabele se dodata dve novi vrstici: 
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- Mala dela ČS-vzdrževanje zunanjih športnih površin, kjer se v stolpec veljavni LPŠ 
2009 v EUR vpiše znesek »7.940«, v stolpec povečanje/zmanjšanje pa znesek  
»-7.940 €«, 
- SPR-šport, kjer se v stolpec veljavni LPŠ 2009 v EUR vpiše znesek »1.500« in v stolpec 
dopolnjen LPŠ 2009 v EUR znesek »1.500«. 
  
Navzočnost se ni spremenila (28 svetnikov). 
Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
Nato je župan dal na glasovanje  
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Predlog dopolnitve Letnega programa 
športa v Mestni občini Ljubljana za leto 2009 skupaj s sprejetimi amandmaji. 
 
Obrazložitev glasu je podal svetnik doc. dr. Gregor GOMIŠČEK. 
 
Navzočnost se ni spremenila (28 svetnikov). 
Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 24. 
 

PREDLOG SKLEPA O ZMANJŠANJU VREDNOSTI NAMENSKEGA 
PREMOŽENJA IN KAPITALA JAVNEGA STANOVANJSKEGA SKLADA MESTNE 

OBČINE LJUBLJANA 
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega 
Odbora za finance. 
 
Jožka HEGLER, direktorica Javnega stanovanjskega sklada MOL, je podala uvodno 
obrazložitev.  
 
Jadranka DAKIĆ, predsednica Odbora za finance, je podala stališče odbora. 
 
Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni želela besede. 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o zmanjšanju vrednosti 
namenskega premoženja in kapitala Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine 
Ljubljana. 
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Navzočnost je priglasilo 27 svetnikov. 
Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 25. 
 

PREDLOG SKLEPA O DOLOČITVI VIŠINE DELA PLAČE ZA DELOVNO 
USPEŠNOST DIREKTORICE JAVNEGA STANOVANJSKEGA SKLADA MESTNE 

OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2008 
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega 
Odbora za stanovanjsko politiko. 
 
Mag. Leonida RIJAVEC ROŽANC, vodja Splošnega sektorja Javnega stanovanjskega sklada 
MOL, je podala uvodno obrazložitev.  
 
Sašo RINK, predsednik Odbora za stanovanjsko politiko, je podal stališče odbora. 
 
Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni želela besede. 
 
Svetnik Peter SUŠNIK je podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da se točka preloži 
na eno od naslednjih sej mestnega sveta, ker je nenavadno, da se sprejema predlog o podelitvi 
nagrade za leto, za katero mestni svet niti še ni obravnaval zaključnega računa oziroma 
letnega poročila. 
 
Župan je dal na glasovanje 
 
POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnika Petra SUŠNIKA: 
 
Točka se preloži na eno od naslednjih sej mestnega sveta. 
 
Župan je povedal, da predloga ne podpira. 
 
Navzočnost je priglasilo 28 svetnikov. 
Za je glasovalo 8 svetnikov. Proti je glasovalo 22 svetnikov. 
 
Svetnik Gregor ISTENIČ je zahteval ponovitev glasovanja. 
 
Župan je dal postopkovni predlog sklepa ponovno na glasovanje. 
 
Navzočnost se ni spremenila (28 svetnikov). 
Za je glasovalo 8 svetnikov. Proti je glasovalo 21 svetnikov. 
 
Postopkovni predlog sklepa ni bil sprejet. 
 
 
Razpravljal je svetnik Peter SUŠNIK. 
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Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o določitvi višine dela 
plače za delovno uspešnost direktorice Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine 
Ljubljana za leto 2008. 
 
Navzočnost je priglasilo 29 svetnikov. 
Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 26. 
 

PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K VKLJUČITVI LJUBLJANE V PETO FAZO 
PROGRAMA MREŽE ZDRAVIH MEST SVETOVNE ZDRAVSTVENE 

ORGANIZACIJE 
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega 
Odbora za zdravstvo in socialno varstvo. 
 
Tilka KLANČAR, načelnica Oddelka za zdravje in socialno varstvo, je podala uvodno 
obrazložitev.  
 
Prof. dr. Bojana BEOVIĆ, podpredsednica Odbora za zdravstvo in socialno varstvo, je podala 
stališče odbora.  
 
Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni želela besede. 
 
Razpravljali so svetniki: doc. dr. Gregor GOMIŠČEK, Roman KOLAR, prof. dr. Andrej 
RUS, Dunja PIŠKUR KOSMAČ, prof. dr. Bojana BEOVIĆ, Marjeta VESEL 
VALENTINČIČ in Mitja MERŠOL. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o soglasju k vključitvi 
Ljubljane v peto fazo programa Mreže zdravih mest Svetovne zdravstvene organizacije. 
 
Obrazložitev glasu je podal svetnik doc. dr. Gregor GOMIŠČEK. 
 
Navzočnost je priglasilo 28 svetnikov. 
Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Svetnik Peter SUŠNIK je zahteval ponovitev glasovanja. 
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Župan je dal predlog sklepa ponovno na glasovanje. 
 
Navzočnost se ni spremenila (28 svetnikov). 
Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti so glasovali 4 svetniki. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 27. 
 

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBI ODLOKA O USTANOVITVI REGIONALNE 
RAZVOJNE AGENCIJE LJUBLJANSKE URBANE REGIJE S PREDLOGOM ZA 

SPREJEM PO HITREM POSTOPKU
 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega Odbora za 
lokalno samoupravo.  
 
Mag. Lilijana MADJAR, direktorica Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije, 
je podala uvodno obrazložitev.  
 
Janko MÖDERNDORFER, predsednik Odbora za lokalno samoupravo, je podal stališče 
odbora.  
 
Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni želela besede. 
 
 
1.) 
Svet je najprej odločal o obravnavi akta po hitrem postopku (1. odstavek 142. člena 
poslovnika mestnega sveta).  
 
O Predlogu za sprejem Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi Regionalne razvojne 
agencije Ljubljanske urbane regije po hitrem postopku ni razpravljal nihče, zato je župan 
dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se Odlok o spremembi Odloka 
o ustanovitvi Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije sprejme po hitrem 
postopku. 
 
Navzočnost je priglasilo 26 svetnikov. 
Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
2.)  
Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi Regionalne razvojne agencije 
Ljubljanske urbane regije
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Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o spremembi Odloka o 
ustanovitvi Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije. 
 
Navzočnost se ni spremenila (26 svetnikov). 
Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
 
S tem je bil izčrpan dnevni red 28. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, zato je 
župan ob 20.38 uri sejo končal. 
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