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

Številka: 032-206/2008-33 
Datum:   17. 12. 2008 
 
 

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

• v ponedeljek, 24. novembra 2008 - I. zasedanje 
• v ponedeljek, 15. decembra 2008 - II. zasedanje 

 
Zasedanji sta potekali v Veliki sejni dvorani Mestne občine Ljubljana, Magistrat, 
Mestni trg 1, Ljubljana. 
 
Zasedanji sta vodila župan Mestne občine Ljubljana Zoran JANKOVIĆ in podžupan Janko 
MÖDERNDORFER. 
  
Na prvem zasedanju dne 24. novembra 2008 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, 
Boštjan CIZELJ, Aleš ČERIN, Jadranka DAKIĆ, doc. dr. Gregor GOMIŠČEK, Bogomir 
GORENŠEK, Gregor ISTENIČ, Roman JAKIČ, Mihael JARC, Miha JAZBINŠEK, Aleš 
KARDELJ, Mojca KAVTIČNIK, 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, Danica SIMŠIČ, Franc SLAK, Slavko SLAK, Peter 
SUŠNIK, prof. dr. Metka TEKAVČIČ, prof. dr. Gregor TOMC, Marjeta VESEL 
VALENTINČIČ, Peter VILFAN in dr. Slavko ZIHERL.  
 
Zasedanja se niso udeležili svetniki: mag. Nives CESAR, Maša KOCIPER, prof. dr. Andrej 
RUS in Eva STRMLJAN KRESLIN. 
 
Na drugem zasedanju dne 15. decembra 2008 so bili navzoči svetniki: 
 
Bojan ALBREHT, Anja BAH ŽIBERT, izr. prof. dr. Milena Mileva BLAŽIĆ, Marko 
BOKAL, dr. Marta BON, Peter Jožef BOŽIČ, Boštjan CIZELJ, Aleš ČERIN, Jadranka 
DAKIĆ, doc. dr. Gregor GOMIŠČEK, Bogomir GORENŠEK, Gregor ISTENIČ, Roman 
JAKIČ, Miha JAZBINŠEK, Aleš KARDELJ, Mojca KAVTIČNIK, 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, Franc SLAK, Slavko SLAK, 
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Peter SUŠNIK, prof. dr. Metka TEKAVČIČ, prof. dr. Gregor TOMC, Marjeta VESEL 
VALENTINČIČ, Peter VILFAN in dr. Slavko ZIHERL.  
 
Zasedanja se niso udeležili svetniki: Bruna ANTAUER, prof. dr. Bojana BEOVIĆ, mag. 
Nives CESAR, Mihael JARC, Maša KOCIPER, prof. dr. Andrej RUS, Danica SIMŠIČ in Eva 
STRMLJAN KRESLIN. 
 
 
Prvo zasedanje se je pričelo ob 15.38 uri ob navzočnosti 25 svetnikov. 
 
Prvo zasedanje sta vodila župan Mestne občine Ljubljana Zoran JANKOVIĆ in podžupan 
Janko MÖDERNDORFER. 
 
Župan je svetnike obvestil, da je na seji navzoč tudi predsednik Nadzornega odbora Mestne 
občine Ljubljana Ivan OVEN. 
 
S sklicem so svetniki prejeli predlog dnevnega reda 22. seje Mestnega sveta Mestne občine 
Ljubljana. 
 
1. Potrditev zapisnikov 20. in 21. seje ter 11. izredne 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 Strategije razvoja vzgoje in izobraževanja v Mestni občini Ljubljana za 

obdobje 2009 – 2019 – Izziv za povečanje kakovosti vzgoje in izobraževanja otrok, 
mladine in odraslih 

6. Predlog Akcijskega načrta za izenačevanje in uresničevanje enakih možnosti oseb z 
oviranostmi v Mestni občini Ljubljana za obdobje od 2008 do 2010 

7. Predlog Sklepa o javnem razpisu za podelitev koncesij za izvajanje storitve pomoč 
družini na domu v Mestni občini Ljubljana 

8. a) Predlog Sklepa o pripojitvi javnega zavoda Gledališče za otroke in mlade  
Ljubljana k javnemu zavodu Lutkovno gledališče Ljubljana 
b) Predlog Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Lutkovno gledališče Ljubljana 

9. a) Predlog Sklepa o spojitvi javnih zavodov Mestnega muzeja Ljubljana in Mestne 
galerije Ljubljana 

      b) Predlog Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Muzej in galerije mesta Ljubljane 
10. Predlog Sklepa o določitvi višine dela plače za redno delovno uspešnost direktorjev v 

javnih zavodih s področja kulture 
11. Predlog Odloka o pogrebni in pokopališki dejavnosti 
12. a) Predlog Pravilnika o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajalcev 

letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana 
      b) Predlog Letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana za leto 2009 
13. Predlog Sklepa o soglasju k pravnemu poslu prodaje stvarnega premoženja           

Mestne občine Ljubljana – zemljišča parc. št. 2720/1 in parc. št. 2726, obe k.o. Tabor 
14. Predlog Sklepa o soglasju k pravnemu poslu prodaje stvarnega premoženja           

Mestne občine Ljubljana – zemljišča parc. št. 1347/5, 1332/2, 1333/2, 1324 in 1333/6, 
vse k.o. Bežigrad 

15. Predlog Odloka o priznanjih Mestne občine Ljubljana 
16. Predlog Občinskega programa varnosti Mestne občine Ljubljana 
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17. a) Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele območij    
          urejanja  BO 1/1 Lesnina, ŠT 1/1 Območje ŽG in ŠO 1/1 Kurilnica (za islamski -    
          versko kulturni center)  
      b) Predlog Sklepa o soglasju k pravnemu poslu prodaje stvarnega premoženja  
          Mestne občine Ljubljana – zemljišča parc. št. 2192/3 k.o. Bežigrad in zemljišča    
          parc. št. 1416/1, 1416/2, 1453/27 in 1453/29 vse k.o. Spodnja Šiška 
18. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih 

pogojih za plansko celoto Š4 Dravlje 
19. a) Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Mestne občine Ljubljana za  
          leto 2007 
      b) Letno poročilo Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za  
          leto 2007 
 
Po sklicu so prejeli obvestilo, da župan z dnevnega reda umika predlagani 13. in 14. točko z 
naslovoma »Predlog Sklepa o soglasju k pravnemu poslu prodaje stvarnega premoženja 
Mestne občine Ljubljana – zemljišča parc. št. 2720/1 in parc. št. 2726, obe k.o. Tabor" in 
"Predlog Sklepa o soglasju k pravnemu poslu prodaje stvarnega premoženja Mestne 
občine Ljubljana – zemljišča parc. št. 1347/5, 1332/2, 1333/2, 1324 in 1333/6, vse k.o. 
Bežigrad«. (Točki sta bili uvrščeni na dnevni red 12. izredne seje mestnega sveta z dne 17. 
11. 2008.) Ostale točke so se ustrezno preštevilčile. 
 
Prejeli so obvestilo, da župan z dnevnega reda umika tudi predlagano 18. točko z naslovom 
"Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih 
pogojih za plansko celoto Š4 Dravlje", kar pa je predlagal tudi svetnik Miha JAZBINŠEK. 
(Točka je bila uvrščena na dnevni red 23. seje mestnega sveta.) Ostale točke so se ustrezno 
preštevilčile. 
 
Svetniki so prejeli tudi predlog za razširitev dnevnega reda z novo točko z naslovom 
"Dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele 
območij urejanja ŠS 2/2-1 in ŠS 2/2-2 - Korotansko naselje". Točka se uvrsti na 18. mesto 
predlaganega dnevnega reda, za točko z naslovom "Predlog Sklepa o soglasju k pravnemu 
poslu prodaje stvarnega premoženja Mestne občine Ljubljana – zemljišča parc. št. 2192/3 k.o. 
Bežigrad in zemljišča parc. št. 1416/1, 1416/2, 1453/27 in 1453/29 vse k.o. Spodnja Šiška". 
Točke so se ustrezno preštevilčile. 
 
Po sklicu pa so svetniki nato prejeli še predlog Svetniškega kluba SDS za umik predlagane 
17.a) točke z naslovom "Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 
dele območij urejanja  BO 1/1 Lesnina, ŠT 1/1 Območje ŽG in ŠO 1/1 Kurilnica (za 
islamski versko-kulturni center)." 
 
Pred sejo so svetniki od Svetniškega kluba SDS prejeli še predlog za spremembo vrstnega 
reda točk, in sicer da se predlagana točka 19.a) “Predlog Odloka o zaključnem računu 
proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2007” prestavi za 4. točko »Kadrovske 
zadeve« ter tako postane 5. točka dnevnega reda.     
 
O dnevnem redu ni razpravljal nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
- PREDLOG Svetniškega kluba SDS ZA SPREMEMBO DNEVNEGA REDA: 
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Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se z dnevnega reda 22. seje 
mestnega sveta umakne 17. a točka z naslovom "Predlog Odloka o občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu za dele območij urejanja  BO 1/1 Lesnina, ŠT 1/1 
Območje ŽG in ŠO 1/1 Kurilnica (za islamski versko-kulturni center)." 
 
Župan je povedal, da predloga ne podpira. 
 
Navzočnost je priglasilo 25 svetnikov. 
Za je glasovalo 13 svetnikov. Proti je glasovalo 19 svetnikov. 
 
Predlagana sprememba dnevnega reda ni bila sprejeta. 
 
 
- PREDLOG ZA SPREMEMBO DNEVNEGA REDA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se dnevni red 22. seje 
mestnega sveta razširi z novo točko z naslovom "Dopolnjen osnutek Odloka o občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu za dele območij urejanja ŠS 2/2-1 in ŠS 2/2-2 - 
Korotansko naselje". Točka se uvrsti na 18. mesto predlaganega dnevnega reda. 
 
Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov). 
Za je glasovalo 17 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Predlagana sprememba dnevnega reda je bila sprejeta. 
 
 
- PREDLOG Svetniškega kluba SDS ZA SPREMEMBO DNEVNEGA REDA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se predlagana točka 19.a) 
“Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 
2007” prestavi za 4. točko »Kadrovske zadeve« ter tako postane 5. točka dnevnega reda.     
 
Župan je povedal, da predloga ne podpira. 
 
Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov). 
Za je glasovalo 14 svetnikov. Proti je glasovalo 18 svetnikov. 
 
Predlagana sprememba dnevnega reda ni bila sprejeta. 
 
 
Nato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog dnevnega reda 22. seje mestnega 
sveta skupaj s sprejeto spremembo.  
 
Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov). 
Za je glasovalo 17 svetnikov. Proti je glasovalo 8 svetnikov. 
 
Predlagani dnevni red (skupaj s sprejeto spremembo) je bil sprejet. 
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AD 1. 
 

POTRDITEV ZAPISNIKOV 20. IN 21. SEJE TER 11. IZREDNE SEJE MESTNEGA 
SVETA MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje.  
 
O zapisniku 21. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana sta razpravljala svetnika Peter 
SUŠNIK in Janko MÖDERNDORFER. 
 
Svetnik Peter SUŠNIK je v svoji razpravi podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da se 
sprejem zapisnika 21. seje mestnega sveta preloži na eno od naslednjih sej mestnega sveta, ko 
se točka 2 »Poročilo župana« dopolni z vsebino te točke, da bo razvidno, zakaj sta bila v 
nadaljevanju podana dva postopkovna predloga sklepov. 
 
Župan je dal na glasovanje 
 
POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnika Petra SUŠNIKA: 
 
Zapisnik 21. seje mestnega sveta se preloži na eno od naslednjih sej mestnega sveta. 
 
Župan je povedal, da predloga ne podpira. 
 
Navzočnost je priglasilo 27 svetnikov. 
Za je glasovalo 10 svetnikov. Proti je glasovalo 18 svetnikov. 
 
Postopkovni predlog sklepa ni bil sprejet. 
 
 
Nato je župan dal na glasovanje 
 
1. PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi zapisnik 20. seje Mestnega sveta Mestne 
občine Ljubljana z dne 29. septembra 2008. 
 
Navzočnost se ni spremenila (27 svetnikov). 
Za je glasovalo 18 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
2. PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi zapisnik 11. izredne seje Mestnega sveta 
Mestne občine Ljubljana z dne 29. septembra 2008. 
 
Navzočnost se ni spremenila (27 svetnikov). 
Za je glasovalo 19 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 
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Sklep je bil sprejet. 
 
 
3. PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi zapisnik 21. seje Mestnega sveta Mestne 
občine Ljubljana z dne 20. oktobra 2008. 
 
Navzočnost se ni spremenila (27 svetnikov). 
Za je glasovalo 16 svetnikov. Proti so glasovali 4 svetniki. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 

 
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 Anja BAH ŽIBERT.  
 
Vprašanje za pisni odgovor oziroma pobudo sta poslala svetnica prof. dr. Bojana BEOVIĆ 
(glede stadiona za Bežigradom) ter svetnik Franc SLAK (glede okrepitve nadzora nad 
nepravilno parkiranimi avtomobili). 
 
Odgovora na svoji vprašanji sta prejela svetnika Boštjan CIZELJ (glede ukrepanja pristojnih 
služb na podlagi prijav občanov v zvezi z nezakonitimi posegi v javno površino) in Aleš 
KARDELJ (glede zaščite območja Šmarne gore). 
 
 
Župan je dal besedo za ustno postavitev vprašanja svetnici Anji BAH ŽIBERT. 
 
Na vprašanje svetnice je odgovorila načelnica Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet  
Rudolfa CIUHA. 
 
 

AD 3. 
 

POROČILO ŽUPANA 
 

Župan je predstavil poročilo. 
 
 

AD 4. 
 

KADROVSKE ZADEVE 
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli po sklicu seje. 
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Aleš ČERIN, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je podal 
uvodno obrazložitev. 
 
1. PREDLOG SKLEPA O PRENEHANJU MANDATA IN IMENOVANJU 
NADOMESTNE PREDSTAVNICE MESTNE OBČINE LJUBLJANA V SVET VRTCA 
CICIBAN 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Nataši KUŠAR preneha mandat članice Sveta Vrtca Ciciban. 
                                                               
V  Svet Vrtca Ciciban se za predstavnico    i m e n u j e : 
 
Nataša HACIN MCDOWELL. 
 
Mandat imenovane je vezan na mandat sveta vrtca.  
 
Navzočnost je priglasilo 27 svetnikov. 
Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
2. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU TREH ČLANIC MESTNE OBČINE 
LJUBLJANA V SVET JAVNEGA ZAVOD MEDNARODNI GRAFIČNI LIKOVNI 
CENTER 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
V  Svet  javnega zavoda  Mednarodni grafični likovni center   s e     
i m e n u j e j o : 
 

- Lena JEVNIK 
- Gaja MÖDERNDORFER 
- Nina PIRNAT SPAHIĆ 

 
Mandat imenovanih traja štiri leta.  
 
Navzočnost se ni spremenila (27 svetnikov). 
Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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3. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU ŠTIRIH ČLANIC MESTNE OBČINE 
LJUBLJANA V SVET JAVNEGA ZAVODA  PIONIRSKI  DOM – CENTER ZA 
KULTURO MLADIH 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
V  Svet  javnega zavoda  Pionirski  dom – Center za kulturo mladih   s e    
i m e n u j e j o : 
 

- Anja BAH ŽIBERT 
- mag. Nataša BUCIK 
- Saša OGRIZEK 
- Eva STRMLJAN KRESLIN 

 
Mandat imenovanih traja štiri leta.  
  
Navzočnost se ni spremenila (27 svetnikov). 
Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
4. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU ŠTIRIH ČLANOV MESTNE OBČINE 
LJUBLJANA V SVET JAVNEGA ZAVODA  FESTIVAL LJUBLJANA 
 
Razpravljali so svetniki: doc. dr. Gregor GOMIŠČEK, Roman KOLAR, Janko 
MÖDERNDORFER in Aleš ČERIN. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
V  Svet  javnega zavoda  Festival Ljubljana   s e    i m e n u j e j o : 
 

- Davor BUINJAC 
- Aleš ČERIN  
- Jani MÖDERNDORFER 
- Franc SLAK 

 
Mandat imenovanih traja štiri leta.  
  
Navzočnost se ni spremenila (27 svetnikov). 
Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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5. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU ŠTIRIH ČLANOV MESTNE OBČINE 
LJUBLJANA V SVET JAVNEGA ZAVODA MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
V  Svet javnega zavoda Mestna knjižnica Ljubljana  s e   i m e n u j e j o : 
 

- izr. prof. dr. Milena Mileva BLAŽIĆ 
- dr. Uroš GRILC 
- mag. Marjetica MAHNE 
- Pavla MEGLIČ 

 
Mandat imenovanih traja štiri leta.   
  
Navzočnost se ni spremenila (27 svetnikov). 
Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
6. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU ŠTIRIH ČLANOV MESTNE OBČINE 
LJUBLJANA V SVET JAVNEGA ZAVODA MESTNO GLEDALIŠČE 
LJUBLJANSKO 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
V  Svet javnega zavoda Mestno gledališče ljubljansko  s e   i m e n u j e j o : 
 

- Peter BOŽIČ 
- Branko DJURIĆ 
- Saša HREN KORITNIK 
- Mojca SLOVENC 

 
Mandat imenovanih traja štiri leta.    
  
Navzočnost se ni spremenila (27 svetnikov). 
Za je glasovalo 22 svetnikov. Proti je glasovalo 7 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
7. PREDLOG SKLEPA O PRENEHANJU MANDATA IN IMENOVANJU 
NADOMESTNEGA PREDSTAVNIKA MESTNE OBČINE LJUBLJANA V SVET 
ZAVODA ZA USPOSABLJANJE JANEZA LEVCA 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
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PREDLOG SKLEPA: 
 
Damijanu JAGODICU preneha mandat člana Sveta Zavoda za usposabljanje Janeza 
Levca. 

 
V  Svet Zavoda za usposabljanje Janeza Levca se za predstavnika     
i m e n u j e : 
 
Jože GOLOBIČ. 
 
Mandat imenovanega je vezan na mandat sveta zavoda.    
   
Navzočnost se ni spremenila (27 svetnikov). 
Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 5. 
 

PREDLOG STRATEGIJE RAZVOJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA V MESTNI 
OBČINI LJUBLJANA ZA OBDOBJE 2009 – 2019 – IZZIV ZA POVEČANJE 

KAKOVOSTI VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA OTROK, MLADINE IN ODRASLIH 
 

Gradivo 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.  
 
Bruna ANTAUER, članica Odbora za predšolsko vzgojo in izobraževanje, je podala stališče 
odbora.  
 
Član Statutarno pravne komisije Aleš ČERIN ni želel besede. 
 
Razpravljali so: svetniki doc. dr. Gregor GOMIŠČEK, Aleš KARDELJ, Ignac POLAJNAR, 
Mihael JARC, Roman JAKIČ, Roman KOLAR, izr. prof. dr. Milena Mileva BLAŽIĆ, Miha 
JAZBINŠEK, Janko MÖDERNDORFER, prof. dr. Bojana BEOVIĆ, Anja BAH ŽIBERT in 
Danica SIMŠIČ ter župan. 
 
Svetnik Miha JAZBINŠEK je podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da se akt v tej 
fazi obravnava ne kot predlog temveč kot osnutek. 
 
Župan je dal na glasovanje 
 
POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnika Mihe JAZBINŠKA: 
 
Predlog strategije se na tej seji spremeni v osnutek. 
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Župan je povedal, da predloga ne podpira. 
 
Navzočnost je priglasilo 29 svetnikov. 
Za je glasovalo 12 svetnikov. Proti je glasovalo 18 svetnikov. 
 
Postopkovni predlog sklepa ni bil sprejet. 
 
 
Nato so razpravljali še svetniki: Marjeta VESEL VALENTINČIČ, Miha JAZBINŠEK, Peter 
SUŠNIK in Gregor ISTENIČ. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Predlog Strategije razvoja vzgoje in 
izobraževanja v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2009 – 2019.  
 
Navzočnost je priglasilo 31 svetnikov. 
Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti je glasovalo 5 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 6. 
 

PREDLOG AKCIJSKEGA NAČRTA ZA IZENAČEVANJE IN URESNIČEVANJE 
ENAKIH MOŽNOSTI OSEB Z OVIRANOSTMI V MESTNI OBČINI LJUBLJANA 

ZA OBDOBJE OD 2008 DO 2010 
 

Gradivo 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.  
 
Bogomir GORENŠEK, predsednik Odbora za zdravstvo in socialno varstvo, je podal stališče 
odbora.  
 
Član Statutarno pravne komisije Aleš ČERIN ni želel besede. 
 
Razpravljali so svetniki: Sašo RINK, Marjeta VESEL VALENTINČIČ, Danica SIMŠIČ, Aleš 
KARDELJ, Janko MÖDERNDORFER, Ignac POLAJNAR in Roman KOLAR. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Akcijskega načrta za 
izenačevanje in uresničevanje enakih možnosti oseb z oviranostmi v Mestni občini 
Ljubljana za obdobje od 2008 do 2010. 



 12

 
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov. 
Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 7. 
 

PREDLOG SKLEPA O JAVNEM RAZPISU ZA PODELITEV KONCESIJ ZA 
IZVAJANJE STORITVE POMOČ DRUŽINI NA DOMU V MESTNI OBČINI 

LJUBLJANA 
 

Gradivo 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.  
 
Bogomir GORENŠEK, predsednik Odbora za zdravstvo in socialno varstvo, je podal stališče 
odbora.  
 
Član Statutarno pravne komisije Aleš ČERIN ni želel besede. 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o javnem razpisu za 
podelitev koncesij za izvajanje storitve pomoč družini na domu v Mestni občini 
Ljubljana. 
 
Navzočnost je priglasilo 30 svetnikov. 
Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 8. 
 

A) PREDLOG SKLEPA O PRIPOJITVI JAVNEGA ZAVODA GLEDALIŠČE ZA 
OTROKE IN MLADE LJUBLJANA K JAVNEMU ZAVODU LUTKOVNO 

GLEDALIŠČE LJUBLJANA 
 

B) PREDLOG SKLEPA O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA LUTKOVNO 
GLEDALIŠČE LJUBLJANA 

 
Ker sta točki a in b vsebinsko povezani, je župan predlagal, da se obravnavata skupaj, 
glasovanje pa bo potekalo o vsakem predlogu sklepa posebej. 
 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega Odbora za 
kulturo in raziskovalno dejavnost. 
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Dr. Uroš GRILC, načelnik Oddelka za kulturo, je podal uvodno obrazložitev za točki a in b.  
 
Peter BOŽIČ, predsednik Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost, je podal stališče 
odbora k točkama a in b.  
 
Član Statutarno pravne komisije Aleš ČERIN ni želel besede. 
 
Razpravljala sta svetnika Boštjan CIZELJ in Roman KOLAR. 
 
Odgovore in pojasnila v zvezi z razpravama svetnikov je podal župan in nato dal na 
glasovanje 
 
1. PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o pripojitvi javnega 
zavoda Gledališče za otroke in mlade Ljubljana k javnemu zavodu Lutkovno gledališče 
Ljubljana. 
 
Navzočnost je priglasilo 28 svetnikov. 
Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
2. PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o ustanovitvi javnega 
zavoda Lutkovno gledališče Ljubljana. 
 
Navzočnost se ni spremenila (28 svetnikov). 
Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 9. 
 

A) PREDLOG SKLEPA O SPOJITVI JAVNIH ZAVODOV MESTNEGA MUZEJA 
LJUBLJANA IN MESTNE GALERIJE LJUBLJANA 

 
B) PREDLOG SKLEPA O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA MUZEJ IN 

GALERIJE MESTA LJUBLJANE 
 
Ker sta točki a in b vsebinsko povezani, je župan predlagal, da se obravnavata skupaj, 
glasovanje pa bo o vsakem predlogu sklepa posebej. 
 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli amandma Svetniškega kluba 
NSi k predlogu Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Muzej in galerije mesta Ljubljana (točka 
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b) ter poročilo pristojnega Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost za obe točki. Pred sejo 
so prejeli še poročilo Statutarno pravne komisije k točki b. 
 
Dr. Uroš GRILC, načelnik Oddelka za kulturo, je podal uvodno obrazložitev za točki a in b.  
 
Peter BOŽIČ, predsednik Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost, je podal stališče 
odbora k točkama a in b.  
 
Član Statutarno pravne komisije Aleš ČERIN ni želel besede. 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA (točka A): 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o spojitvi javnih zavodov 
Mestnega muzeja Ljubljana in Mestne galerije Ljubljana. 
 
Navzočnost je priglasilo 26 svetnikov. 
Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
AMANDMA Svetniškega kluba NSi (k točki B): 
 
V 5. odstavku 39. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Muzej in galerije mesta 
Ljubljana se besedilo »Muzejsko gradivo, ki je v lasti ustanovitelja in ga hrani zavod, je 
prepovedano odtujevati, razen če gre za izmenjavo, ki pomeni bistveno dopolnitev 
spomeniške zbirke, o čemer odloča svet zavoda po predhodnem župana Mestne občine 
Ljubljana.« spremeni tako, da se 5. odstavek 39. člena  glasi: 
 
Muzejsko gradivo, ki je v lasti ustanovitelja in ga hrani zavod, je prepovedano 
odtujevati, razen če gre za izmenjavo, ki pomeni bistveno dopolnitev spomeniške zbirke, 
o čemer odloča svet zavoda po predhodnem soglasju župana Mestne občine Ljubljana, 
skladno s predpisi. 
 
Navzočnost se ni spremenila (26 svetnikov). 
Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
PREDLOG SKLEPA (točka B): 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o ustanovitvi javnega 
zavoda Muzej in galerije mesta Ljubljane skupaj s sprejetim amandmajem. 
 
Navzočnost se ni spremenila (26 svetnikov). 
Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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AD 10. 

 
PREDLOG SKLEPA O DOLOČITVI VIŠINE DELA PLAČE ZA REDNO DELOVNO 

USPEŠNOST DIREKTORJEV V JAVNIH ZAVODIH S PODROČJA KULTURE 
 
Gradivo 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.  
 
Peter BOŽIČ, predsednik Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost, je podal stališče 
odbora.  
 
Član Statutarno pravne komisije Aleš ČERIN ni želel besede. 
 
Razpravljal je svetnik Peter SUŠNIK. 
 
Odgovor in pojasnilo v zvezi z razpravo svetnika Petra SUŠNIKA je podal načelnik dr. Uroš 
GRILC. 
 
Nato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o določitvi višine dela 
plače za redno delovno uspešnost direktorjev v javnih zavodih s področja kulture. 
 
Obrazložitev glasu je podal svetnik Peter SUŠNIK. 
 
Navzočnost je priglasilo 28 svetnikov. 
Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti so glasovali 4 svetniki. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 11. 
 

PREDLOG ODLOKA O POGREBNI IN POKOPALIŠKI DEJAVNOSTI 
  

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli amandmaje svetniških klubov 
LDS in NSi ter poročili pristojnega Odbora za gospodarske javne službe in promet z 
amandmajem. Pred sejo so prejeli še poročilo Statutarno pravne komisije, v skladu s katerim 
se o amandmaju Svetniškega kluba LDS k 7. in 9. členu predloga odloka ne razpravlja in ne 
glasuje. 
 
Rudolfa CIUHA, načelnica Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, je podala uvodno 
obrazložitev.  
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Miha JAZBINŠEK, podpredsednik Odbora za gospodarske javne službe in promet, je podal 
stališče odbora.  
 
Član Statutarno pravne komisije Aleš ČERIN ni želel 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 3. členu predloga odloka, h kateremu je Svetniški klub LDS vložil amandma, ni razpravljal 
nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
AMANDMA Svetniškega kluba LDS: 
 
- v drugem odstavku  »Javna služba obsega naslednje storitve«  se besedilo tretje alineje 
»oddajanje grobov v najem«  zamenja za nov termin »oddajanje  prostorov za grobove v 
najem«  in se v nadaljevanju uporablja tudi v drugih členih;  
 
-  za četrto alinejo se doda nova alineja: vodenje katastra pokopališke infrastrukture.  
 
Župan je povedal, da amandmaja ne podpira. 
 
Navzočnost je priglasilo 28 svetnikov. 
Za je glasovalo 6 svetnikov. Proti je glasovalo 19 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 

II. 
 

O 36. členu predloga odloka, h kateremu sta Svetniški klub LDS in Odbor za gospodarske 
javne službe in promet vložila amandmaja, ni razpravljal nihče, zato je župan dal na 
glasovanje 
 
- AMANDMA Odbora za gospodarske javne službe in promet: 
 
»V peti alineji 36. člena in v naslovu VII. poglavja z naslovom »VRSTA IN OBSEG 
OBJEKTOV GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE ZA IZVAJANJE JAVNE 
SLUŽBE« ter smiselno v celotnem besedilu predloga akta, se besedi »gospodarske 
infrastrukture« nadomestita z besedama »pokopališke infrastrukture«.  
 
Župan je povedal, da Statutarno pravna komisija amandmaja ne podpira. 
 
Navzočnost je priglasilo 27 svetnikov. 
Za sta glasovala 2 svetnika. Proti je glasovalo 21 svetnikov. 
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Amandma ni bil sprejet. 
 
 
Svetnik Dimitrij KOVAČIČ je glede na županovo pojasnilo pred glasovanjem o amandmaju, 
da Statutarno pravna komisija amandmaja ne podpira, PODAL POSTOPKOVNI PREDLOG 
SKLEPA, da se Statutarno pravna komisija ne opredeljuje vsebinsko do amandmajev, temveč 
ugotavlja, ali so akti vloženi v skladu s predpisi oziroma da ni formalno pravnih zadržkov za 
glasovanje na seji mestnega sveta. 
 
Župan je postopkovni predlog sklepa svetnika Dimitrija KOVAČIČA vzel na znanje kot 
pojasnilo in nato dal na glasovanje še 
 
- AMANDMA Svetniškega kluba LDS: 
 
Pri 8. in 9. alineji »izdelati katalog s cenikom pogreba«, se pred nadaljevanjem  stavka  
»in omogočiti vpogled uporabnikom« doda »ter ga posredovati mestnemu svetu  MOL v 
potrditev  oz. sprejem«.  
 
Dodata se dve novi alineji: 
- opozarjati najemnike o neurejenosti najetih grobov, 
- z obvestilom na oglasni oz. informacijski deski pokopališča se obvesti javnost o 
pogrebu (imenu umrlega, uri pogreba, št. mrliške vežice,  morebitna odločitev o 
odklanjanju žalnih vencev in cvetja. 
 
Župan je povedal, da amandmaja ne podpira. 
 
Navzočnost se ni spremenila (28 svetnikov). 
Za so glasovali 3 svetniki. Proti je glasovalo 21 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 

III. 
 

O 39. členu predloga odloka, h kateremu je Svetniški klub LDS vložil amandma, ni 
razpravljal nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
AMANDMA Svetniškega kluba LDS: 
 
Na koncu ostavka se doda besedilo: Če  najemnik ne vzdržuje groba in postane njegov 
videz moteč za sosednje grobove, izvajalec obvestiti najemnika, da te pomanjkljivosti 
odpravi v petnajstih dneh. Če najemnik pomanjkljivosti ne odpravi sam, opravi dela 
izvajalec na stroške najemnika. 
 
Župan je povedal, da amandmaja ne podpira. 
 
Navzočnost se ni spremenila (28 svetnikov). 
Za je glasovalo 8 svetnikov. Proti je glasovalo 21 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
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IV. 
 

O 42. členu predloga odloka, h kateremu je Svetniški klub NSi vložil amandma, je razpravljal 
svetnik Peter SUŠNIK. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
AMANDMA Svetniškega kluba NSi: 
 
V 42. členu Odloka o pogrebni in pokopališki dejavnosti se besedilo: »Pse in druge živali 
ni dovoljeno voditi na pokopališča, razen z vozili izvajalca, če gre za živali, ki služijo 
človeku kot vodniki.« spremeni tako, da se 42. člen glasi: 
 

42. člen 
 
Pse in druge živali ni dovoljeno voditi na pokopališča, razen če gre za pse, ki služijo 
človeku kot vodniki. 
 
Župan je povedal, da amandma podpira. 
 
Navzočnost se ni spremenila (28 svetnikov). 
Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 

V. 
 

O 43. členu predloga odloka, h kateremu je Svetniški klub LDS vložil amandma, ni 
razpravljal nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
AMANDMA Svetniškega kluba LDS: 
 
Na koncu stavka se pred piko doda besedilo »in posebnim vozilom, namenjenim prevozu 
invalidov in starejših.«  
 
Župan je povedal, da amandmaja ne podpira. 
 
Navzočnost se ni spremenila (28 svetnikov). 
Za je glasovalo 10 svetnikov. Proti je glasovalo 18 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 

VI. 
 

O 45. členu predloga odloka, h kateremu je Svetniški klub LDS vložil amandma, je 
razpravljal svetnik Janko MÖDERNDORFER. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
AMANDMA Svetniškega kluba LDS: 
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Pri 45. členu se za 4. alinejo doda nova, in sicer:  

- iz dotacij in donacij.  
 
Navzočnost se ni spremenila (28 svetnikov). 
Za so glasovali 3 svetniki. Proti je glasovalo 20 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
Župan je nato dal na glasovanje 
 
PREDLOGU SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o pogrebni in pokopališki 
dejavnosti skupaj s sprejetim amandmajem. 
 
Obrazložitev glasu sta podala svetnika Slavko SLAK in Janez MOŠKRIČ. 
 
Navzočnost se ni spremenila (28 svetnikov). 
Za je glasovalo 26 svetniki. Proti je glasovalo 7 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 12. 
 

A) PREDLOG PRAVILNIKA O POGOJIH, MERILIH IN POSTOPKU ZA 
SOFINANCIRANJE IZVAJALCEV LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V MESTNI 

OBČINI LJUBLJANA 
 

B) PREDLOG LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA 
ZA LETO 2009 

 
Mestni svet je najprej obravnaval točko a. 
 
A) PREDLOG PRAVILNIKA O POGOJIH, MERILIH IN POSTOPKU ZA 
SOFINANCIRANJE IZVAJALCEV LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V MESTNI 
OBČINI LJUBLJANA 
 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli pripombe Sveta Četrtne 
skupnosti Center, amandmaje svetnika Gregorja ISTENIČA ter poročilo pristojnega Odbora 
za šport. Pred sejo so k točki a prejeli še poročilo Statutarno pravne komisije z amandmajem 
na amandma, med sejo pa še amandma župana na amandma.  
 
Marko KOLENC, načelnik Oddelka za šport, je podal uvodno obrazložitev.  
 
Dr. Marta BON, predsednica Odbora za šport, je podala stališče odbora.  
 
Član Statutarno pravne komisije Aleš ČERIN ni želel besede. 
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O aktu v celoti so razpravljali svetniki: Gregor ISTENIČ, Peter SUŠNIK, Ignac POLAJNAR 
in Boštjan CIZELJ. 
 
 

I. 
 

O 2. členu predloga pravilnika, h kateremu sta svetnik Gregor ISTENIČ in Statutarno pravna 
komisija vložila amandmaja, sta razpravljala svetnika Gregor ISTENIČ in Roman JAKIČ. 
 
Nato je župan dal na glasovanje: 
 
- AMANDMA Statutarno pravne komisije NA AMANDMA svetnika Gregorja 
ISTENIČA: 
 
V amandmaju Svetniškega kluba SD na 8. odstavek 2. člena Predloga Pravilnika o 
pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v 
Mestni občini Ljubljana se pred besedo »pomožnih« doda beseda »ter«. 
  
Navzočnost je priglasilo 27 svetnikov. 
Za je glasovalo 22 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Amandma na amandma je bil sprejet. 
 
 
- AMANDMA svetnika Gregorja ISTENIČA: 
 
Osmi odstavek 2. člena, se spremeni tako, da za »obratovanje športnega objekta« doda 
besedili in »pomožnih prostorov«. 
  
Navzočnost se ni spremenila (27 svetnikov). 
Za je glasovalo 6 svetnikov. Proti je glasovalo 19 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 

II. 
 

O 4. členu predloga pravilnika, h kateremu je svetnik Gregor ISTENIČ vložil amandma, je 
razpravljal svetnik Gregor ISTENIČ. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
AMANDMA svetnika Gregorja ISTENIČA: 
 
Sedma alineja tretjega odstavka 4. točke, ki se glasi »delujejo najmanj dve leti« se črta  
  
Navzočnost se ni spremenila (27 svetnikov). 
Za je glasovalo 12 svetnikov. Proti je glasovalo 19 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
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III. 

 
O 7. členu predloga pravilnika, h kateremu sta svetnik Gregor ISTENIČ in župan vložila 
amandmaja, je razpravljal svetnik Dimitrij KOVAČIČ.  
 
Svetnik Gregor ISTENIČ je svoj amandma umaknil. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
- AMANDMA župana: 
 
Amandma mestnega svetnika Gregorja ISTENIČA k 7. členu Pravilnika o pogojih, 
merilih in postopku za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v MOL se 
spremeni tako, da se črta besedi »in strelstvo«. 
  
Navzočnost se ni spremenila (27 svetnikov). 
Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
AMANDMA svetnika Gregorja ISTENIČA se je sicer glasil: 
 
Prvi odstavek 7. člena se dopolni z »namizni tenis in strelstvo« 
  

 
IV. 

 
O 11. členu predloga pravilnika, h kateremu je svetnik Gregor ISTENIČ vložil amandma, je 
razpravljal svetnik Gregor ISTENIČ. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
AMANDMA svetnika Gregorja ISTENIČA: 
 
Peti odstavek 11. člena se črta. 
  
Navzočnost se ni spremenila (27 svetnikov). 
Za je glasovalo 11 svetnikov. Proti je glasovalo 18 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 

V. 
 

O 52. členu predloga pravilnika, h kateremu je svetnik Gregor ISTENIČ vložil amandma, je 
razpravljal svetnik Gregor ISTENIČ. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
AMANDMA svetnika Gregorja ISTENIČA: 
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Zadnji odstavek 52. člena se spremeni tako, da se številka 60 nadomesti s številko 40. 
  
Navzočnost se ni spremenila (27 svetnikov). 
Za je glasovalo 10 svetnikov. Proti je glasovalo 19 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
Nato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Pravilnika o pogojih, merilih in 
postopku za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini 
Ljubljana skupaj s sprejetim amandmajem. 
 
Navzočnost se ni spremenila (27svetnikov). 
Za je glasovalo 26 svetniki. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
B) PREDLOG 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. 
 
Marko KOLENC, načelnik Oddelka za šport, je podal uvodno obrazložitev.  
 
Ob 19.41 uri je vodenje seje prevzel podžupan Janko MÖDERNDORFER. Ob 19.44 uri je 
vodenje seje ponovno prevzel župan. 
 
Dr. Marta BON, predsednica Odbora za šport, je podala stališče odbora.  
 
Član Statutarno pravne komisije Aleš ČERIN ni želel besede. 
 
Razpravljali so svetniki: Gregor ISTENIČ, Peter SUŠNIK in Janko MÖDERNDORFER. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Letnega programa športa v 
Mestni občini Ljubljana za leto 2009. 
 
Obrazložitev glasu je podal svetnik Gregor ISTENIČ. 
 
Navzočnost se ni spremenila (27 svetnikov). 
Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 
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Sklep je bil sprejet. 
 
 
Svetnik Slavko SLAK je podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da se v skladu s 122. 
členom poslovnika mestnega sveta odredi odmor. 
 
Župan je dal na glasovanje  
 
POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnika Slavka SLAKA: 
 
Odredi se odmor. 
 
Navzočnost je priglasilo 26 svetnikov. 
Za je glasovalo 17 svetnikov. Proti je glasovalo 11 svetnikov. 
 
Postopkovni predlog sklepa je bil sprejet. 
 
 
Ob 19.52 uri je župan odredil odmor. Seja se je nadaljevala ob 20.24 uri. 
  
 

AD 13. 
 

PREDLOG ODLOKA O PRIZNANJIH MESTNE OBČINE LJUBLJANA 
 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli amandma Svetniškega kluba 
NSi in nato umik tega amandmaja. 
 
Izr. prof. dr. Milena Mileva BLAŽIĆ, predsednica Komisije za priznanja, je podala uvodno 
obrazložitev.  
 
Član Statutarno pravne komisije Aleš ČERIN ni želel besede.  
 
Ker k predlogu Odloka o priznanjih Mestne občine Ljubljana ni bil vložen noben amandma, 
ni bilo razprave in župan je dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o priznanjih Mestne 
občine Ljubljana. 
 
Navzočnost je priglasilo 28 svetnikov. 
Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
AMANDMA Svetniškega kluba NSi se je sicer glasil: 
 
"V 30. členu Odloka o priznanjih Mestne občine Ljubljana se piko na koncu besedila 
spremeni v vejico in doda: »vendar ni mogoče odvzeti priznanj, ki so bila podeljena pred 
veljavnostjo tega Odloka.« tako da se 30. člen glasi: 
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30. člen 

 
Odvzem in vrnitev priznanja nista časovno omejena, vendar ni mogoče odvzeti priznanj, 
ki so bila podeljena pred veljavnostjo tega Odloka.", 
 
 

AD 14. 
 

PREDLOG OBČINSKEGA PROGRAMA VARNOSTI MESTNE OBČINE 
LJUBLJANA 

 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega Odbora za 
zaščito, reševanje in civilno obrambo. 
 
Mag. Andrej ORAČ, vodja Mestnega redarstva MU MOL, je podal uvodno obrazložitev.  
 
Mitja MERŠOL, predsednik Odbora za zaščito, reševanje in civilno obrambo, je podal stališče 
odbora.  
 
Član Statutarno pravne komisije Aleš ČERIN ni želel besede. 
 
Razpravljala sta svetnika Roman KOLAR in Slavko SLAK. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Občinskega programa varnosti 
Mestne občine Ljubljana. 
 
Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov. 
Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 15. 
 

A) PREDLOG ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM 
NAČRTU ZA DELE  OBMOČIJ UREJANJA  BO 1/1 LESNINA, ŠT 1/1 OBMOČJE 

ŽG IN ŠO 1/1 KURILNICA  (ZA ISLAMSKI VERSKO-KULTURNI CENTER) 
 

B) PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K PRAVNEMU POSLU PRODAJE 
STVARNEGA PREMOŽENJA MESTNE OBČINE LJUBLJANA – ZEMLJIŠČA 
PARC. ŠT. 2192/3 K.O. BEŽIGRAD IN ZEMLJIŠČA PARC. ŠT. 1416/1, 1416/2, 

1453/27 IN 1453/29 VSE K.O. SPODNJA ŠIŠKA 
 
Mestni svet je najprej obravnaval točko a. 
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A) PREDLOG ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM 
NAČRTU ZA DELE  OBMOČIJ UREJANJA  BO 1/1 LESNINA, ŠT 1/1 OBMOČJE 
ŽG IN ŠO 1/1 KURILNICA  (ZA ISLAMSKI VERSKO-KULTURNI CENTER) 
 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli amandma svetnika Mihaela 
JARCA ter poročilo pristojnega Odbora za urejanje prostora in urbanizem z amandmajem. 
Pred sejo so prejeli še amandmaja župana s prilogo. 
 
Alenka PAVLIN, vodja Odseka za prostorske izvedbene akte in prenovo, je podala uvodno 
obrazložitev.  
 
Prof. Janez KOŽELJ, predsednik Odbora za urejanje prostora in urbanizem, je podal stališče 
odbora.  
 
Član Statutarno pravne komisije Aleš ČERIN ni želel 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. 
 
Svetnik Peter SUŠNIK je podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da se v skladu s 106. 
členom poslovnika mestnega sveta točka 15. a preloži na naslednjo sejo mestnega sveta, ki je 
že sklicana, da se razčisti nejasnost v zvezi z 11. členom, ki je bil spremenjen od faze 
dopolnjenega osnutka in ni jasen. 
 
Župan je dal na glasovanje 
 
POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnika Petra SUŠNIKA: 
 
Točka 15 a sprejetega dnevnega reda z naslovom "Predlog Odloka o občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu za dele območij urejanja  BO 1/1 Lesnina, ŠT 1/1 
Območje ŽG in ŠO 1/1 Kurilnica (za islamski versko-kulturni center)" se v skladu s 106. 
členom poslovnika mestnega sveta preloži na eno od naslednjih sej mestnega sveta. 
 
Župan je povedal, da predloga ne podpira. 
 
Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov. 
Za je glasovalo 9 svetnikov. Proti je glasovalo 23 svetnikov . 
 
Postopkovni predlog sklepa ni bil sprejet. 
 
 

I. 
 

O 9. členu predloga odloka, h kateremu sta Odbor za urejanje prostora in urbanizem ter župan 
vložila amandmaje, sta razpravljala svetnika  Peter SUŠNIK in Miha JAZBINŠEK. 
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Svetnik Boštjan CIZELJ je podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da strokovne 
službe zagotovijo glasovalno listo pri glasovanju o prejšnjem predlogu sklepa, ko se je 
preverjala udeležba na seji. 
 
Župan je v zvezi s postopkovnim predlogom sklepa svetnika Boštjana CIZLJA povedal, da 
bodo dobili izpis glasovanja. 
 
Nato so razpravljali svetniki prof. Janez KOŽELJ, Peter SUŠNIK in Miha JAZBINŠEK. 
 
Župan je po končani razpravi dal na glasovanje 
 
- AMANDMA Odbora za urejanje prostora in urbanizem: 
 
v 9. členu, v poglavju pod naslovom »2. Namembnost«, se črta besedilo 1. alineje tretjega 
odstavka, ki se glasi: »- 11300 Stanovanjske stavbe za posebne namene«. 
 
Župan je povedal, da amandmaja ne podpira. 
 
Navzočnost je priglasilo 22 svetnikov. 
 
Župan je ponovno ugotavljal navzočnost. 
 
Navzočnost je priglasilo 19 svetnikov. 
 
Župan je ponovno ugotavljal navzočnost. 
 
Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov. 
Za je glasovalo 9 svetnikov. Proti je glasovalo 20 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
- AMANDMA župana: 
 
V tretjem odstavku druge točke 9. člena se prva alineja spremeni tako, da se glasi: 
"11221 Tri- in večstanovanjske stavbe". 
 
Navzočnost se ni spremenila (23 svetnikov). 
Za je glasovalo 21 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
- AMANDMA župana: 
 
V drugem odstavku četrte točke 9. člena se prvi stavek spremeni tako, da se glasi: 
"Predvidena je klančina za dostop do garaž v kletnih etažah." 
 
Ustrezno se spremeni tudi grafični del OPPN. 
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Navzočnost se ni spremenila (23 svetnikov). 
Za je glasovalo 19 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 

II. 
 

O 13. členu predloga odloka, h kateremu je svetnik Mihael JARC vložil amandma, so 
razpravljali svetniki: Mihael JARC, Miha JAZBINŠEK in izr. prof. dr. Milena Mileva 
BLAŽIĆ. 
 
Župan je dal na glasovanje 
 
AMANDMA svetnika Mihaela JARCA: 
 
v 13. členu v 3. točki se črta  tretja alineja »višina minareta je lahko največ 40 m«. 
  
Župan je povedal, da amandmaja ne podpira. 
 
Navzočnost se ni spremenila (23 svetnikov). 
Za so glasovali 3 svetniki. Proti je glasovalo 22 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
Svetnik Mihael JARC je zahteval, da se preveri sklepčnost. 
 
Župan je ugotavljal navzočnost. Navzočnost je priglasilo 26 svetnikov. 
 
 
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  BO 1/1 Lesnina, ŠT 1/1 Območje ŽG in 
ŠO 1/1 Kurilnica (za islamski versko-kulturni center) skupaj s sprejetima 
amandmajema. 
 
Obrazložitev glasu so podali svetniki: Peter SUŠNIK, doc. dr. Gregor GOMIŠČEK, Miha 
JAZBINŠEK, Roman JAKIČ in Slavko SLAK. 
 
Navzočnost se ni spremenila (26 svetnikov). 
Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti je glasovalo 5 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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B) PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K PRAVNEMU POSLU PRODAJE 
STVARNEGA PREMOŽENJA MESTNE OBČINE LJUBLJANA – ZEMLJIŠČA 
PARC. ŠT. 2192/3 K.O. BEŽIGRAD IN ZEMLJIŠČA PARC. ŠT. 1416/1, 1416/2, 
1453/27 IN 1453/29 VSE K.O. SPODNJA ŠIŠKA 
 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega Odbora za 
finance. 
 
Nataša TURŠIČ, načelnica Oddelka za ravnanje z nepremičninami, je podala uvodno 
obrazložitev.  
 
Jadranka DAKIĆ, predsednica Odbora za finance, je podala stališče odbora. 
 
Član Statutarno pravne komisije Aleš ČERIN ni želel besede. 
 
Razpravljali so svetniki: Miha JAZBINŠEK, Mihael JARC in Peter SUŠNIK. 
 
Nato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o soglasju k pravnemu 
poslu prodaje stvarnega premoženja Mestne občine Ljubljana – zemljišča parc. št. 
2192/3 k.o. Bežigrad in zemljišča parc. št. 1416/1, 1416/2, 1453/27 in 1453/29 vse k.o. 
Spodnja Šiška, ki bo sklenjen z najugodnejšim ponudnikom. 
 
Obrazložitev glasu je podal Miha JAZBINŠEK. 
 
Navzočnost se ni spremenila (26 svetnikov). 
Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 

 
AD 16. 

 
DOPOLNJEN OSNUTEK ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM 

PROSTORSKEM NAČRTU ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA ŠS 2/2-1 IN ŠS 2/2-2 - 
KOROTANSKO NASELJE 

 
Gradivo 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.  
 
Alenka PAVLIN, vodja Odseka za prostorske izvedbene akte in prenovo, je podala uvodno 
obrazložitev.  
 
Igor BAMBIČ, predsednik Sveta Četrtne skupnosti Šiška, je predstavil mnenje četrtne 
skupnosti.  
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Prof. Janez KOŽELJ, predsednik Odbora za urejanje prostora in urbanizem, je podal stališče 
odbora.  
 
Razpravljali so svetniki: Miha JAZBINŠEK, Gregor ISTENIČ, Peter SUŠNIK, Slavko 
SLAK, Ignac POLAJNAR, mag. Janez KOPAČ, prof. Janez KOŽELJ, Boštjan CIZELJ, doc. 
dr. Gregor GOMIŠČEK in Roman JAKIČ.  
 
Igor BAMBIČ je podal pojasnila v zvezi z razpravami svetnikov. 
 
Odgovore in pojasnila v zvezi z razpravami svetnikov je podal tudi župan in nato dal na 
glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme dopolnjen osnutek Odloka o občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu za dele območij urejanja ŠS 2/2-1 in ŠS 2/2-2 - 
Korotansko naselje skupaj s pripombami. 
 
Obrazložitev glasu je podal svetnik Miha JAZBINŠEK. 
 
Navzočnost je priglasilo 27 svetnikov. 
Za je glasovalo 21 svetnikov. Proti je glasovalo 9 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 17. 
 

A) PREDLOG ODLOKA O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA MESTNE 
OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2007 

 
B) LETNO POROČILO JAVNEGA STANOVANJSKEGA SKLADA MESTNE 

OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2007 
 
Mestni svet je najprej obravnaval točko a. 
 
A) PREDLOG ODLOKA O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA MESTNE 
OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2007 
 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. S sklicem seje so prav tako prejeli poročilo 
Nadzornega odbora MOL. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega Odbora za finance. 
 
Svetnik Peter SUŠNIK je podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da se seja prekine in 
nadaljuje 15. 12. 2008 pred začetkom naslednje seje. 
 
Župan je dal na glasovanje 
 
POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnika Petra SUŠNIKA: 
 
Seja se prekine in se nadaljuje 15. 12. 2008 pred začetkom naslednje seje. 
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Župan je povedal, da predloga ne podpira. 
 
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov. 
Za je glasovalo 10 svetnikov. Proti je glasovalo 18 svetnikov. 
 
Postopkovni predlog sklepa ni bil sprejet. 
 
 
Stevo LEKIČ, načelnik Oddelka za finance in računovodstvo, je podal uvodno obrazložitev.  
 
Ivan OVEN, predsednik Nadzornega odbora, je predstavil poročilo odbora.  
 
Predsednica Odbora za finance Jadranka DAKIĆ je predstavila stališče odbora.  
 
Član Statutarno pravne komisije Aleš ČERIN ni želel besede. 
 
Svetnik Peter SUŠNIK je podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da se glede na 
uvodno obrazložitev obravnava točke v skladu s 106. členom poslovnika mestnega sveta 
preloži na eno od naslednjih sej mestnega sveta, do takrat pa mestna uprava pripravi odgovore 
na vsa vprašanja, na katera še ni uspela odgovoriti. 
 
Župan je dal na glasovanje 
 
POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnika Petra SUŠNIKA: 
 
Obravnava točke se v skladu s 106. členom poslovnika mestnega sveta preloži na eno od 
naslednjih sej mestnega sveta. 
 
Navzočnost je priglasilo 21 svetnikov. 
 
Župan je sklepčnost ugotavljal s klicanjem svetnikov po imenu. Navzočnost je potrdilo 22 
svetnikov. 
 
 
Mestni svet je bil nesklepčen, zato je župan ob 23.15 uri sejo prekinil. 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
II. ZASEDANJE 22. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE LJUBLJANA, KI 
JE BILO V PONEDELJEK, 15. DECEMBRA 2008 
 
 
Zasedanje se je pričelo ob 15.37 uri ob navzočnosti 25 svetnikov. 
 
Zasedanje je vodil župan Zoran JANKOVIĆ. 
 
Seja mestnega sveta se je nadaljevala z razpravo o 17. a točki sprejetega dnevnega reda 22. 
seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana z dne 24. novembra 2008 z naslovom:  
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PREDLOG ODLOKA O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA MESTNE 

OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2007 
 
Uvodne obrazložitve so bile že podane na prvem zasedanju.  
 
Dodatno obrazložitev sta podala še podžupanja Jadranka DAKIĆ in direktor Mestne uprave 
Mestne občine Ljubljana Vasja BUTINA. 
 
Razpravljali so svetniki: Peter SUŠNIK, Miha JAZBINŠEK, Franc SLAK, Slavko SLAK in 
doc. dr. Gregor GOMIŠČEK. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje: 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o zaključnem računu 
proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2007. 
 
Navzočnost je priglasilo 28 svetnikov. 
Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti je glasovalo 6 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
B) LETNO POROČILO JAVNEGA STANOVANJSKEGA SKLADA MESTNE 
OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2007 
 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli poročilo 
pristojnega Odbora za finance. 
 
Jožka HEGLER, direktorica Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana, je 
podala uvodno obrazložitev.  
 
Predsednica Odbora za finance Jadranka DAKIĆ je predstavila stališče odbora.  
 
Član Statutarno pravne komisije Aleš ČERIN ni želel besede. 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje predloge sklepov: 
 
1. PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana daje soglasje k revidiranemu letnemu poročilu JSS 
MOL za leto 2007, ki ga je Nadzorni svet JSS MOL  sprejel na 38. seji dne 10. 4. 2008. 
 
Navzočnost se ni spremenila (28 svetnikov). 
Za je glasovalo 22 svetnikov. Proti so glasovali 4 svetniki. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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2. PREDLOG SKLEPA: 

 
Ugotovljeni presežek prihodkov nad odhodki iz namenskega premoženja v letu 2007 v 
višini 304.713,50 EUR se iz splošnega sklada razporedi med namensko premoženje. 
 
Navzočnost se ni spremenila (28 svetnikov). 
Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
3. PREDLOG SKLEPA: 
 
Presežek odhodkov nad prihodki sredstev MOL v letu 2007 v višini 44.966,22 EUR se 
krije iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let iz konta skupine 985 – presežek 
prihodkov nad odhodki za sredstva MOL, prejeta v upravljanje JSS MOL. 
 
Navzočnost se ni spremenila (28 svetnikov). 
Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
 
S tem je bil izčrpan dnevni red 22. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, zato je 
župan ob 16.35 uri sejo končal.  
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