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

Številka: 032-185/2008-33 
Datum:   24. 11. 2008 
 
 

ZAPISNIK 
 
 
21. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, ki je bila v ponedeljek, 20. oktobra  
2008. 
 
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, 
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, prof. dr. Andrej RUS, Danica SIMŠIČ, Franc SLAK, Slavko 
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 nista udeležili svetnici mag. Nives CESAR in Maša KOCIPER. 
 
 
Seja se je pričela ob 15.37 uri ob navzočnosti 26 svetnikov. 
 
S sklicem so svetniki prejeli predlog dnevnega reda 21. seje Mestnega sveta Mestne občine 
Ljubljana: 
 
1. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude 
2. Poročilo župana 
3. Kadrovske zadeve 
4. Predlog Odloka o določitvi imen in potekov ulic na območju Mestne občine 

Ljubljana 
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5. Predloga Sklepov o spremembah sklepov o ustanovitvi javnih vzgojno-
izobraževalnih zavodov Vrtca Jelka in Vrtca Mladi rod 

6. Predlog Odloka o spremembi Odloka o razglasitvi spomenikov naravne in kulturne 
dediščine na območju občine Ljubljana Center  med Aškerčevo, Tivolsko in  
Slovensko cesto s predlogom za hitri postopek 

7. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 
Festival Ljubljana s predlogom za hitri postopek 

8. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka  o ustanovitvi javnega zavoda 
Mestno gledališče ljubljansko s predlogom za hitri postopek 

9. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 
Pionirski dom - Center za kulturo mladih s predlogom za hitri postopek 

10. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 
Slovensko mladinsko gledališče Ljubljana s predlogom za hitri postopek  

11. Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda 
Mestna knjižnica Ljubljana 

12. Osnutek Odloka o urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih zelenih površin 
13. Osnutek Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje urejanja ŠS 

3/3-2 Podutik 
14. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih 

pogojih za območja urejanja v mestnem središču (za del območja urejanja CS 7/18 
Zarnikova ulica) 

15. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja 
urejanja BS 2/5 Nove Stožice 

16. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih 
pogojih za plansko celoto Š4 Dravlje 

17. Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje 
Špice 

18. Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele 
območij urejanja CI 7/21 Roška kasarna, CS 7/22 Spodnje Poljane, CV 8 Gruberjev 
prekop, CR 8/1 Grubarjev prekop in CT 46 Roška cesta 

19. Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele 
območij urejanja ŠS 2/2-1 in ŠS 2/2-2 Korotansko naselje 

20. Predlog Splošnih pogojev poslovanja Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine 
Ljubljana 

21. Predlog Sklepa o imenovanju revizorja za pregled letnega poročila Javnega 
stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leti 2008 in 2009 

22. Informacija o delu Sveta za varstvo pravic najemnikov stanovanj v MOL v obdobju 
2000 - 2006 

 
Župan je svetnike obvestil, da z dnevnega reda 21. seje mestnega sveta umika predlagano 16. 
točko z naslovom " Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih 
ureditvenih pogojih za plansko celoto Š4 Dravlje".  
 
Po sklicu seje so svetniki prejeli predlog za razširitev dnevnega reda z novo 23. točko z 
naslovom »Predlog dopolnitve Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim 
premoženjem Mestne občine Ljubljana za leti 2008 in 2009«.  
 
O dnevnem redu ni razpravljal nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG ZA SPREMEMBO DNEVNEGA REDA: 
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Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se predlagani dnevni red 21. 
seje mestnega sveta razširi z novo 23. točko z naslovom »Predlog dopolnitve Letnega 
načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leti 2008 
in 2009«.  
 
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov. 
Za je glasovalo 22 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Svetnik Gregor ISTENIČ je zahteval ponovitev glasovanja. 
 
Župan je dal predlog ponovno na glasovanje. 
 
Navzočnost se ni spremenila (24 svetnikov). 
Za je glasovalo 21 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 21. seje mestnega 
sveta skupaj s sprejeto spremembo.  
 
Navzočnost se ni spremenila (24 svetnikov). 
Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Predlagani dnevni red (skupaj s sprejeto spremembo) je bil sprejet. 
 

 
AD 1. 

 
VPRAŠANJA IN POBUDE SVETNIKOV TER ODGOVORI NA VPRAŠANJA IN 

POBUDE 
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli po sklicu seje.  
 
Pisno vprašanje z zahtevo za ustno predstavitev je poslal svetnik Mihael JARC.  
 
Vprašanja za pisni odgovor sta poslala svetnika Boštjan CIZELJ (glede posredovanja župana 
in pristojnih služb na podlagi prijav občanov v zvezi z nezakonitimi posegi v javno površino) 
in Aleš KARDELJ (glede zaščite območja Šmarne gore). 
 
Odgovora na svojo pobudo in vprašanje sta prejela svetnika Janez MOŠKRIČ (glede 
koncesije za zobozdravstveno varstvo otrok in mladine v ČS Sostro) in Slavko SLAK (glede 
kadrovske situacije v Mestni upravi MOL). 
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Župan je dal besedo za ustno postavitev vprašanja svetniku Mihaelu JARCU. 
 
Na vprašanje svetnika je odgovorila načelnica Oddelka za ravnanje z nepremičninami Nataša 
TURŠIČ. 
 
 

AD 2. 
 

POROČILO ŽUPANA 
 

Župan je predstavil poročilo. 
 
Svetnik Peter SUŠNIK je podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da se seja prekine, da 
se sestane Statutarno pravna komisija in opredeli do tega, kaj je namen poslovniške točke 
Poročilo župana. 
 
Župan je dal na glasovanje 
 
POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnika Petra SUŠNIKA: 
 
Seja se prekine za 15 minut, da se sestane Statutarno pravna komisija in ugotovi 
pravilnost izvajanja točke Poročilo župana. 
 
Navzočnost je priglasilo 32 svetnikov. 
Za je glasovalo 14 svetnikov. Proti je glasovalo 20 svetnikov. 
 
Postopkovni predlog sklepa ni bil sprejet. 
 
 
Svetnik Miha JAZBINŠEK je podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da se sestane 
Statutarno pravna komisija in ugotovi, da se tistemu, ki je pri točki Poročilo župana 
imenovan, da možnost replike. 
 
Župan je dal na glasovanje 
 
POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnika Mihe JAZBINŠKA: 
 
Seja se prekine in sestane se Statutarno pravna komisija. 
 
Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov. 
Za je glasovalo 14 svetnikov. Proti je glasovalo 20 svetnikov. 
 
Postopkovni predlog sklepa ni bil sprejet. 
 

 
AD 3. 

 
KADROVSKE ZADEVE 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli po sklicu seje. 
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Franc SLAK, podpredsednik 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 
GALJEVICA 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Cilki KREČIČ preneha mandat članice Sveta Vrtca Galjevica. 

 
  
                                                                
V  Svet Vrtca Galjevica se za predstavnico Mestne občine Ljubljana i m e n u j e : 
 
Eldijana VELIČ KLJUČANIN. 
 
Mandat imenovane je vezan na mandat sveta vrtca.  
 
Navzočnost je priglasilo 26 svetnikov. 
Za je glasovalo 35 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
2. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNICE MESTNE OBČINE 
LJUBLJANA V SVET SREDNJE VZGOJITELJSKE ŠOLE IN GIMNAZIJE 
LJUBLJANA 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
V Svet Srednje vzgojiteljske šole in gimnazije Ljubljana  s e   i m e n u j e : 
 
Janina ŠKRBEC. 
 
Mandat imenovane traja štiri leta. 
 
Navzočnost se ni spremenila (26 svetnikov). 
Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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3. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA DIREKTORJA/ICO 
IZOBRAŽEVALNEGA SREDIŠČA MIKLOŠIČ LJUBLJANA 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Sonji KRIŽAJ ZUHAIR, Marku ROVANU in Tanji TOMŠIČ se da pozitivno mnenje h 
kandidaturi za direktorja/ico Izobraževalnega središča Miklošič Ljubljana. 
                                                                     
Navzočnost se ni spremenila (26 svetnikov). 
Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 4. 
 

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

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje.  
 
Peter BOŽIČ, predsednik Komisije za poimenovanje naselij in ulic, je podal uvodno 
obrazložitev.  
 
Član Statutarno pravne komisije Aleš ČERIN ni želel besede. 
 
Ker k predlogu Odloka o določitvi imen in potekov ulic na območju Mestne občine Ljubljana 
ni bil vložen noben amandma, ni bilo razprave, zato 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 27 svetnikov. 
Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 5. 
 

PREDLOGA SKLEPOV O SPREMEMBAH SKLEPOV O USTANOVITVI JAVNIH 
VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH ZAVODOV VRTCA JELKA IN VRTCA MLADI 

ROD 
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega 
Odbora za predšolsko vzgojo in izobraževanje in dodatno gradivo, pred sejo pa še poročilo 
Statutarno pravne komisije z amandmajem. 
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Nina MARKOLI, višja svetovalka v Oddelku za predšolsko vzgojo in izobraževanje, je 
podala uvodno obrazložitev.  
 
Eva STRMLJAN KRESLIN, predsednica Odbora za predšolsko vzgojo in izobraževanje, je 
podala stališče odbora.  
 
Član Statutarno pravne komisije Aleš ČERIN ni želel besede. 
 
Župan je predlagal, da se odpre razprava skupaj o vloženem amandmaju in o aktih v celoti.  
Razpravljala je svetnica Anja BAH ŽIBERT. 
 
Odgovor na vprašanje iz razprave svetnice Anje BAH ŽIBERT je podal župan in nato dal na 
glasovanje najprej 
 
AMANDMA Statutarno pravne komisije k Sklepu o spremembi Sklepa o ustanovitvi 
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Mladi Rod : 
 
»V prvi alineji prvega člena Sklepa o spremembi Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Vrtca Mladi Rod se številka »4« nadomesti s številko »14«.« 
 
Navzočnost je priglasilo 31 svetnikov. 
Za je glasovalo 33 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
Nato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predloga Sklepov o spremembah Sklepov 
o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Vrtca Jelka in Vrtca Mladi rod 
skupaj s sprejetim amandmajem. 
 
Navzočnost se ni spremenila (31 svetnikov). 
Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 6. 
 

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBI ODLOKA O RAZGLASITVI SPOMENIKOV 
NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE NA OBMOČJU OBČINE LJUBLJANA 

CENTER  MED AŠKERČEVO, TIVOLSKO IN  SLOVENSKO CESTO S 
PREDLOGOM ZA HITRI POSTOPEK 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega 
Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost, pred sejo pa še poročilo Statutarno pravne 
komisije z amandmajem. 
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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. 
 
 
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 razglasitvi spomenikov naravne 
in kulturne dediščine na območju občine Ljubljana Center  med Aškerčevo, Tivolsko in  
Slovensko cesto po hitrem postopku je razpravljal svetnik Miha JAZBINŠEK. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se Odlok o spremembi Odloka 
o razglasitvi spomenikov naravne in kulturne dediščine na območju občine Ljubljana 
Center  med Aškerčevo, Tivolsko in  Slovensko cesto sprejme po hitrem postopku. 
 
Navzočnost je priglasilo 30 svetnikov. 
Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti je glasovalo 6 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
2.)  
Predlog Odloka o spremembi Odloka o razglasitvi spomenikov naravne in kulturne 
dediščine na območju občine Ljubljana Center  med Aškerčevo, Tivolsko in  Slovensko 
cesto 
 
Razpravljal je svetnik Miha JAZBINŠEK. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje najprej 
 
AMANDMA Statutarno pravne komisije: 
 
V prvem členu Predloga Odloka o spremembi odloka o razglasitvi spomenikov naravne 
in kulturne dediščine na območju občine Ljubljana center med Aškerčevo, Tivolsko in 
Slovensko cesto (v nadaljevanju: Predlog) se v prvi alineji prvega odstavka besede »po 
navodilih Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije«  nadomestijo z besedami  
»skladno s kulturnovarstvenim soglasjem«.  
Črta se tretja alineja 1. odstavka.  
 
Navzočnost se ni spremenila (30 svetnikov). 
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Za je glasovalo 22 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
Nato je župan dal na glasovanje še 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o spremembi Odloka o 
razglasitvi spomenikov naravne in kulturne dediščine na območju občine Ljubljana 
Center  med Aškerčevo, Tivolsko in  Slovensko cesto skupaj s sprejetim amandmajem. 
 
Navzočnost se ni spremenila (30 svetnikov). 
Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti je glasovalo 7 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 7. 
 

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 
USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA FESTIVAL LJUBLJANA S PREDLOGOM ZA 

HITRI POSTOPEK 
 
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.  
 
 
1.) 
Svet je najprej odločal o obravnavi akta po hitrem postopku (1. odstavek 142. člena 
poslovnika mestnega sveta). 
 
O Predlogu za sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi 
javnega zavoda Festival Ljubljana 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 spremembah in 
dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Festival Ljubljana sprejme po hitrem 
postopku. 
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Navzočnost je priglasilo 25 svetnikov. 
Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
2.)  
O Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 
Festival Ljubljana ni razpravljal nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Festival Ljubljana. 
 
Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov). 
Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 8. 
 

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA  O 
USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA MESTNO GLEDALIŠČE LJUBLJANSKO S 

PREDLOGOM ZA HITRI POSTOPEK 
 
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 uvodno obrazložitev podal že pri 7. točki.  
 
Peter BOŽIČ, predsednik Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost, je podal stališče 
odbora.  
 
Član Statutarno pravne komisije Aleš ČERIN ni želel 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 spremembah in dopolnitvah Odloka  o ustanovitvi 
javnega zavoda Mestno gledališče ljubljansko po hitrem postopku ni razpravljal nihče, 
zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
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Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se Odlok o spremembah in 
dopolnitvah Odloka  o ustanovitvi javnega zavoda Mestno gledališče ljubljansko 
sprejme po hitrem postopku. 
 
Navzočnost je priglasilo 21 svetnikov. 
 
Župan je ponovno ugotavljal navzočnost. 
 
Navzočnost je priglasilo 26 svetnikov. 
Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
2.)  
O Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka  o ustanovitvi javnega zavoda 
Mestno gledališče ljubljansko ni razpravljal nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka  o ustanovitvi javnega zavoda Mestno gledališče ljubljansko.  
 
Navzočnost se ni spremenila (26 svetnikov). 
Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 9. 
 

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 
USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA PIONIRSKI DOM - CENTER ZA KULTURO 

MLADIH S PREDLOGOM ZA HITRI POSTOPEK 
 
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 uvodno obrazložitev podal že pri 7. točki.  
 
Peter BOŽIČ, predsednik Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost, je podal stališče 
odbora.  
 
Član Statutarno pravne komisije Aleš ČERIN ni želel besede.  
 
 
1.) 
Svet je najprej odločal o obravnavi akta po hitrem postopku (1. odstavek 142. člena 
poslovnika mestnega sveta).  
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O Predlogu za sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi 
javnega zavoda Pionirski dom - Center za kulturo mladih 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 spremembah in 
dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Pionirski dom - Center za kulturo 
mladih sprejme po hitrem postopku. 
 
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov. 
Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
2.)  
O Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 
Pionirski dom - Center za kulturo mladih ni razpravljal nihče, zato je župan dal na 
glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Pionirski dom - Center za kulturo 
mladih. 
 
Navzočnost se ni spremenila (24 svetnikov). 
Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 10. 
 

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 
USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA SLOVENSKO MLADINSKO GLEDALIŠČE 

LJUBLJANA S PREDLOGOM ZA HITRI POSTOPEK 
 

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 uvodno obrazložitev podal že pri 7. točki. 
 
Peter BOŽIČ, predsednik Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost, je podal stališče 
odbora.  
 
Član Statutarno pravne komisije Aleš ČERIN ni želel besede. 
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1.) 
Svet je najprej odločal o obravnavi akta po hitrem postopku (1. odstavek 142. člena 
poslovnika mestnega sveta).  
 
O Predlogu za sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi 
javnega zavoda Slovensko mladinsko gledališče Ljubljana 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 spremembah in 
dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko mladinsko gledališče 
Ljubljana sprejme po hitrem postopku. 
 
Navzočnost je priglasilo 25 svetnikov. 
Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
2.)  
O Predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 
Slovensko mladinsko gledališče Ljubljana ni razpravljal nihče, zato je župan dal na 
glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko mladinsko gledališče 
Ljubljana.  
 
Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov). 
Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 11. 
 

PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH SKLEPA O 
USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA 

 
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 uvodno obrazložitev podal že pri 7. točki.  
 
Peter BOŽIČ, predsednik Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost, je podal stališče 
odbora.  
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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 spremembah in 
dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Ljubljana. 
 
Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov. 
Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 12. 
 

OSNUTEK ODLOKA O UREJANJU IN ČIŠČENJU OBČINSKIH CEST IN JAVNIH 
ZELENIH POVRŠIN 

 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega Odbora za 
gospodarske javne službe in promet s pripombami ter poročilo Statutarno pravne komisije s 
pripombami. 
 
Lidija GREGORIČ iz Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet je podala uvodno 
obrazložitev.  
 
Miha JAZBINŠEK, podpredsednik Odbora za gospodarske javne službe in promet, je podal 
stališče odbora. 
 
Član Statutarno pravne komisije Aleš ČERIN je povedal, da je komisija pripombe podala v 
poročilu. 
 
Razpravljali so: svetniki Dunja PIŠKUR KOSMAČ, doc. dr. Gregor GOMIŠČEK, Peter 
SUŠNIK, Janez MOŠKRIČ, Slavko SLAK, Danica SIMŠIČ, Ignac POLAJNAR, Miha 
JAZBINŠEK, Roman KOLAR, prof. dr. Andrej RUS in župan. 
 
Odgovore in pojasnila v zvezi z razpravami svetnikov je podal župan in nato dal na 
glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme osnutek Odloka o urejanju in čiščenju 
občinskih cest in javnih zelenih površin skupaj s pripombami. 
 
Navzočnost je priglasilo 35 svetnikov. 
Za je glasovalo 34 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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AD 13. 
 

OSNUTEK ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA 
OBMOČJE UREJANJA ŠS 3/3-2 PODUTIK 

 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega Odbora za 
urejanje prostora in urbanizem s pripombo. 
 
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.  
 
Član Statutarno pravne komisije Aleš ČERIN ni želel besede. 
 
Razpravljal je svetnik dr. Slavko ZIHERL. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme osnutek Odloka o programu opremljanja 
stavbnih zemljišč za območje urejanja ŠS 3/3-2 Podutik skupaj s pripombami. 
 
Navzočnost je priglasilo 31 svetnikov. 
Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 14. 
 

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 
PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH ZA OBMOČJA UREJANJA V 

MESTNEM SREDIŠČU (ZA DEL OBMOČJA UREJANJA CS 7/18 ZARNIKOVA 
ULICA) 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega 
Odbora za urejanje prostora in urbanizem s predlogom za odložitev točke. Pred sejo pa so 
prejeli še poročilo Statutarno pravne komisije s pojasnilom. 
 
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.  
 
Član Statutarno pravne komisije Aleš ČERIN je predstavil stališče komisije. 
 
Župan je dal na glasovanje najprej 
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PREDLOG SKLEPA Odbora za urejanje prostora in urbanizem: 
 
Odbor za urejanje prostora in urbanizem predlaga mestnemu svetu, da odloži 
obravnavo akta, dokler ni urejeno lastniško vprašanje podstrešnega dela enega objekta. 
 
Navzočnost je priglasilo 32 svetnikov. 
Za je glasovalo 12 svetnikov. Proti je glasovalo 14 svetnikov. 
 
Svetnik Peter SUŠNIK je zahteval ponovitev glasovanja. 
 
Župan je dal predlog ponovno na glasovanje. 
 
Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 
Za je glasovalo 15 svetnikov. Proti je glasovalo 18 svetnikov. 
 
Sklep ni bil sprejet. 
 
 
Ker k predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih 
pogojih za območja urejanja v mestnem središču (za del območja urejanja CS 7/18 Zarnikova 
ulica) ni bil vložen noben amandma, ni bilo razprave, zato je župan dal na glasovanje 

 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja v mestnem 
središču (za del območja urejanja CS 7/18 Zarnikova ulica). 
 
Obrazložitev glasu sta podala svetnika Peter SUŠNIK in Miha JAZBINŠEK. 
 
Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 
Za je glasovalo 33 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 

 
AD 15. 

 
PREDLOG ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU 

ZA DEL OBMOČJA UREJANJA BS 2/5 NOVE STOŽICE 
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli amandma svetnika 
Mihe JAZBINŠKA, amandma župana, poročilo pristojnega Odbora za urejanje prostora in 
urbanizem z amandmajem ter amandma župana na amandma Odbora za urejanje prostora in 
urbanizem. 
 
Alenka PAVLIN, vodja Odseka za prostorske izvedbene akte in prenovo v Oddelku za 
urejanje prostora, je podala uvodno obrazložitev.  
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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 predlagal, da se razpravlja o vseh vloženih amandmajih skupaj. Razpravljali so 
svetniki: Miha JAZBINŠEK, Peter SUŠNIK in Ignac POLAJNAR.  
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
1. AMANDMA svetnika Mihe JAZBINŠKA: 
 
V 14. členu se v prvem odstavku poglavja »2. Višinski gabariti« vsa določila o etažnosti 
(N) za krak ob Dunajski zmanjšajo za 2 (dve) etaži, za krak v notranjosti območja pa za 
4 (štiri) etaže. Temu se prilagodijo ostala posledična določila odloka in grafičnih prilog, 
ki se nanašajo na etažnost teh objektov in na faktor izrabe gradbene parcele. 
     
Župan je povedal, da amandmaju nasprotuje. 
 
Navzočnost je priglasilo 29 svetnikov. 
Za je glasovalo 15 svetnikov. Proti je glasovalo 19 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
2. AMANDMA župana na AMANDMA Odbora za urejanje prostora in urbanizem: 
 
V prvem odstavku amandmaja Odbora za urejanje prostora in urbanizem se etažnost 
kraka objekta v notranjosti, na stiku s krakom ob Dunajski: »4K+P+10N+2T« 
nadomesti s »4K+P+M+9N+2T«, etažnost kraka objekta v notranjosti, ob Robičevi ulici: 
»4K+P+4N« pa se nadomesti s »4K+P+M+4N«. 
 
Navzočnost se ni spremenila (29 svetnikov). 
Za je glasovalo 19 svetnikov. Proti je glasovalo 10 svetnikov. 
 
Amandma na amandma je bil sprejet. 
 
 
3. AMANDMA Odbora za urejanje prostora in urbanizem: 
 
V 14. členu se drugi stavek prvega odstavka poglavja z naslovom: »2. Višinski gabariti« 
spremeni v celoti tako, da se glasi: »Krak v notranjosti območja se bo od stika s krakom 
ob Dunajski, kjer bo etažnost 4K+P+10N+2T, zniževal do Robičeve ulice, kjer bo 
etažnost 4K+P+4N.«. 
V vseh ostalih členih in grafičnih sestavinah akta se posledično spremenijo besedila 
vezana na etažnost tega objekta in faktor izrabe, ter se jih redakcijsko popravi. 
(skupaj s sprejetim amandmajem župana na amandma). 
 
Navzočnost se ni spremenila (29 svetnikov). 
Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
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Amandma je bil sprejet. 
 
 
4. AMANDMA župana: 
 
Tretji odstavek 15. člena se spremeni tako, da se glasi: »Pogoj za pridobitev uporabnega 
dovoljenja za predvideni objekt je odstranitev vseh štirih obstoječih objektov v območju 
OPPN.«. 
     
Navzočnost se ni spremenila (29 svetnikov). 
Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti je glasovalo 5 svetnikov. 
 
 
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 del območja urejanja BS 2/5 Nove Stožice skupaj s sprejetimi 
amandmaji. 
 
Navzočnost se ni spremenila (29 svetnikov). 
Za je glasovalo 21 svetnikov. Proti je glasovalo 12 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 16. 
 

DOPOLNJENI OSNUTEK ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM 
PROSTORSKEM NAČRTU ZA OBMOČJE ŠPICE 

 
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 v Oddelku za 
urejanje prostora, 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. 
 
Razpravljali so: svetniki Boštjan CIZELJ, Roman KOLAR, doc. dr. Gregor GOMIŠČEK, 
Miha JAZBINŠEK, prof. dr. Bojana BEOVIĆ, dr. Jožef KUNIČ, Marjeta VESEL 
VALENTINČIČ in župan. 
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Odgovore in pojasnila v zvezi z razpravami svetnikov je podal župan in nato dal na 
glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu za območje Špice skupaj s pripombami. 
 
Navzočnost je priglasilo 29 svetnikov. 
Za je glasovalo 36 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 17. 
 

DOPOLNJENI OSNUTEK ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM 
PROSTORSKEM NAČRTU ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA CI 7/21 ROŠKA 

KASARNA, CS 7/22 SPODNJE POLJANE, CV 8 GRUBERJEV PREKOP, CR 8/1 
GRUBARJEV PREKOP IN CT 46 ROŠKA CESTA 

 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega Odbora za 
urejanje prostora in urbanizem s pripombo. 
 
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.  
 
Član Statutarno pravne komisije g. Aleš ČERIN ni želel besede. 
 
Razpravljal je svetnik Ignac POLAJNAR. 
 
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 dele območij urejanja CI 7/21 Roška kasarna, CS 
7/22 Spodnje Poljane, CV 8 Gruberjev prekop, CR 8/1 Grubarjev prekop in CT 46 
Roška cesta skupaj s pripombami. 
 
Obrazložitev glasu je podala svetnica prof. dr. Bojana BEOVIĆ. 
 
Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov. 
Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti je glasovalo 6 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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AD 18. 
 

DOPOLNJENI 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 s sklicem seje. Po sklicu so prejeli pripombe Sveta Četrtne 
skupnosti Šiška ter poročilo pristojnega Odbora za urejanje prostora in urbanizem. 
 
Alenka PAVLIN, vodja Odseka za prostorske izvedbene akte in prenovo v Oddelku za 
urejanje prostora, je podala uvodno obrazložitev.  
 
Igor BAMBIČ, predsednik Sveta Četrtne skupnosti Šiška, je podal mnenje četrtne skupnosti. 
 
Med podajanjem obrazložitve Igorja BAMBIČA je ob 18.36 uri vodenje seje prevzel 
podžupan Janko MÖDERNDORFER. Ob 18.40 uri je vodenje seje ponovno prevzel župan.  
 
Prof. Janez KOŽELJ, predsednik Odbora za urejanje prostora in urbanizem, je podal stališče 
odbora.  
 
Član Statutarno pravne komisije Aleš ČERIN ni želel besede. 
 
Razpravljali so: župan in svetniki Marjeta VESEL VALENTINČIČ, doc. dr. Gregor 
GOMIŠČEK in Boštjan CIZELJ. 
 
Svetnik Boštjan CIZELJ je v svoji razpravi podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da 
se točka preloži na eno od naslednjih sej, dokler se ne pridobi prometne študije. 
 
Župan je dal na glasovanje 
 
POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnika Boštjana CIZLJA: 
 
Točka se preloži na eno od naslednjih sej mestnega sveta. 
 
Navzočnost je priglasilo 31 svetnikov. 
Za je glasovalo 18 svetnikov. Proti je glasovalo 16 svetnikov. 
 
Svetnik Janko MÖDERNDORFER je zahteval ponovitev glasovanja. 
 
Župan je postopkovni predlog sklepa dal ponovno na glasovanje. 
 
Navzočnost se ni spremenila (31 svetnikov). 
Za je glasovalo 19 svetnikov. Proti je glasovalo 16 svetnikov. 
 
Postopkovni predlog sklepa je bil sprejet. 
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AD 19. 
 

PREDLOG SPLOŠNIH POGOJEV POSLOVANJA JAVNEGA STANOVANJSKEGA 
SKLADA MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega Odbora za 
stanovanjsko politiko. 
 
Jožka HEGLER, direktorica Javnega stanovanjskega sklada MOL, je podala uvodno 
obrazložitev.  
 
Sašo RINK, predsednik Odbora za stanovanjsko politiko, 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 soglaša s Splošnimi pogoji poslovanja Javnega 
stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana. 
 
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov. 
Za je glasovalo 20 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 20. 
 

PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU REVIZORJA ZA PREGLED LETNEGA 
POROČILA JAVNEGA STANOVANJSKEGA SKLADA MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA ZA LETI 2008 IN 2009 
 

Gradivo 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.  
 
Član Statutarno pravne komisije Aleš ČERIN ni želel besede. 
 
Razpravljal je svetnik doc. dr. Gregor GOMIŠČEK. 
 
Pojasnilo v zvezi z razpravo svetnika doc. dr. Gregorja GOMIŠČKA je podala direktorica 
Jožka HEGLER. 
 
Nato je župan dal na glasovanje 
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PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o imenovanju revizorja za 
pregled letnega poročila Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leti 
2008 in 2009. 
 
Navzočnost je priglasilo 25 svetnikov. 
Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 21. 
 

INFORMACIJA O DELU SVETA ZA VARSTVO PRAVIC NAJEMNIKOV 
STANOVANJ V MOL V OBDOBJU 2000 - 2006 

 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega Odbora za 
stanovanjsko politiko, pred sejo pa še dodatno gradivo, in sicer stališče Javnega 
stanovanjskega sklada MOL. 
 
Samo UHAN in Mateja Tamara FAJS, predsednik in podpredsednica Sveta za varstvo pravic 
najemnikov stanovanj v MOL, sta podala uvodno obrazložitev.  
 
Sašo RINK, predsednik Odbora za stanovanjsko politiko, je podal stališče odbora.  
 
Član Statutarno pravne komisije Aleš ČERIN ni želel besede. 
 
Razpravljali so svetniki: Peter SUŠNIK, doc. dr. Gregor GOMIŠČEK, Marjeta VESEL 
VALENTINČIČ, Anja BAH ŽIBERT in Janko MÖDERNDORFER. 
 
Odgovore in pojasnila v zvezi z razpravami svetnikov je podal župan in nato dal na 
glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana se je seznanil z Informacijo o delu Sveta za varstvo 
pravic najemnikov stanovanj v MOL v obdobju 2000 - 2006. 
 
Navzočnost je priglasilo 28 svetnikov. 
Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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AD 22. 
 

PREDLOG DOPOLNITVE LETNEGA NAČRTA RAZPOLAGANJA Z 
NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETI 2008 

IN 2009 
 

Gradivo so svetniki prejeli po sklicu seje s predlogom za razširitev dnevnega reda. Po sklicu 
so prejeli tudi 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. 
 
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 dopolnitve Letnega načrta razpolaganja z 
nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leti 2008 in 2009. 
 
Navzočnost je priglasilo 21 svetnikov. 
 
Župan je ponovno ugotavljal navzočnost. 
 
Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov. 
Za je glasovalo 21 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
 
 
S tem je bil izčrpan dnevni red 21. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, zato je 
župan ob 19.44 uri sejo končal.  
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