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

Številka: 032-125/2008-19 
Datum:   29. 9. 2008 
 
 

ZAPISNIK 
 
 
19. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, ki je bila v ponedeljek, 7. julija  2008. 
 
Seja je potekala v Veliki sejni dvorani Mestne občine Ljubljana, Magistrat, Mestni trg 
1, Ljubljana. 
 
Sejo je vodil župan Mestne občine Ljubljana Zoran JANKOVIĆ. 
  
Na seji so bili navzoči člani in članice Mestnega sveta (v nadaljevanju svetniki): 
 
Bojan ALBREHT, Bruna ANTAUER, prof. dr. Bojana BEOVIĆ, izr. prof. dr. Milena Mileva 
BLAŽIĆ, Marko BOKAL, dr. Marta BON, Peter Jožef BOŽIČ, mag. Nives CESAR, Boštjan 
CIZELJ, Aleš ČERIN, Jadranka DAKIĆ, doc. dr. Gregor GOMIŠČEK, Bogomir 
GORENŠEK, Gregor ISTENIČ, Roman JAKIČ, Mihael JARC, Miha JAZBINŠEK, Mojca 
KAVTIČNIK, Roman KOLAR, mag. Janez KOPAČ, Iztok KORDIŠ, 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, Marjeta VESEL VALENTINČIČ in Peter 
VILFAN.  
 
Seje se niso udeležili svetniki: Anja BAH ŽIBERT, Aleš KARDELJ, Maša KOCIPER, 
Dimitrij KOVAČIČ, prof. dr. Gregor TOMC in dr. Slavko ZIHERL. 
 
Seja se je pričela ob 15.37 uri ob navzočnosti 24 svetnikov. 
 
Župan je povedal, da so svetniki pred sejo prejeli obvestilo o spremembi datuma oktobrske 
seje. Nato je vse navzoče pozval, da z minuto molka počastijo spomin na tragično preminule v 
nesreči na reki Savi. 
 
S sklicem seje so svetniki prejeli predlog dnevnega reda 19. seje Mestnega sveta Mestne 
občine Ljubljana: 
 
1. Potrditev zapisnika 17. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana 
2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude 
3. Poročilo župana 
4. Kadrovske zadeve 
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5. Predlog Sklepa o povečanju vrednosti namenskega premoženja Javnega 
stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana 

6. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje 
Bavarskega dvora 

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

8. Dopolnjen osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem 
načrtu za območje Potniškega centra Ljubljana 

9. Osnutek Odloka o programu opremljanja za območje Potniškega centra Ljubljana 
10. Dopolnjen osnutek 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) 

11. Dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del 
območja urejanja BS 2/5 Nove Stožice 

12. Dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje 
urejanja ŠS 1/1-2-del Stara Šiška in ŠR 1/2- 1 Bellevue 

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

14. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za večstanovanjski niz ob 
Galjevcu s predlogom za hitri postopek 

15. Predlog Sklepa o soglasju k pravnemu poslu prodaje stvarnega premoženja Mestne 
občine Ljubljana – zemljišča parc. št. 764/1, 764/4, 772/1, 781/1, 782/1, 783/1, 785/1, 
785/2 in 785/3 k.o. Moste 

16. Predlog Sklepa o soglasju k pravnemu poslu razpolaganja – prodaje dela poslovne 
stavbe in pripadajočega zemljišča – parkirišča, na naslovu Komenskega 7, Ljubljana, 
ležeče na zemljišču parc. št. 2457 s pripadajočo gradbeno parcelo št. 2455/2, obe k.o. 
Tabor in v celoti zemljišč parc. št. 2455/1, 2454, obe k.o. Tabor 

17. Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra – parc. št. 1312/2, 1316/11, 1316/13, 2021/3 
in 2021/5 vse k.o. Vič 

18. Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi Regionalne razvojne agencije 
Ljubljanske urbane regije s predlogom za hitri postopek 

19. Predlog Sklepa o soglasju k dodelitvi dela plače za redno delovno uspešnost 
direktorici Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije za leto 2007 

20. Predlog Sklepa o soglasju k izplačevanju povečane delovne uspešnosti v Regionalni 
razvojni agenciji Ljubljanske urbane regije za leto 2008  

 
 
Župan je svetnike obvestil, da na podlagi obrazložitve iz poročila Odbora za urejanje prostora 
in urbanizem umika predlagano 7. 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 z novimi točkami: 
 

− 6.a točko z naslovom: »Predlog Odloka o določitvi imena parka, ulice in poteka 
ulice na območju Mestne občine Ljubljana s predlogom za hitri postopek« 

− 6.b točko z naslovom: »Predlog Odloka o določitvi imena in poteka ulice na 
območju Mestne občine Ljubljana s predlogom za hitri postopek« 

− 6.c točko z naslovom: »Osnutek Odloka o določitvi imena in potekov ulic na 
območju Mestne občine Ljubljana« 
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− 14. točko z naslovom: »Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za dele območij ŠO 1/2, ŠT 1/2 in ŠS 1/6« 

− 18. točko z naslovom: »Predlogi sklepov o spremembah sklepov o ustanovitvi 
javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Vrtca Mladi rod, Vrtca Hansa Christiana 
Andersena, Vrtca Pedenjped, Vrtca Ledina, Vrtca Šentvid, Vrtca Jelka in Vrtca 
Črnuče«  

 
Ostale točke se ustrezno preštevilčijo. 
 
 
O dnevnem redu ni razpravljal nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
1. PREDLOG ZA SPREMEMBO DNEVNEGA REDA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se predlagani dnevni red 19. 
seje mestnega sveta razširi z novo 6. točko, in sicer: 

− 6.a točko z naslovom: »Predlog Odloka o določitvi imena parka, ulice in poteka 
ulice na območju Mestne občine Ljubljana s predlogom za hitri postopek« 

− 6.b točko z naslovom: »Predlog Odloka o določitvi imena in poteka ulice na 
območju Mestne občine Ljubljana s predlogom za hitri postopek« 

− 6.c točko z naslovom: »Osnutek Odloka o določitvi imena in potekov ulic na 
območju Mestne občine Ljubljana« 

 
Ostale točke se ustrezno preštevilčijo. 
 
Navzočnost je priglasilo 26 svetnikov. 
Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Predlagana sprememba dnevnega reda je bila sprejeta. 
 
 
2. PREDLOG ZA SPREMEMBO DNEVNEGA REDA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se predlagani dnevni red 19. 
seje mestnega sveta razširi z novo 14. točko z naslovom: 
"Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele 

območij ŠO 1/2, ŠT 1/2 in ŠS 1/6". 
 
Ostale točke se ustrezno preštevilčijo. 
 
Navzočnost se ni spremenila (26 svetnikov). 
Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Predlagana sprememba dnevnega reda je bila sprejeta. 
 
 
3. PREDLOG ZA SPREMEMBO DNEVNEGA REDA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se predlagani dnevni red 19. 
seje mestnega sveta razširi z novo 18. točko z naslovom: 
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"Predlogi sklepov o spremembah sklepov o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih 
zavodov Vrtca Mladi rod, Vrtca Hansa Christiana Andersena, Vrtca Pedenjped, Vrtca 
Ledina, Vrtca Šentvid, Vrtca Jelka in Vrtca Črnuče". 

 
Ostale točke se ustrezno preštevilčijo. 
 
Navzočnost se ni spremenila (26 svetnikov). 
Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Predlagana sprememba dnevnega reda je bila sprejeta. 
 
 
Nato je župan na glasovanje dal 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog dnevnega reda 19. seje mestnega 
sveta skupaj s sprejetimi spremembami. 
 
Navzočnost se ni spremenila (26 svetnikov). 
Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Predlagani dnevni red (skupaj s sprejetimi spremembami) je bil sprejet. 
 
 

AD 1. 
 

POTRDITEV ZAPISNIKA 17. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE 
LJUBLJANA 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje.  
 
O zapisniku 17. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana ni razpravljal nihče, zato je 
župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi zapisnik 17. seje Mestnega sveta Mestne 
občine Ljubljana z dne 26. maja 2008. 
 
Navzočnost je priglasilo 22 svetnikov. 
 
Župan je ponovno ugotavljal navzočnost. 
 
Navzočnost je priglasilo 28 svetnikov. 
Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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AD 2. 
 

VPRAŠANJA IN POBUDE SVETNIKOV TER ODGOVORI NA VPRAŠANJA IN 
POBUDE 

 
Župan je povedal, da pisnega vprašanja z zahtevo za ustno predstavitev ni poslal noben 
svetnik, prav tako tudi ne vprašanja za pisni odgovor oziroma pobude. 
 
 

AD 3. 
 

POROČILO ŽUPANA 
 

Župan je predstavil poročilo. 
 
 

AD 4. 
 

KADROVSKE ZADEVE 
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli po sklicu seje. 
 
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 
KOLEZIJA 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
                                                               I. 

 
Katarini KAMBIČ preneha mandat članice Sveta Vrtca Kolezija. 
  
                                                               II. 

 
V  Svet Vrtca Kolezija se za predstavnico Mestne občine Ljubljana   
i m e n u j e : 
 
Mirjam ŠPROHAR. 
 
Mandat imenovane je vezan na mandat sveta vrtca. 
 
Navzočnost je priglasilo 28 svetnikov. 
Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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2. PREDLOG SKLEPA O PRENEHANJU MANDATA IN IMENOVANJU 
NADOMESTNE PREDSTAVNICE MESTNE OBČINE LJUBLJANA V SVET VRTCA 
LEDINA 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
                                                               I. 

 
Mirjam ŠPROHAR preneha mandat članice Sveta Vrtca Ledina. 

 
                                                               II. 
 
V  Svet Vrtca Ledina se za predstavnico Mestne občine Ljubljana     
i m e n u j e : 
 
Katarina KAMBIČ. 
 
Mandat imenovane je vezan na mandat sveta vrtca.  
 
Navzočnost se ni spremenila (28 svetnikov). 
Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
3. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU TREH PREDSTAVNIKOV MESTNE 
OBČINE LJUBLJANA V SVET JAVNEGA ZAVODA ŽIVALSKI VRT LJUBLJANA 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
V Svet  javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana  s e   i m e n u j e j o:  
 

- Vasja BUTINA 
- doc. dr. Gregor GOMIŠČEK 
- Jurij KOBE 

 
Mandat imenovanih traja pet let. 
 
Navzočnost se ni spremenila (28 svetnikov). 
Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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AD 5. 
 

PREDLOG SKLEPA O POVEČANJU VREDNOSTI NAMENSKEGA PREMOŽENJA 
JAVNEGA STANOVANJSKEGA SKLADA MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega 
Odbora za finance ter poročilo Statutarno pravne komisije z redakcijskim amandmajem. 
 
Nataša TURŠIČ, načelnica Oddelka za ravnanje z nepremičninami, je podala uvodno 
obrazložitev.  
 
Jadranka DAKIĆ, predsednica Odbora za finance, je podala stališče odbora. 
 
Podpredsednik Statutarno pravne komisije Miloš PAVLICA je povedal, da komisija predlaga 
redakcijski amandma. 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje najprej  
 
AMANDMA Statutarno pravne komisije: 

 
V preambuli  predloga Sklepa o povečanju vrednosti namenskega premoženja Javnega 
stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana se besedilo v oklepaju za besedilom 
»Zakona o javnih skladih« pravilno glasi: »(Uradni list RS, št. 22/00 in 126/07-
ZFPPIPP)«, v besedilu v oklepaju za besedilom »12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega 
stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana«  pa se za številko 109/01 dodata beseda 
in številka »in 18/08«. 
 
Navzočnost je priglasilo 26 svetnikov. 
Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
Nato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o povečanju vrednosti 
namenskega premoženja Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana 
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 6. 
 

A) PREDLOG ODLOKA O DOLOČITVI IMENA PARKA, ULICE IN POTEKA 
ULICE NA OBMOČJU MESTNE OBČINE LJUBLJANA S PREDLOGOM ZA 
HITRI POSTOPEK 
 
B) PREDLOG ODLOKA O DOLOČITVI IMENA IN POTEKA ULICE NA 
OBMOČJU MESTNE OBČINE LJUBLJANA S PREDLOGOM ZA HITRI 
POSTOPEK 
 
C) OSNUTEK ODLOKA O DOLOČITVI IMENA IN POTEKOV ULIC NA 
OBMOČJU MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

 
 
A) PREDLOG ODLOKA O DOLOČITVI IMENA PARKA, ULICE IN POTEKA 
ULICE NA OBMOČJU MESTNE OBČINE LJUBLJANA S PREDLOGOM ZA HITRI 
POSTOPEK 
 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli po sklicu seje z razširitvijo dnevnega reda. Na dan seje 
so prejeli še poročilo Statutarno pravne komisije z amandmaji. 
 
Peter BOŽIČ, predsednik Komisije za poimenovanje naselij in ulic, je podal uvodno 
obrazložitev.  
 
Podpredsednik Statutarno pravne komisije Miloš PAVLICA je povedal, da je komisija 
predlagala amandmaje redakcijske narave. 
 
 
1.) 
Svet je najprej odločal o obravnavi akta po hitrem postopku (1. odstavek 142. člena 
poslovnika mestnega sveta).  
 
O Predlogu za sprejem Odloka o določitvi imena parka, ulice in poteka ulice na območju 
Mestne občine 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 določitvi imena 
parka, ulice in poteka ulice na območju Mestne občine Ljubljana sprejme po hitrem 
postopku. 
 
Navzočnost je priglasilo 30 svetnikov. 
Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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2.)  
Predlog Odloka o določitvi imena parka, ulice in poteka ulice na območju Mestne občine 
Ljubljana  
 
O delih predloga odloka, h katerim so bili vloženi amandmaji, in o aktu v celoti ni razpravljal 
nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
1. AMANDMA Statutarno pravne komisije: 
 
V preambuli Predloga Odloka o določitvi imena parka, ulice in poteka ulice na območju 
Mestne občine Ljubljana s predlogom za hitri postopek se črtata besedica in številka: 
»in 31.«. 
 
Navzočnost se ni spremenila (30 svetnikov). 
Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
2. AMANDMA Statutarno pravne komisije: 
 
Na koncu uvodnega besedila 1. člena se postavi dvopičje in se pred 1. alinejo črta 
označba A), pred drugo alinejo pa se črta označba B). 
 
Navzočnost se ni spremenila (30 svetnikov). 
Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
3. AMANDMA Statutarno pravne komisije: 
 
V 3. členu se v drugi vrstici besedica »polnoletne« nadomesti z besedico »fizične«. 
 
Navzočnost se ni spremenila (30 svetnikov). 
Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
Nato je župan dal na glasovanje  
 
1. PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o določitvi imena parka, 
ulice in poteka ulice na območju Mestne občine Ljubljana skupaj s sprejetimi 
amandmaji. 
 
Navzočnost se ni spremenila (30 svetnikov). 
Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
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Sklep je bil sprejet. 
 
 
2. PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana ugotovi, da na predloge v času predhodnega 
posvetovanja od 4. 6. do 19. 6. 2008 ni bilo vloženih mnenj, predlogov in pripomb.  
 
Navzočnost se ni spremenila (30 svetnikov). 
Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
B) PREDLOG ODLOKA O DOLOČITVI IMENA IN POTEKA ULICE NA OBMOČJU 
MESTNE OBČINE LJUBLJANA S PREDLOGOM ZA HITRI POSTOPEK 
 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli po sklicu seje z razširitvijo dnevnega reda. Na dan seje 
so prejeli še poročilo Statutarno pravne komisije z amandmajema. 
 
Peter BOŽIČ, predsednik Komisije za poimenovanje naselij in ulic, je podal uvodno 
obrazložitev.  
 
Podpredsednik Statutarno pravne komisije Miloš PAVLICA 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 določitvi imena in poteka ulice na območju Mestne 
občine 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 določitvi imena in 
poteka ulice na območju Mestne občine Ljubljana sprejme po hitrem postopku. 
 
Navzočnost se ni spremenila (30 svetnikov). 
Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
2.)  
Predlog Odloka o določitvi imena in poteka ulice na območju Mestne občine Ljubljana 
  
O delih predloga odloka, h katerim sta bila vložena amandmaja, in o aktu v celoti ni 
razpravljal nihče, zato je župan dal na glasovanje: 
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1. AMANDMA Statutarno pravne komisije: 
 
V preambuli Predloga Odloka o določitvi imena in poteka ulice na območju Mestne 
občine Ljubljana s predlogom za hitri postopek se črtata besedica in številka: »in 31.«. 
 
Navzočnost se ni spremenila (30 svetnikov). 
Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
2. AMANDMA Statutarno pravne komisije: 
 
V 3. členu se v drugi vrstici besedica »polnoletne« nadomesti z besedico »fizične«. 
 
Navzočnost se ni spremenila (30 svetnikov). 
Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
Nato je župan dal na glasovanje 
 
1. PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o določitvi imena in 
poteka ulice na območju Mestne občine Ljubljana skupaj s sprejetima amandmajema. 
 
Navzočnost se ni spremenila (30 svetnikov). 
Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
2. PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana ugotovi, da na predlog v času predhodnega 
posvetovanja od 4. 6. do 19. 6. 2008 ni bilo vloženih mnenj, predlogov in pripomb.  
 
Navzočnost se ni spremenila (30 svetnikov). 
Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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C) OSNUTEK ODLOKA O DOLOČITVI IMEN IN POTEKOV ULIC NA OBMOČJU 
MESTNE OBČINE LJUBLJANA 
 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli po sklicu seje z razširitvijo dnevnega reda. Na dan seje 
pa so prejeli še poročilo Statutarno pravne komisije s pripombami. 
 
Peter BOŽIČ, predsednik Komisije za poimenovanje naselij in ulic, je podal uvodno 
obrazložitev.  
 
Podpredsednik Statutarno pravne komisije Miloš PAVLICA ni želel besede. 
 
Razpravljala sta svetnika Franc SLAK in Janez MOŠKRIČ. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
1. PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme osnutek Odloka o določitvi imen in 
potekov ulic na območju Mestne občine Ljubljana skupaj s pripombami. 
 
Navzočnost se ni spremenila (30 svetnikov). 
Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
2. PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme stališča k mnenjem, predlogom in 
pripombam, ki so bili vloženi na podlagi predhodnega posvetovanja o ustreznosti 
predlaganih imen v času od 4. 6. do 19. 6. 2008.  
 
Navzočnost se ni spremenila (30 svetnikov). 
Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 7. 
 

PREDLOG ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU 
ZA OBMOČJE BAVARSKEGA DVORA 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega 
Odbora za urejanje prostora in urbanizem. 
 
Alenka PAVLIN, vodja Odseka za prostorske izvedbene akte in prenovo, Oddelek 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.  
 
Podpredsednik Statutarno pravne komisije Miloš PAVLICA ni želel besede. 
 
Ker k predlogu Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Bavarskega 
dvora 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 občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za območje Bavarskega dvora. 
 
Navzočnost je priglasilo 31 svetnikov. 
Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti je glasovalo 5 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 

 
AD 8. 

 
DOPOLNJEN OSNUTEK ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ODLOKA O ZAZIDALNEM NAČRTU ZA OBMOČJE POTNIŠKEGA CENTRA 
LJUBLJANA 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli še poročilo 
pristojnega Odbora za urejanje prostora in urbanizem s pripombami. 
 
Alenka PAVLIN, vodja Odseka za prostorske izvedbene akte in prenovo, Oddelek za urejanje 
prostora, je podala uvodno obrazložitev. 
 
Prof. Janez KOŽELJ, predsednik Odbora za urejanje prostora in urbanizem, je podal stališče 
odbora.  
 
Podpredsednik Statutarno pravne komisije Miloš PAVLICA ni želel besede. 
 
Razpravljali so svetniki: Miha JAZBINŠEK, Peter SUŠNIK in Roman KOLAR. 
 
Župan je podal pojasnila in odgovore v zvezi z razpravami svetnikov in nato dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme dopolnjen osnutek Odloka o spremembah 
in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje Potniškega centra Ljubljana 
skupaj s pripombami. 
 
Navzočnost je priglasilo 29 svetnikov. 
Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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AD 9. 
 

OSNUTEK ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA ZA OBMOČJE 
POTNIŠKEGA CENTRA LJUBLJANA 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli še poročilo 
pristojnega Odbora za urejanje prostora in urbanizem s pripombo. 
 
Nataša TURŠIČ, načelnica Oddelka za ravnanje z nepremičninami, je podala uvodno 
obrazložitev.  
 
Prof. Janez KOŽELJ, predsednik Odbora za urejanje prostora in urbanizem, je podal stališče 
odbora.  
 
Podpredsednik Statutarno pravne komisije Miloš PAVLICA ni želel besede. 
 
Razpravljala sta svetnika Peter SUŠNIK in Miha JAZBINŠEK. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme osnutek Odloka o programu opremljanja 
za območje Potniškega centra Ljubljana skupaj s pripombami. 
 
Navzočnost je priglasilo 31 svetnikov. 
Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 

 
 

AD 10. 
 

DOPOLNJEN OSNUTEK 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 še poročilo 
pristojnega Odbora za urejanje prostora in urbanizem. 
 
Alenka PAVLIN, vodja Odseka za prostorske izvedbene akte in prenovo, Oddelek za urejanje 
prostora, je podala uvodno obrazložitev. 
 
Prof. Janez KOŽELJ, predsednik Odbora za urejanje prostora in urbanizem, je podal stališče 
odbora.  
 
Podpredsednik Statutarno pravne komisije Miloš PAVLICA ni želel besede. 
 
Razpravljala sta svetnika Miha JAZBINŠEK in Mihael JARC. 
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Po končani razpravi je župan podal pojasnilo v zvezi z razpravo svetnika Mihe JAZBINŠKA 
in nato dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme dopolnjen osnutek 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) skupaj s 
pripombami. 
 
Navzočnost je priglasilo 32 svetnikov. 
Za je glasovalo 34 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 

 
 

AD 11. 
 

DOPOLNJEN OSNUTEK 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 še pripombo Sveta 
Četrtne skupnosti Bežigrad ter poročilo pristojnega Odbora za urejanje prostora in urbanizem 
s pripombami. 
 
Alenka PAVLIN, vodja Odseka za prostorske izvedbene akte in prenovo, Oddelek za urejanje 
prostora, je podala uvodno obrazložitev. 
 
Prof. Janez KOŽELJ, predsednik Odbora za urejanje prostora in urbanizem, je podal stališče 
odbora.  
 
Podpredsednik Statutarno pravne komisije Miloš PAVLICA ni želel besede. 
 
Razpravljali so svetniki Miha JAZBINŠEK, Slavko SLAK in Roman KOLAR. 
 
Po končani razpravi je župan podal pojasnila in odgovore v zvezi z razpravami svetnikov in 
nato dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme dopolnjen osnutek Odloka o občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja BS 2/5 Nove Stožice skupaj s 
pripombami. 
 
Navzočnost je priglasilo 34 svetnikov. 
Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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AD 12. 
 

DOPOLNJEN OSNUTEK ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM 
PROSTORSKEM NAČRTU ZA OBMOČJE UREJANJA ŠS 1/1-2-DEL STARA ŠIŠKA 

IN ŠR 1/2- 1 BELLEVUE 
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli še poročilo 
pristojnega Odbora za urejanje prostora in urbanizem s pripombo. 
 
Alenka PAVLIN, vodja Odseka za prostorske izvedbene akte in prenovo, Oddelek za urejanje 
prostora, je podala uvodno obrazložitev. 
 
Prof. Janez KOŽELJ, predsednik Odbora za urejanje prostora in urbanizem, je podal stališče 
odbora.  
 
Podpredsednik Statutarno pravne komisije Miloš PAVLICA ni želel besede. 
 
Razpravljali so svetniki: Ignac POLAJNAR, Peter SUŠNIK, Miha JAZBINŠEK, Miloš 
PAVLICA in Gregor ISTENIČ. 
 
Župan je podal pojasnila in odgovore v zvezi z razpravami svetnikov in nato dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme dopolnjen osnutek Odloka o občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja ŠS 1/1-2-del Stara Šiška in ŠR 1/2- 
1 Bellevue skupaj s pripombami. 
 
Navzočnost je priglasilo 25 svetnikov. 
Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 13. 
 

DOPOLNJEN OSNUTEK  ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM 
PROSTORSKEM NAČRTU ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA BS 4/1 RUSKI CAR, 

BS 4/2 STOŽICE, BS 4/3 JEŽICA IN BS 4/4 MALA VAS 
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli še poročilo 
pristojnega Odbora za urejanje prostora in urbanizem s pripombami. 
 
Alenka PAVLIN, vodja Odseka za prostorske izvedbene akte in prenovo, Oddelek za urejanje 
prostora, je podala uvodno obrazložitev.  
 
Prof. Janez KOŽELJ, predsednik Odbora za urejanje prostora in urbanizem, je podal stališče 
odbora.  
 
Podpredsednik Statutarno pravne komisije Miloš PAVLICA ni želel besede. 
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Razpravljala sta svetnika Roman KOLAR in Miha JAZBINŠEK. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme dopolnjen osnutek  Odloka o občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu za dele območij urejanja BS 4/1 Ruski car, BS 4/2 
Stožice, BS 4/3 Ježica in BS 4/4 Mala vas skupaj s pripombami. 
 
Navzočnost je priglasilo 26 svetnikov. 
Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti je glasovalo 7 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 14. 
 

DOPOLNJENI OSNUTEK ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM 
PROSTORSKEM NAČRTU ZA DELE OBMOČIJ ŠO 1/2, ŠT 1/2 IN ŠS 1/6 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli po sklicu seje z razširitvijo dnevnega reda. Po sklicu so 
prejeli še poročilo pristojnega Odbora za urejanje prostora in urbanizem s pripombami. 
 
Alenka PAVLIN, vodja Odseka za prostorske izvedbene akte in prenovo, Oddelek za urejanje 
prostora, je podala uvodno obrazložitev.  
 
Prof. Janez KOŽELJ, predsednik Odbora za urejanje prostora in urbanizem, je podal stališče 
odbora.  
 
Podpredsednik Statutarno pravne komisije Miloš PAVLICA ni želel besede. 
 
Razpravljali so svetniki: mag. Janez KOPAČ, Miha JAZBINŠEK, Slavko SLAK, Gregor 
ISTENIČ, Peter SUŠNIK, prof. dr. Bojana BEOVIĆ, Miloš PAVLICA, Mihael JARC, Aleš 
ČERIN, prof. dr. Andrej RUS in 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 ŠO 1/2, ŠT 1/2 in ŠS 1/6 skupaj s 
pripombami. 
 
Obrazložitev glasu sta podala svetnika Mihael JARC in Miha JAZBINŠEK. 
 
Navzočnost je priglasilo 35 svetnikov. 
Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki. 
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Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 15. 
 

PREDLOG ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA 
VEČSTANOVANJSKI NIZ OB GALJEVCU S PREDLOGOM ZA HITRI POSTOPEK 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega 
Odbora za urejanje prostora in urbanizem. 
 
Nataša TURŠIČ, načelnica Oddelka za ravnanje z nepremičninami, je podala uvodno 
obrazložitev.  
 
Prof. Janez KOŽELJ, predsednik Odbora za urejanje prostora in urbanizem, je podal stališče 
odbora.  
 
Podpredsednik Statutarno pravne komisije Miloš PAVLICA 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 programu opremljanja stavbnih zemljišč za 
večstanovanjski niz ob Galjevcu po hitrem postopku je razpravljal svetnik Peter SUŠNIK. 
 
Načelnica Nataša TURŠIČ je podala pojasnilo v zvezi z razpravo svetnika Petra SUŠNIKA. 
 
Nato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se Odlok o programu 
opremljanja stavbnih zemljišč za večstanovanjski niz ob Galjevcu sprejme po hitrem 
postopku. 
 
Navzočnost je priglasilo 25 svetnikov. 
Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
2.)  
O Predlogu Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za večstanovanjski niz 
ob Galjevcu ni razpravljal nihče, zato je župan dal na glasovanje 
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PREDLOG SKLEPA: 
 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o programu opremljanja 
stavbnih zemljišč za večstanovanjski niz ob Galjevcu. 
 
Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov). 
Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 

 
 

AD 16. 
 

PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K PRAVNEMU POSLU PRODAJE 
STVARNEGA PREMOŽENJA MESTNE OBČINE LJUBLJANA – ZEMLJIŠČA 

PARC. ŠT. 764/1, 764/4, 772/1, 781/1, 782/1, 783/1, 785/1, 785/2 IN 785/3 K.O. MOSTE 
 

Gradivo za to točko 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. 
 
Podpredsednik Statutarno pravne komisije Miloš PAVLICA ni želel besede. 
 
Razpravljala sta svetnika Roman KOLAR in Peter SUŠNIK. 
 
Načelnica Nataša TURŠIČ je podala pojasnila v zvezi z razpravama svetnikov. 
 
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. 
764/1, 764/4, 772/1, 781/1, 782/1, 783/1, 785/1, 785/2 in 785/3 k.o. Moste, ki bo sklenjen z 
najugodnejšim dražiteljem. 
 
Navzočnost je priglasilo 25 svetnikov. 
Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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AD 17. 
 

PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K PRAVNEMU POSLU RAZPOLAGANJA – 
PRODAJE DELA POSLOVNE STAVBE IN PRIPADAJOČEGA ZEMLJIŠČA – 
PARKIRIŠČA, NA NASLOVU KOMENSKEGA 7, LJUBLJANA, LEŽEČE NA 

ZEMLJIŠČU PARC. ŠT. 2457 S PRIPADAJOČO GRADBENO PARCELO ŠT. 2455/2, 
OBE K.O. TABOR IN V CELOTI ZEMLJIŠČ PARC. ŠT. 2455/1, 2454, OBE K.O. 

TABOR 
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega 
Odbora za finance ter dopolnitev gradiva. 
 
Nataša TURŠIČ, načelnica Oddelka za ravnanje z nepremičninami, je podala uvodno 
obrazložitev.  
 
Jadranka DAKIĆ, predsednica Odbora za finance, je podala stališče odbora. 
 
Podpredsednik Statutarno pravne komisije Miloš PAVLICA ni želel besede. 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme sklep o soglasju k pravnemu poslu 
razpolaganja – prodaje z neposredno pogodbo nepremičnin na naslovu Komenskega 7, 
Ljubljana in sicer: 
- do 5/7 idealnega lastniškega deleža na parc.št. 2457 - poslovna stavba v izmeri 460 m2 , 
k.o. Tabor, kar v naravi predstavlja poslovne prostore in sicer: klet, pritličje razen 
hišniškega stanovanja v izmeri 58,53 m2, prvo, drugo razen prostorov, ki so v lasti RS, 
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani, Resljeva 14, Ljubljana v izmeri 228,98 m2, 
tretje in peto nadstropje, s pripadajočim deležem na skupnih prostorih in napravah v 
poslovni stavbi na naslovu Komenskega 7, Ljubljana. 
- do 5/7 idealnega lastniškega deleža na parc. št. 2455/2 – dvorišče v izmeri 376 m2, k.o 
Tabor, ki v naravi predstavlja skupen in v pravnem prometu neločljiv del stavbe 
Komenskega 7 v Ljubljani. 
- parc. št. 2455/1 – dvorišče v izmeri 299 m2, k.o. Tabor v celoti. 
- parc. št. 2454 – garaža v izmeri 106 m2, k.o. Tabor v celoti. 
 
Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov. 
Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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AD 18. 
 

PREDLOG SKLEPA O UKINITVI JAVNEGA DOBRA – PARC. ŠT. 1312/2, 1316/11, 
1316/13, 2021/3 IN 2021/5 VSE K.O. VIČ 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega 
Odbora za urejanje prostora in urbanizem. 
 
Nataša TURŠIČ, načelnica Oddelka za ravnanje z nepremičninami, je podala uvodno 
obrazložitev.  
 
Prof. Janez KOŽELJ, predsednik Odbora za urejanje prostora in urbanizem, je podal stališče 
odbora.  
 
Podpredsednik Statutarno pravne komisije Miloš PAVLICA ni želel besede. 
 
Razpravljal je svetnik Miha JAZBINŠEK. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra – 
parc. št. 1312/2, 1316/11, 1316/13, 2021/3 in 2021/5 vse k.o. Vič. 
 
Navzočnost je priglasilo 28 svetnikov. 
Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 

 
AD 19. 

 
PREDLOGI SKLEPOV O SPREMEMBAH SKLEPOV O USTANOVITVI JAVNIH 

VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH ZAVODOV VRTCA MLADI ROD, VRTCA HANSA 
CHRISTIANA ANDERSENA, VRTCA PEDENJPED, VRTCA LEDINA, VRTCA 

ŠENTVID, VRTCA JELKA IN VRTCA ČRNUČE 
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli po sklicu seje z razširitvijo dnevnega reda. Po sklicu so 
prejeli poročilo pristojnega Odbora za predšolsko vzgojo in izobraževanje. 
 
Marija FABČIČ, načelnica Oddelka za izobraževanje, predšolsko vzgojo in šport, je podala 
uvodno obrazložitev.  
 
Eva STRMLJAN KRESLIN, predsednica Odbora za predšolsko vzgojo in izobraževanje, je 
podala stališče odbora.  
 
Podpredsednik Statutarno pravne komisije Miloš PAVLICA ni želel besede. 
 
Razpravljali so svetniki Peter SUŠNIK, Janez MOŠKRIČ in doc. dr. Gregor GOMIŠČEK. 



 22

 
Župan in načelnica Marija FABČIČ sta podala pojasnila in odgovore v zvezi z razpravami 
svetnikov. 
 
Nato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Predloge sklepov o spremembah sklepov o 
ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Vrtca Mladi rod, Vrtca Hansa 
Christiana Andersena, Vrtca Pedenjped, Vrtca Ledina, Vrtca Šentvid, Vrtca Jelka in 
Vrtca Črnuče. 
 
Obrazložitev glasu je podal svetnik doc. dr. Gregor GOMIŠČEK. 
 
Navzočnost je priglasilo 28 svetnikov. 
Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 

 
AD 20. 

 
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBI ODLOKA O USTANOVITVI REGIONALNE 

RAZVOJNE AGENCIJE LJUBLJANSKE URBANE REGIJE S PREDLOGOM ZA 
HITRI POSTOPEK 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega 
Odbora za lokalno samoupravo, na dan seje pa še amandma župana. 
 
Lilijana MADJAR, direktorica Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije, je  
podala uvodno obrazložitev.  
 
Janko MÖDERNDORFER, predsednik Odbora za lokalno samoupravo, je podal stališče 
odbora.  
 
Podpredsednik Statutarno pravne komisije Miloš PAVLICA 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 ustanovitvi Regionalne razvojne 
agencije Ljubljanske urbane regije 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 spremembi Odloka 
o ustanovitvi Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije sprejme po hitrem 
postopku. 
 
Navzočnost je priglasilo 32 svetnikov. 
Za je glasovalo 33 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
2.)  
Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi Regionalne razvojne agencije 
Ljubljanske urbane regije 
 
O amandmaju in o aktu v celoti ni razpravljal nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
AMANDMA župana: 
 
Preambula, naslov in 1. člen odloka se spremenijo tako, da se glasijo: 
 
»Na podlagi 2. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS/I, št. 12/91 in 17/91 – ZUDE ter 
Uradni list RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 45/94 – odločba US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 
36/00 – PDZC in 127/06 –  ZJZP) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni 
list RS, št. 66/07 - UPB) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na _____ seji dne 
____________ sprejel 
 

ODLOK 
o spremembi Odloka o ustanovitvi Regionalne razvojne agencije  

Ljubljanske urbane regije 
 

1. člen 
V Odloku o ustanovitvi Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije (Uradni 
list RS, št. 6/01, 17/04 in 64/05) se v 3. členu tretji odstavek spremeni tako, da se glasi: 
 
»Sedež zavoda je: Ljubljana, Tehnološki park 19.«.«. 
 
Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 
Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
Nato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o spremembi Odloka o 
ustanovitvi Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije skupaj s sprejetim 
amandmajem. 
 



 24

Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 
Za je glasovalo 33 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 21. 
 

PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K DODELITVI DELA PLAČE ZA REDNO 
DELOVNO USPEŠNOST DIREKTORICI REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE 

LJUBLJANSKE URBANE REGIJE ZA LETO 2007 
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega 
Odbora za lokalno samoupravo. 
 
Miriam RAVNIKAR ŠURK, namestnica direktorice Regionalne razvojne agencije 
Ljubljanske urbane regije, je podala uvodno obrazložitev. 
 
Janko MÖDERNDORFER, predsednik Odbora za lokalno samoupravo, je podal stališče 
odbora.  
 
Podpredsednik Statutarno pravne komisije Miloš PAVLICA ni želel besede. 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o soglasju k dodelitvi dela 
plače za redno delovno uspešnost direktorici Regionalne razvojne agencije Ljubljanske 
urbane regije za leto 2007. 
 
Navzočnost je priglasilo 28 svetnikov. 
Za je glasovalo 33 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 

 
 

AD 22. 
 

PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K IZPLAČEVANJU POVEČANE DELOVNE 
USPEŠNOSTI V REGIONALNI RAZVOJNI AGENCIJI LJUBLJANSKE URBANE 

REGIJE ZA LETO 2008 
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega 
Odbora za lokalno samoupravo, na dan seje pa še poročilo Statutarno pravne komisije z 
amandmajem. 
 
Lilijana MADJAR, direktorica Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije, je 
podala uvodno obrazložitev.  
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Janko MÖDERNDORFER, predsednik Odbora za lokalno samoupravo, je podal stališče 
odbora.  
 
Podpredsednik Statutarno pravne komisije Miloš PAVLICA je povedal, da je komisija 
predlagala redakcijski amandma. 
 
O amandmaju in o aktu v celoti ni razpravljal nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
AMANDMA Statutarno pravne komisije: 
 
V izreku predloga Sklepa o soglasju k izplačevanju povečane delovne uspešnosti v 
Regionalni razvojni agenciji ljubljanske urbane regije za leto 2008 se za besedilom »7% 
od skupne vsote sredstev za plače brez delovne uspešnosti«  postavi pika, ostalo besedilo 
pa se črta. 
 
Navzočnost je priglasilo 29 svetnikov. 
Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
Nato je župan dal na glasovanje še 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o soglasju k izplačevanju 
povečane delovne uspešnosti v Regionalni razvojni agenciji Ljubljanske urbane regije za 
leto 2008 skupaj s sprejetim amandmajem. 
 
Navzočnost se ni spremenila (29 svetnikov). 
Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
 
S tem je bil izčrpan dnevni red 19. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, zato je župan 
ob 18.55 uri sejo končal. 
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