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

Številka: 032-124/2008-19 
Datum:   29. 9. 2008 
 
 

ZAPISNIK 
 
 
18. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, ki je bila v ponedeljek, 30. junija  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, 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, 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, Eva STRMLJAN KRESLIN, prof. dr. Metka TEKAVČIČ, prof. dr. Gregor TOMC, 
Marjeta VESEL VALENTINČIČ, Peter VILFAN in dr. Slavko ZIHERL.  
 
Seje se niso udeležili svetniki: Anja BAH ŽIBERT, prof. dr. Bojana BEOVIĆ, Maša KOCIPER, 
prof. dr. Andrej RUS in Peter SUŠNIK. 
 
Seja se je pričela ob 15.44 uri ob navzočnosti 32 svetnikov. 
 
S sklicem seje so svetniki prejeli predlog dnevnega reda 18. seje Mestnega sveta Mestne občine 
Ljubljana: 
 
1. Potrditev zapisnikov 15. in 16. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana 
2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude 
3. Poročilo župana 
4. Kadrovske zadeve 
5. Predlog Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2008 
6. Predlog Odloka o uporabi grba, zastave, imena in znaka Mestne občine Ljubljana 
7. Predlog Pravilnika o merilih za določitev lokacij in o lokacijah za oglaševanje 
8. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi plovbnega režima 
9. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o javni službi zbiranja in prevoza 

komunalnih odpadkov 
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10. Dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja 
urejanja  BO 1/1 Lesnina, za del območja urejanja ŠO 1/1 Kurilnica (za Islamski versko 
kulturni center - IVKC) 

11. Dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja 
urejanja  MS 6/3 Zgornja Hrušica in MG 6/1 

12. Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra – Parc. Št. 591/1, 591/5, 591/6, 967/1, 992, 
1004/1, 1052/3, 1052/4, 1810/10, 1810/14, 1810/15, 1810/16, 1810/17, 1810/22, 1810/23, 
1810/24, 1810/26, 1813/1, 1813/3, 1813/5 in 1813/7, vse k.o. Stožice 

13. Predlog Strategije razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana 2008 - 2011 
14. Predlog Sklepa o soglasju k dodelitvi dela plače za redno delovno uspešnost ravnateljic 

in ravnateljev osnovnih šol Mestne občine Ljubljana za leto 2007 
15. Predlog Sklepa o soglasju k dodelitvi dela plače za redno delovno uspešnost ravnateljic 

vrtcev Mestne občine Ljubljana za leto 2007 
16. Predlog Sklepa o soglasju k dodelitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorja 

Agencije za šport Mestne občine Ljubljana za leto 2007   
17. Predlog Sklepa o soglasju k dodelitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorice 

Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Mestne občine Ljubljana za leto 
2007  

18. Predlog Sklepa o soglasju k dodelitvi dela plače za redno delovno uspešnost ravnateljic 
in ravnateljev glasbenih šol Mestne občine Ljubljana za leto 2008 

19. Predlog Sklepa o soglasju k povečani delovni uspešnosti v Javnem zavodu Lekarna 
Ljubljana za leto 2008 

20. Predlog Sklepa o soglasju k povečani delovni uspešnosti v Javnem zavodu Zdravstveni 
dom Ljubljana za leto 2008  

 
 
Po sklicu seje so svetniki prejeli predlog Svetniškega kluba SDS, da se 5. točka predlaganega 
dnevnega reda 18. seje z naslovom "Predlog Odloka o rebalansu proračuna MOL za leto 
2008" umakne z dnevnega reda. 
 
O dnevnem redu sta razpravljala svetnika Miha JAZBINŠEK in Boštjan CIZELJ. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG ZA SPREMEMBO DNEVNEGA REDA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se s predlaganega dnevnega reda 
18. seje mestnega sveta umakne 5. točka z naslovom "Predlog Odloka o rebalansu 
proračuna MOL za leto 2008". 
 
Navzočnost je priglasilo 34 svetnikov. 
Za je glasovalo 6 svetnikov. Proti je glasovalo 26 svetnikov. 
 
Predlagana sprememba dnevnega reda ni bila sprejeta. 
 
 
Nato je župan na glasovanje dal 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog dnevnega reda 18. seje mestnega 
sveta.  
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Navzočnost je priglasilo 33 svetnikov. 
Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki. 
 
Predlagani dnevni red je bil sprejet. 
 
 

AD 1. 
 

POTRDITEV ZAPISNIKOV 15. IN 16. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE 
LJUBLJANA 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje.  
 
O zapisnikih 15. in 16. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana ni razpravljal nihče, zato je 
župan dal na glasovanje 
 
1. PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi zapisnik 15. seje Mestnega sveta Mestne 
občine Ljubljana z dne 31. marca 2008. 
 
Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov. 
Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
2. PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi zapisnik 16. seje Mestnega sveta Mestne 
občine Ljubljana z dne 21. aprila 2008. 
 
Navzočnost se ni spremenila (23 svetnikov). 
Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
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 poslal svetnik Boštjan CIZELJ.  
 
Vprašanja za pisni odgovor ni poslal noben svetnik. 
 
Svetnik Boštjan CIZELJ je ustno postavil vprašanje. 
 
Na vprašanje svetnika je odgovorila načelnica Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet 
Rudolfa CIUHA. 
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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. 
 
Župan je predlagal, da se o 67-ih predlogih sklepov za imenovanje predstavnikov MOL v svete 
vrtcev in osnovnih šol razpravlja in glasuje skupaj. 
 
1.-67. PREDLOGI SKLEPOV O IMENOVANJU PREDSTAVNIKOV MOL V SVETE 
VRTCEV IN OSNOVNIH ŠOL   
 
Razpravljal je svetnik Slavko SLAK. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predloge sklepov o imenovanju 
predstavnikov Mestne občine Ljubljana v naslednje svete vrtcev in osnovnih šol: Vrtca  
Ciciban, Vrtca  Črnuče, Vrtca  Dr. France Prešeren, Vrtca  Galjevica, Vrtca  Hansa 
Christiana Andersena, Vrtca Jarše, Vrtca  Jelka, Vrtca  Kolezija, Vrtca  Ledina, Vrtca 
Miškolin, Vrtca Mladi rod, Vrtca  Mojca, Vrtca  Najdihojca, Vrtca  Oton Zupančič, Vrtca 
Pedenjped, Vrtca  Pod gradom, Vrtca  Šentvid, Vrtca  Trnovo, Vrtca  Viški gaj, Viških 
vrtcev, Vrtca  Vodmat, Vrtca  Vrhovci, Vrtca  Zelena jama, OŠ Bežigrad, OŠ Bičevje, OŠ 
 Božidarja Jakca, OŠ  Dr. Vita Kraigherja, OŠ Dravlje, OŠ  Franca Rozmana Staneta, OŠ 
 Franceta Bevka, OŠ  Hinka Smrekarja, OŠ  Jože Moškrič, OŠ Karla Destovnika Kajuha, 
OŠ  Ketteja  In Murna, OŠ  Kolezija, OŠ  Koseze, OŠ Ledina, OŠ  Livada, OŠ  Majde 
Vrhovnik, OŠ  Martina Krpana, OŠ  Milana Šuštaršiča, OŠ Mirana Jarca, OŠ  Miška 
Kranjca, OŠ  Narodnega heroja Maksa Pečarja, OŠ  Nove Fužine, OŠ  Nove Jarše, OŠ 
 Oskarja Kovačiča, OŠ  Poljane, OŠ  Polje, OŠ Prežihov Voranc, OŠ  Prule, OŠ  Riharda 
Jakopiča, OŠ  Savsko naselje, OŠ Sostro, OŠ  Spodnja Šiška, OŠ  Šentvid, OŠ  Šmartno pod 
Šmarno Goro, OŠ  Toneta Čufarja, OŠ  Trnovo, OŠ  Valentina Vodnika, OŠ  Vič, OŠ Vide 
Pregarc, OŠ  Vižmarje Brod, OŠ  Vodmat, OŠ Vrhovci, OŠ  Zadobrova in OŠ  Zalog. 
 
Navzočnost je priglasilo 32 svetnikov. 
Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 



 5

68. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PETIH ČLANOV 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 : 
 

- doc. dr. Milena Mileva BLAŽIĆ 
- dr. Uroš GRILC 
- mag. Marjetica MAHNE 
- mag. Lenart ŠETINC 
- dr. Maja ŽUMER 
 

Mandat imenovanih traja štiri leta. 
 
Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 
Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
69. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA MESTNE OBČINE 
LJUBLJANA V SVET SREDNJE GLASBENE IN BALETNE ŠOLE LJUBLJANA 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
V Svet Srednje glasbene in baletne šole Ljubljana  s e   i m e n u j e : 
 
Dr. Jožef KUNIČ. 
 
Mandat člana sveta traja štiri leta. 
 
Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 
Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
70. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA MESTNE OBČINE 
LJUBLJANA V SVET BIOTEHNIŠKEGA IZOBRAŽEVALNEGA CENTRA 
LJUBLJANA 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
V Svet Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana s e   i m e n u j e : 
 
Roman KOLAR. 
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Mandat imenovanega traja štiri leta. 
 
Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 
Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
71. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNICE MESTNE OBČINE 
LJUBLJANA V SVET GIMNAZIJE MOSTE 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
V Svet Gimnazije Moste  s e   i m e n u j e : 
 
Jožefa CELESTINA. 
 
Mandat imenovane traja štiri leta. 
 
Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 
Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
72. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO VRTCA ČRNUČE 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Jasni ŠKARIČ se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Vrtca Črnuče. 
 
Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 
Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
73. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJA OSNOVNE ŠOLE 
FRANC ROZMAN STANE 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Božu STAREŠINIČU se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnatelja Osnovne šole 
Franc Rozman Stane. 
 
Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 
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Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
74. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJA/ICO SREDNJE 
VZGOJITELJSKE ŠOLE IN GIMNAZIJE LJUBLJANA 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Branki Gabreniji MÜLLER, Mojci HAFNER in Mateju PETREVČIČU se da negativno 
mnenje h kandidaturi za ravnatelja/ico Srednje vzgojiteljske šole in gimnazije Ljubljana. 
 
Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 
Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
75. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO SREDNJE 
MEDIJSKE IN GRAFIČNE ŠOLE V LJUBLJANI 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Ani ŠTERBENC se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Srednje medijske in 
grafične šole v Ljubljani. 
 
Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 
Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
76. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA DIREKTORJA IZOBRAŽEVALNEGA 
SREDIŠČA MIKLOŠIČ LJUBLJANA 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mihi VERBCU se da pozitivno mnenje h kandidaturi za direktorja Izobraževalnega 
središča Miklošič Ljubljana. 
 
Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 
Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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77. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU ODGOVORNE UREDNICE JAVNEGA 
GLASILA LJUBLJANA 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Za odgovorno urednico javnega glasila Ljubljana  s e   i m e n u j e :  
 
Nada ŠUMI.  
 
Mandat odgovorne urednice traja štiri leta.  
 
Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 
Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 5. 
 

PREDLOG ODLOKA O REBALANSU PRORAČUNA MESTNE OBČINE LJUBLJANA 
ZA LETO 2008 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli:  
- skupna amandmaja svetniških klubov SDS, SD, NSi, DeSuS, Zelenih Slovenije in Liste za čisto 
pitno vodo,  
- amandma Svetniškega kluba SDS (ki ga je svetnik Peter SUŠNIK nato umaknil), 
- amandmaje župana,  
- poročila odborov: Odbora za gospodarske javne službe in promet (z amandmajem), Odbora za 
zdravstvo in socialno varstvo (z amandmajem), Odbora za varstvo okolja (z amandmajem), 
Odbora za predšolsko vzgojo in izobraževanje, Odbora za gospodarske dejavnosti, turizem in 
kmetijstvo, Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost, Odbora za stanovanjsko politiko, 
Odbora za šport, Odbora za lokalno samoupravo, poročilo pristojnega Odbora za finance. 
Pred sejo so prejeli še poročilo Statutarno pravne komisije ter realizacijo proračuna. Prejeli so 
tudi amandma svetnika Mihaela JARCA, za katerega pa je obrazložitev poslal prepozno.  
 
Stevo LEKIČ, načelnik Oddelka za finance in računovodstvo, je podal uvodno obrazložitev.  
 
Jadranka DAKIĆ, predsednica Odbora za finance, je podala stališče odbora.  
 
Podpredsednik Statutarno pravne komisije Miloš PAVLICA je opozoril na napako v poročilu 
komisije. 
 
 

I. 
 

O 3. členu besedilnega dela Odloka o rebalansu proračuna MOL za leto 2008, h kateremu je 
župan vložil amandma, je razpravljal svetnik Miha JAZBINŠEK.  
 
Jožka HEGLER, direktorica Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana, je podala 
pojasnilo v zvezi z razpravo svetnika Mihe JAZBINŠKA. 
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Nato je župan dal na glasovanje 
 
AMANDMA župana: 
 
V 3. členu se doda nov 3. odstavek, ki se glasi: 
 »Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana se v letu 2008 lahko zadolži do višine 
14.780.000 eurov«. 
 
Navzočnost je priglasilo 31 svetnikov. 
Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 

II. 
 

O novem 4. členu besedilnega dela Odloka o rebalansu proračuna MOL za leto 2008, h kateremu 
je župan vložil amandma, ni razpravljal nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
AMANDMA župana: 
 
Za 3. členom se doda nov 4. člen, ki se glasi: 
 
»V Letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 
2008 in 2009  - STAVBE se pri proračunskem uporabniku »4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE 
Z NEPREMIČNINAMI« črta stavba »Rog  - Trubarjeva 72 (št. stavbe 1737/878, velikost  
10.890 m2, vrsta rabe  poslovna stavba in dvorišče,  z.k. vl. št. 947  k.o. Tabor). 
 
V Finančnem načrtu se pri izdatkih  proračunskega  uporabnika  »4.3. ODDELEK ZA 
RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI« v stolpcu »Povečanje/zmanjšanje veljavnega 
proračuna« na proračunski postavki 062087 Nepremičnina Rog, podkonto 420070 Nakup 
poslovnih stavb – finančni najem, številka »3.751.233« nadomesti s številko »0«,  v stolpcu  
»Rebalans proračuna 2008« pa se številka »4.600.000« nadomesti s številko »848.767«.«. 
 
Ostala člena se ustrezno preštevilčita. 
 
Znesek v 1. členu  in v splošnem delu rebalansa proračuna v točki »A. BILANCA 
PRIHODKOV IN ODHODKOV« pri kontu »7200 Prihodki od prodaje zgradb in 
prostorov« v rubriki »Rebalans proračuna« se zmanjša za 3.751.233 eurov. 
 
Navzočnost se ni spremenila (31 svetnikov). 
Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 

III. 
 

O proračunskem uporabniku št. 1 MESTNI SVET v posebnemu delu predloga Odloka o 
rebalansu proračuna MOL za leto 2008, h kateremu so svetniški klubi SDS, SD, NSi, DeSuS, 
Zelenih Slovenije in Liste za čisto pitno vodo vložili amandmaja, je razpravljal svetnik Slavko 
SLAK. 
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Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
- AMANDMA svetniških klubov SDS, SD, NSi, DeSuS, Zelenih Slovenije in Liste za čisto 
pitno vodo: 
 
V posebnem delu Predloga Odloka o proračunu MOL (pravilno: o rebalansu proračuna) za 
leto 2008 se pri proračunskem uporabniku št. 1 MESTNI SVET povišajo sredstva na 
postavki 011107 Sredstva za delovanje svetniških klubov in samostojnih svetnikov v višini 
70.000 EUR. Potrebna sredstva pridobimo z odvzemom 70.000 EUR pri proračunskem 
uporabniku št. 4.3. Oddelek za ravnanje z nepremičninami, 16069002 Nakup zemljišč, 
postavka 062088 Pridobivanje zemljišč, konto 420600 Nakup zemljišč. 
 
Župan je povedal, da amandma podpira, medtem ko Odbor za finance amandmaja ni podprl. 
 
Navzočnost se ni spremenila (31 svetnikov). 
Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
- AMANDMA svetniških klubov SDS, SD, NSi, DeSuS, Zelenih Slovenije in Liste za čisto 
pitno vodo: 
 
V posebnem delu Predloga Odloka o proračunu MOL (pravilno: o rebalansu proračuna) za 
leto 2008 se pri proračunskem uporabniku št. 1 MESTNI SVET povišajo sredstva na 
postavki 084002 Politične stranke, konto 4120 00 Tekoči transferi neprofitnim 
organizacijam in ustanovam in sicer v višini 80.000 EUR. 
Potrebna sredstva pridobimo z odvzemom 80.000 EUR pri proračunskem uporabniku št. 
4.11 Služba za razvojne projekte in investicije, 16039005 Druge komunalne dejavnosti, 
postavka 049014 Priprava razvojnih projektov MOL, konto 4021 99 Drugi posebni 
materiali in storitve. 
 
Župan je povedal, da amandmaja ne podpira. 
 
Navzočnost se ni spremenila (31 svetnikov). 
Za je glasovalo 11 svetnikov. Proti ni glasovalo 22 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 

IV. 
 

O proračunskem uporabniku št. 4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN 
PROMET v posebnemu delu predloga Odloka o rebalansu proračuna MOL za leto 2008, h 
kateremu sta Odbor za varstvo okolja in Odbor za gospodarske javne službe in promet vložila 
amandmaja, je razpravljal svetnik Mihael JARC. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
- AMANDMA Odbora za varstvo okolja: 
 
Za drugo fazo raziskav projekta pod naslovom  »Izvedba poizkusnega in glavnega 
drenažnega rova kot nadomestnega vira čiste pitne vode za Ljubljano iz severozahodnega 
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pobočja masiva krimskega pogorja«  se nameni 475.000,00 EUR tako, da se za ta znesek 
poveča postavka 063002 konto 431100 v poglavju Oddelka za gospodarske dejavnosti in 
promet.  PPP 1603 komunalna dejavnost GPR 16039001 oskrba z vodo. 
V besedilu obrazložitve povečanja se pod postavko /kontom navede besedilo v narekovajih. 
Finančna sredstva se vzamejo pri isti PPP GPR 16039005 druge komunalne dejavnosti in 
sicer s postavke 049001 konto 402503 in postavke 051001 konto 402503 in sicer z vsakega 
konta po 237.500,00 EUR. 
 
Župan je povedal, da Odbor za finance amandmaja ni podprl in ga tudi sam ne podpira. 
 
Navzočnost se ni spremenila (31 svetnikov). 
Za je glasovalo 8 svetnikov. Proti je glasovalo 18 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
- AMANDMA Odbora za gospodarske javne službe in promet: 
 
V Posebnem delu predloga Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 
2008, na  strani II/51, pri proračunskem uporabniku: 4. 4. Oddelek za gospodarske 
dejavnosti in promet, pri programu: 13. Promet, prometna infrastruktura in komunikacije, 
podprogramu: 1302 Cestni promet in infrastruktura, pri proračunski postavki 
13029002:Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest, v kontu: 045199: Cestni 
projekti, v besedilu z naslovom: Ureditev Njegoševe ceste, se v stavku pete vrstice besedilo, 
ki se glasi: »Tako so v smeri proti severu predvideni trije vozni pasovi širine š = 3,25 m in 
en pas proti jugu iste širine«, črta  besedilo: »trije vozni pasovi« in se ga nadomesti s 
besedilom »dva vozna pasova«.  
 
Župan je povedal, da amandmaja ne podpira. 
 
Navzočnost se ni spremenila (31 svetnikov). 
Za sta glasovala 2 svetnika. Proti je glasovalo 17 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 

V. 
 

O proračunskem uporabniku št. 4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO, 
IZOBRAŽEVANJE IN ŠPORT v posebnemu delu predloga Odloka o rebalansu proračuna 
MOL za leto 2008, h kateremu je župan vložil amandma, ni razpravljal nihče, zato je župan dal 
na glasovanje 
 
AMANDMA župana: 
 
V posebnem delu rebalansa proračuna MOL za leto 2008 se sredstva na proračunskem 
uporabniku 4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO, IZOBRAŽEVANJE IN 
ŠPORT na postavki 091115 »Investicijsko vzdrževanje za javne vrtce«, konto 4323 00 
»Investicijski transferi javnim zavodom« povečajo za 230.000 €, ter na postavki 091213 
»Investicijsko vzdrževanje OŠ«, konto 4323 00 »Investicijski transferi javnim zavodom« 
povečajo za 200.000 €.  
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Sredstva se znižajo pri proračunskem uporabniku 4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z 
NEPREMIČNINAMI na postavki 062086 »Novogradnje-urejanje zemljišč«, konto 4208 02 
«Investicijski inženiring«, v ustrezni višini 430.000 €. 
 
Navzočnost se ni spremenila (31 svetnikov). 
Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 

VI. 
 

O proračunskem uporabniku št. 4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO 
VARSTVO v posebnemu delu predloga Odloka o rebalansu proračuna MOL za leto 2008, h 
kateremu je Odbor za zdravstvo in socialno varstvo vložil amandma, so razpravljali svetniki: 
Marjeta VESEL VALENTINČIČ, Danica SIMŠIČ, Bogomir GORENŠEK, Jadranka DAKIĆ, 
Janko MÖDERNDORFER, dr. Slavko ZIHERL in prof. dr. Metka TEKAVČIČ. 
 
Župan je podal odgovore in pojasnila v zvezi z razpravami svetnikov in nato dal na glasovanje 
 
AMANDMA Odbora za zdravstvo in socialno varstvo: 
 
V poglavju 4. 8. Oddelek za zdravje in socialno varstvo, 17. Zdravstveno varstvo se odpre 
program 1702 Primarno zdravstvo, podprogram 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 
in nova postavka 076099 Obnova zdravstvenih domov, z zneskom 900.000 €, ki se ustrezno 
razdeli na konta 4205 01 Obnove in 4208 01 Investicijski nadzor. Za znesek 900.000 € se v 
poglavju 4. 3. Oddelek za ravnanje z nepremičninami, zmanjša postavka 062088 
Pridobivanje zemljišč, konto 4206 00 Nakup zemljišč. 
 
Župan je povedal, da amandmaja ne podpira. 
 
Navzočnost se ni spremenila (31 svetnikov). 
Za je glasovalo 9 svetnikov. Proti je glasovalo 20 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 

VII. 
 

O Dopolnitvi Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine 
Ljubljana za leto 2008 in 2009, h kateremu je župan vložil amandmaja, sta razpravljala svetnika 
Miloš PAVLICA in Miha JAZBINŠEK. 
 
Župan je podal odgovore in pojasnila v zvezi z razpravama svetnikov in nato dal na glasovanje 
 
- AMANDMA župana: 
 
V Dopolnitvi Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine 
Ljubljana za leto 2008 in 2009 - ZEMLJIŠČA se pod naslov »ZEMLJIŠČA« doda besedilo 
»4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNAMI«;  na koncu tabele »ZEMLJIŠČA« 
pa se doda besedilo: 
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parc. št. 2720/1, 2726 2008 k.o. Tabor 5.109 
m2 

4.500.000 
EUR 

dvorišč
e 

potrebn
a 
cenitev  

parc. št. 1416/1, 1416/2, 1453/27, 
1453/29 

2008 k.o. Sp. 
Šiška 

5.055 
m2 

2.022.000 
EUR 

dvorišč
e, 

zelenica 

potrebn
a 
cenitev 

parc. št. 384/75, 384/76, 384/79, 

384/80, 384/83, 384/84, 384/87, 
384/88,  384/5 

2008 k.o. 
Karlovško 
predmestje 

2.645  
m2   

1.322.500 
EUR 

travnik potrebn
a 
cenitev 

 
Navzočnost se ni spremenila (31 svetnikov). 
Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
- AMANDMA župana:  
 
V Dopolnitvi Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine 
Ljubljana za leto 2008 in 2009 se pri proračunskem uporabniku 4.3.  ODDELEK ZA 
RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI - STAVBE, pri nepremičnini »Komenskega 7«  leto 
prodaje  »2009« nadomesti z letom prodaje »2008«. Znesek orientacijske vrednosti 
nepremičnine »3.100.000 EUR« se nadomesti z zneskom »4.300.000 EUR«. 
 
Navzočnost se ni spremenila (31 svetnikov). 
Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
Nato je župan odprl razpravo o aktu v celoti. Razpravljali so svetniki: Miha JAZBINŠEK, 
Marjeta VESEL VALENTINČIČ, Roman JAKIČ, Jadranka DAKIĆ, Miloš PAVLICA, prof. dr. 
Metka TEKAVČIČ, Mihael JARC, Slavko SLAK, dr. Jožef KUNIČ in Gregor ISTENIČ. 
 
Župan je podal odgovore in pojasnila v zvezi z razpravami svetnikov in nato dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o rebalansu proračuna 
Mestne občine Ljubljana za leto 2008 skupaj s sprejetimi amandmaji. 
 
Navzočnost se ni spremenila (31 svetnikov). 
Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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AD 6. 
 

PREDLOG ODLOKA O UPORABI GRBA, ZASTAVE, IMENA IN ZNAKA MESTNE 
OBČINE LJUBLJANA 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega 
Odbora za lokalno samoupravo. 
 
Jasna PLAZL, direktorica Službe za pravne zadeve, je podala uvodno obrazložitev.  
 
Janko MÖDERNDORFER, predsednik Odbora za lokalno samoupravo, je podal stališče odbora.  
 
Podpredsednik Statutarno pravne komisije Miloš PAVLICA ni želel besede. 
 
Ker k predlogu Odloka o uporabi grba, zastave, imena in znaka Mestne občine Ljubljana ni bil 
vložen noben amandma, ni bilo razprave in je župan dal na glasovanje  

 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o uporabi grba, zastave, 
imena in znaka Mestne občine Ljubljana. 
 
Obrazložitev glasu sta podala svetnika Roman KOLAR in Boštjan CIZELJ. 
 
Navzočnost je priglasilo 30 svetnikov. 
Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 

 
AD 7. 

 
PREDLOG PRAVILNIKA O MERILIH ZA DOLOČITEV LOKACIJ IN O LOKACIJAH 

ZA OGLAŠEVANJE 
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega 
Odbora za gospodarske javne službe in promet ter amandmaja župana. 
 
Tomaž BRATE iz Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet je podal uvodno obrazložitev.  
 
Dunja PIŠKUR KOSMAČ, članica Odbora za gospodarske javne službe in promet, je podala 
stališče odbora.  
 
Podpredsednik Statutarno pravne komisije Miloš PAVLICA ni želel besede. 
 
Župan je odprl razpravo skupaj o členih, h katerim sta bila vložena amandmaja, ter o aktu v 
celoti. Razpravljali so svetniki: Gregor ISTENIČ, doc. dr. Gregor GOMIŠČEK, Boštjan CIZELJ 
in Slavko SLAK. 
 
Tomaž BRATE in župan sta podala odgovore in pojasnila v zvezi z razpravami svetnikov. 
 
Nato je župan dal na glasovanje 
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1. AMANDMA župana: 
 
V 10. členu se črta tretji odstavek. 
 
Navzočnost je priglasilo 33 svetnikov. 
Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
2. AMANDMA župana: 
 
Drugi odstavek 26. člena se spremeni tako, da se glasi: 
 
»Oglaševalska sporočila je dovoljeno nameščati tudi v notranjosti avtobusov mestnega 
prometa in sicer kot gospodarsko dejavnost ali kot oglaševanje za lastne potrebe.«. 
 
Navzočnost se ni spremenila (33 svetnikov). 
Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
Nato je župan dal na glasovanje  
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Pravilnika o merilih za določitev 
lokacij in o lokacijah za oglaševanje skupaj s sprejetima amandmajema. 
 
Obrazložitev glasu je podal svetnik Gregor ISTENIČ. 
 
Navzočnost se ni spremenila (33 svetnikov). 
Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti je glasovalo 6 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 8. 
 

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O DOLOČITVI 
PLOVBNEGA REŽIMA 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega 
Odbora za gospodarske javne službe in promet. 
 
Rudolfa CIUHA, načelnica Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, je podala uvodno 
obrazložitev.  
 
Dunja PIŠKUR KOSMAČ, članica Odbora za gospodarske javne službe in promet, je podala 
stališče odbora.  
 
Podpredsednik Statutarno pravne komisije Miloš PAVLICA ni želel besede. 
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Ker k predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi plovbnega režima ni bil 
vložen noben amandma, ni bilo razprave in je župan dal na glasovanje 

 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o določitvi plovbnega režima. 
 
Navzočnost je priglasilo 29 svetnikov. 
Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 9. 
 

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O JAVNI 
SLUŽBI ZBIRANJA IN PREVOZA KOMUNALNIH ODPADKOV 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega 
Odbora za gospodarske javne službe in promet ter amandmaje župana. 
 
Rudolfa CIUHA, načelnica Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, je podala uvodno 
obrazložitev.  
 
Dunja PIŠKUR KOSMAČ, članica Odbora za gospodarske javne službe in promet, je podala 
stališče odbora.  
 
Podpredsednik Statutarno pravne komisije Miloš PAVLICA ni želel besede.  
 
 

I. 
 

O 10. členu predloga odloka, h kateremu je župan vložil amandma, ni razpravljal nihče, zato je 
župan dal na glasovanje 
 
AMANDMA župana: 
 
10. člen se spremeni tako, da se glasi: 
 
»V 22. členu se pika na koncu nadomesti z vejico in dodata novi peta in šesta alineja, ki se 
glasita: 
- odlagati komunalne odpadke na območju MOL v nasprotju z določili tega odloka, 
- samovoljno premikanje posod za ločeno zbiranje frakcij iz določenih lokacij zbiralnic.«. 
 
Navzočnost je priglasilo 26 svetnikov. 
Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 

II. 
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O 17. členu predloga odloka, h kateremu je župan vložil amandma, ni razpravljal nihče, zato je 
župan dal na glasovanje 
 
AMANDMA župana: 
 
Na koncu 17. člena se črtata narekovaj in pika in dodajo novi odstavki, ki se glasijo: 
 
»Z globo 5.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, če se po zakonu, ki ureja 
gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, ki ravna v nasprotju s 
šesto alinejo 22. člena tega odloka. 
 
Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega  odstavka tega člena odgovorna 
oseba pravne osebe. 
 
Z globo 4.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki ravna v nasprotju s šesto 
alinejo 22. člena tega odloka, pa ne sodi med pravne osebe iz prvega odstavka tega člena. 
 
Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena odgovorna 
oseba pravne osebe. 
 
Z globo 3.000 eurov se kaznuje za prekršek samostojni podjetnik posameznik in 
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s šesto alinejo 22. člena 
tega odloka. 
 
Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena odgovorna 
oseba samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja 
dejavnost.«. 
 
Navzočnost se ni spremenila (26 svetnikov). 
Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 

 
III. 

 
O 18. členu predloga odloka, h kateremu je župan vložil amandma, ni razpravljal nihče, zato je 
župan dal na glasovanje 
 
AMANDMA župana: 
 
Na koncu 18. člena se črtata narekovaj in pika ter doda nov zadnji odstavek, ki se glasi: 
                                                                                                                  
»Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek povzročitelj - posameznik, ki ravna v 
nasprotju s šesto alinejo 22. člena tega odloka.«. 
 
Navzočnost se ni spremenila (26 svetnikov). 
Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 

 
Nato je župan dal na glasovanje 
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PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov skupaj s 
sprejetimi amandmaji. 
 
Navzočnost se ni spremenila (26 svetnikov). 
Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 10. 
 
DOPOLNJEN OSNUTEK ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM 

NAČRTU ZA DEL OBMOČJA UREJANJA  BO 1/1 LESNINA, ZA DEL OBMOČJA 
UREJANJA ŠO 1/1 KURILNICA (ZA ISLAMSKI VERSKO KULTURNI CENTER) 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli še amandmaje 
Svetniškega kluba NSi, ki bodo upoštevani kot pripombe, ter poročilo pristojnega Odbora za 
urejanje prostora in urbanizem s pripombami. 
 
Alenka PAVLIN iz Oddelka 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: Franc SLAK, doc. dr. Gregor GOMIŠČEK, Roman KOLAR, Roman 
JAKIČ, Mihael JARC, Miha JAZBINŠEK, izr. prof. dr. Milena Mileva BLAŽIĆ, Danica 
SIMŠIČ in Ignac POLAJNAR. 
 
Župan je podal odgovore in pojasnila 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 BO 1/1 Lesnina, za del območja 
urejanja ŠO 1/1 Kurilnica (za islamski versko kulturni center) skupaj s pripombami. 
 
Navzočnost je priglasilo 33 svetnikov. 
Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Ob 19.37 uri je župan odredil odmor. Seja se je nadaljevala ob 20.17 uri. 
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AD 11. 
 
DOPOLNJEN OSNUTEK ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM 
NAČRTU ZA DEL OBMOČJA UREJANJA  MS 6/3 ZGORNJA HRUŠICA IN MG 6/1 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli še sklep Sveta Četrtne 
skupnosti Golovec ter poročilo pristojnega Odbora za urejanje prostora in urbanizem s 
pripombami. 
 
Alenka PAVLIN iz Oddelka 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, Boštjan CIZELJ in Slavko SLAK. 
 
Župan je podal odgovore in pojasnila 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 MS 6/3 Zgornja Hrušica in MG 
6/1 skupaj s pripombami. 
 
Navzočnost je priglasilo 30 svetnikov. 
Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 

 
 

AD 12. 
 
PREDLOG SKLEPA O UKINITVI JAVNEGA DOBRA – PARC. ŠT. 591/1, 591/5, 591/6, 

967/1, 992, 1004/1, 1052/3, 1052/4, 1810/10, 1810/14, 1810/15, 1810/16, 1810/17, 1810/22, 
1810/23, 1810/24, 1810/26, 1813/1, 1813/3, 1813/5 IN 1813/7, VSE K.O. STOŽICE 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli še 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 ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
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Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra – 
Parc. Št. 591/1, 591/5, 591/6, 967/1, 992, 1004/1, 1052/3, 1052/4, 1810/10, 1810/14, 1810/15, 
1810/16, 1810/17, 1810/22, 1810/23, 1810/24, 1810/26, 1813/1, 1813/3, 1813/5 in 1813/7, vse 
k.o. Stožice. 
 
Navzočnost je priglasilo 29 svetnikov. 
Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 13. 
 

PREDLOG STRATEGIJE RAZVOJA KULTURE V MESTNI OBČINI LJUBLJANA 
2008 - 2011 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli še 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.  
 
Podpredsednik Statutarno pravne komisije Miloš PAVLICA ni želel besede. 
 
Razpravljali so svetniki: Ignac POLAJNAR, dr. Jožef KUNIČ, izr. prof. dr. Milena Mileva 
BLAŽIĆ, Slavko SLAK, Roman KOLAR, Janko MÖDERNDORFER, prof. Janez KOŽELJ, 
Janez MOŠKRIČ, Mitja MERŠOL, Peter BOŽIČ in doc. dr. Gregor GOMIŠČEK. 
 
Župan je podal odgovore in pojasnila v zvezi z razpravami svetnikov in nato dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Strategije razvoja kulture v Mestni 
občini Ljubljana 2008 - 2011. 
 
Navzočnost je priglasilo 29 svetnikov. 
Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 

 
 

AD 14. 
 

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

MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2007 
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli še poročilo pristojnega 
Odbora za predšolsko vzgojo in izobraževanje ter amandma župana. 
 
Marija FABČIČ, načelnica Oddelka za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport, je podala 
uvodno obrazložitev, tudi za 15., 16., 17. in 18. točko.  
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Eva STRMLJAN KRESLIN, predsednica Odbora za predšolsko vzgojo in izobraževanje, je 
podala stališče odbora.  
 
Podpredsednik Statutarno pravne komisije Miloš PAVLICA ni želel besede. 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
AMANDMA župana: 
 
V 38. alinei se številka »93,5« nadomesti s številko »83,5«, v 41. alinei se za priimkom 
Brezočniku doda številka »52« in doda se nova zadnja  alinea, ki se glasi: 
 
»- ravnateljici Osnovne šole Dragomelj Metki MURN 47 %«. 
 
Navzočnost je priglasilo 27 svetnikov. 
Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
Nato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o soglasju k dodelitvi dela 
plače za redno delovno uspešnost ravnateljic in ravnateljev osnovnih šol Mestne občine 
Ljubljana za leto 2007 skupaj s sprejetim amandmajem. 
 
Navzočnost se ni spremenila (27 svetnikov). 
Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 
 
Sklep je bil sprejet. 

 
 

AD 15. 
 

PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K DODELITVI DELA PLAČE ZA REDNO 
DELOVNO USPEŠNOST RAVNATELJIC VRTCEV MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

ZA LETO 2007 
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli še poročilo pristojnega 
Odbora za predšolsko vzgojo in izobraževanje. 
 
Uvodno obrazložitev je načelnica Marija FABČIČ že podala pri 14. točki. 
 
Eva STRMLJAN KRESLIN, predsednica Odbora za predšolsko vzgojo in izobraževanje, je 
podala stališče odbora.  
 
Podpredsednik Statutarno pravne komisije Miloš PAVLICA  ni želel besede. 
 
Razpravljala sta svetnika Roman KOLAR in doc. dr. Gregor GOMIŠČEK. 
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Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o soglasju k dodelitvi dela 
plače za redno delovno uspešnost ravnateljic vrtcev Mestne občine Ljubljana za leto 2007. 
 
Navzočnost je priglasilo 22 svetnikov. 
 
Župan je ponovno ugotavljal navzočnost. 
 
Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov. 
Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 16. 
 

PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K DODELITVI DELA PLAČE ZA REDNO 
DELOVNO USPEŠNOST DIREKTORJA AGENCIJE ZA ŠPORT MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA ZA LETO 2007 
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli še poročilo pristojnega 
Odbora za šport. 
 
Uvodno obrazložitev je načelnica Marija FABČIČ že podala pri 14. točki. 
 
Dr. Marta BON, predsednica Odbora za šport, 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 Predlog Sklepa o soglasju k dodelitvi dela 
plače za redno delovno uspešnost direktorja Agencije za šport Mestne občine Ljubljana za 
leto 2007. 
 
Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov. 
Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 17. 
 

PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K DODELITVI DELA PLAČE ZA REDNO 
DELOVNO USPEŠNOST DIREKTORICE SVETOVALNEGA CENTRA ZA OTROKE, 

MLADOSTNIKE IN STARŠE MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2007 
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli še poročilo pristojnega 
Odbora za predšolsko vzgojo in izobraževanje. 
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Uvodno obrazložitev je načelnica Marija FABČIČ že podala pri 14. točki. 
 
Eva STRMLJAN KRESLIN, predsednica Odbora za predšolsko vzgojo in izobraževanje, 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 predlog Sklepa o soglasju k dodelitvi dela 
plače za redno delovno uspešnost direktorice Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in 
starše Mestne občine Ljubljana za leto 2007. 
 
Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov. 
Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 

 
AD 18. 

 
PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K DODELITVI DELA PLAČE ZA REDNO 

DELOVNO USPEŠNOST RAVNATELJIC IN RAVNATELJEV GLASBENIH ŠOL 
MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2008 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli še poročilo pristojnega 
Odbora za predšolsko vzgojo in izobraževanje. 
 
Uvodno obrazložitev je načelnica Marija FABČIČ že podala pri 14. točki. 
 
Eva STRMLJAN KRESLIN, predsednica Odbora za predšolsko vzgojo in izobraževanje, 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 Predlog Sklepa o soglasju k dodelitvi dela 
plače za redno delovno uspešnost ravnateljic in ravnateljev glasbenih šol Mestne občine 
Ljubljana za leto 2008. 
 
Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov. 
Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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AD 19. 
 

PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K POVEČANI DELOVNI USPEŠNOSTI V 
JAVNEM ZAVODU LEKARNA LJUBLJANA ZA LETO 2008 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli še poročilo pristojnega 
Odbora za zdravstvo in socialno varstvo. 
 
Tilka KLANČAR, načelnica Oddelka za zdravje in socialno varstvo, je podala uvodno 
obrazložitev tudi za naslednjo 20. točko.  
 
Bogomir GORENŠEK, predsednik Odbora za zdravstvo in socialno varstvo, je podal stališče 
odbora.  
 
Podpredsednik Statutarno pravne komisije Miloš PAVLICA ni želel besede. 
 
Razpravljal je svetnik Bogomir GORENŠEK. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o soglasju k povečani delovni 
uspešnosti v Javnem zavodu Lekarna Ljubljana za leto 2008. 
 
Navzočnost je priglasilo 25 svetnikov. 
Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 20. 
 

PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K POVEČANI DELOVNI USPEŠNOSTI V 
JAVNEM ZAVODU ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA ZA LETO 2008 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli še poročilo pristojnega 
Odbora za zdravstvo in socialno varstvo. 
 
Uvodno obrazložitev je načelnica Tilka KLANČAR že podala pri 19. točki. 
 
Bogomir GORENŠEK, predsednik Odbora za zdravstvo in socialno varstvo, 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 povečani delovni 
uspešnosti v Javnem zavodu Zdravstveni dom Ljubljana za leto 2008. 
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Navzočnost je priglasilo 22 svetnikov. 
 
Župan je ponovno ugotavljal navzočnost. 
 
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov. 
Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 

 
 

 
S tem je bil izčrpan dnevni red 18. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, zato je župan ob 
21.45 uri sejo končal. 
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