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

Številka: 032-102/2008-40 
Datum:   7. 7. 2008 
 
 

ZAPISNIK 
 
 
17. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, ki je bila v ponedeljek, 26. maja  
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, Anja BAH ŽIBERT, prof. dr. Bojana BEOVIĆ, izr. 
prof. dr. Milena Mileva BLAŽIĆ, Marko BOKAL, dr. Marta BON, Peter Jožef BOŽIČ, mag. 
Nives CESAR, Boštjan CIZELJ, Aleš ČERIN, Jadranka DAKIĆ, doc. dr. Gregor 
GOMIŠČEK, Bogomir GORENŠEK, Gregor ISTENIČ, Roman JAKIČ, Mihael JARC, Miha 
JAZBINŠEK, Aleš KARDELJ, Mojca KAVTIČNIK, Maša KOCIPER, Roman KOLAR, 
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,  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 niso udeležili svetniki: mag. Janez KOPAČ, Dimitrij KOVAČIČ in Danica SIMŠIČ. 
 
Seja se je pričela ob 15.36 uri ob navzočnosti 25 svetnikov. 
 
S sklicem seje so svetniki prejeli predlog dnevnega reda 17. 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 spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem 

področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana s predlogom za hitri postopek 
5. Predlog dopolnitve letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne 

občine Ljubljana za leto 2008 in 2009 
6. Obravnava gradiva za Svet ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding 

Ljubljana, d.o.o. (letna poročila) 
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7. Letno poročilo družbe ŽALE Javno podjetje, d.o.o. za leto 2007, s predlogom za 
izplačilo letne nagrade direktorju družbe 

8. Letno poročilo družbe JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKE TRŽNICE d.o.o. za leto 
2007, s predlogom za izplačilo letne nagrade direktorju družbe 

9. Letno poročilo družbe PARKIRIŠČA JAVNO PODJETJE d.o.o. za leto 2007 
10. Predlog Sklepa o soglasju k pravnemu poslu prodaje nepremičnin na Tržnici Šiška v 

Ljubljani, Drenikova ulica 35 
11. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih 

pogojih za območje urejanja MP 1/2 Javna skladišča 
12. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za del območja urejanja 

MP 1/2 Javna skladišča – funkcionalne enote F3a, F5-1 in F8m s predlogom za hitri 
postopek 

13. Predlog Obvezne razlage za Odlok o zazidalnem načrtu za območje urejanja VS 3/5 
Brdo, del območja urejanja VP 3/2 Brdo in del območja urejanja VS 3/3 Brdo – 
Vrhovci 

14. Predlog Obvezne razlage za Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje 
obrobja Dunajske ceste od Bežigrajskega dvora do Ruskega carja 

15. Predlog Obvezne razlage za Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območja 
urejanja v mestnem središču 

16. Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra parc. št. 2326/13 k.o. Rudnik 
17. Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra parc. št 1532/14 in 1532/15, obe k.o. Slape 
18. Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra parc. št. 1540/4, 1540/5, 1540/6 in 1540/11, 

vse k.o. Gameljne 
19. Predlog Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Kinodvor 
20. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji Gasilske 

brigade Ljubljana s predlogom za hitri postopek 
21. Predlog Sklepa o soglasju k dodelitvi dela plače za redno delovno uspešnost 

poveljniku javnega zavoda Gasilska brigada Ljubljana za leto 2007 
22. Predlog Sklepa o določitvi višine dela plače za delovno uspešnost direktorice Javnega 

stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leto 2005 
23. Dom starejših občanov in oskrbovana stanovanja Ljubljana Šiška – ureditev  
      zemljiškoknjižnega stanja 
 
Po sklicu seje so prejeli predlog za razširitev dnevnega reda z novo 11. točko z naslovom 
»Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Športno 
rekreacijskega parka Stožice«. 
Ostale točke se ustrezno preštevilčijo. 
 
Pred sejo so prejeli še poročilo Statutarno pravne komisije, ki je predlagala, da se 23. točka 
predlaganega dnevnega reda 17. seje mestnega sveta z naslovom "Dom starejših občanov in 
oskrbovana stanovanja Ljubljana Šiška – ureditev zemljiškoknjižnega stanja" umakne z 
dnevnega reda. 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
1. PREDLOG ZA SPREMEMBO DNEVNEGA REDA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se s predlaganega dnevnega 
reda 17. seje mestnega sveta umakne 23. točka z naslovom "Dom starejših občanov in 
oskrbovana stanovanja Ljubljana Šiška – ureditev zemljiškoknjižnega stanja". 
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Navzočnost je priglasilo 26 svetnikov. 
Za je glasovalo 22 svetnikov. Proti je glasovalo 6 svetnikov. 
 
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 17. 
seje mestnega sveta razširi z novo 11. točko z naslovom: 
"Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Športno 

rekreacijskega parka Stožice". 
 
Ostale točke se ustrezno preštevilčijo. 
 
Navzočnost se ni spremenila (26 svetnikov). 
Za je glasovalo 22 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 17. seje mestnega 
sveta skupaj s sprejetima spremembama.  
 
Navzočnost se ni spremenila (26 svetnikov). 
Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Predlagani dnevni red (skupaj s sprejetima spremembama) 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.  
 
Pisnega vprašanja z zahtevo za ustno predstavitev ni poslal noben svetnik.  
 
Vprašanje je poslal svetnik Janez MOŠKRIČ (glede odgovorov na pobude in predloge 
četrtnih skupnosti). 
 
Odgovora na svoji vprašanji sta prejela svetnika Roman KOLAR (glede nadaljnjega 
delovanja Športnega društva Moste) in Mihael JARC (glede primerjalnih podatkov o gradnji 
parkirišč v grajskem hribu oz. pod tržnico). 
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AD 2. 
 

POROČILO ŽUPANA 
 

Župan je predstavil poročilo. 
 
 

AD 3. 
 

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 IMENOVANJU PREDSTAVNIKA MESTNE OBČINE 
LJUBLJANA V SVET DIJAŠKEGA DOMA TABOR 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
V  Svet Dijaškega doma Tabor  s e   i m e n u j e : 
 
Marko KOPRIVC. 
 
Mandat imenovanega traja štiri leta.  
 
Navzočnost je priglasilo 25 svetnikov. 
Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
2. PREDLOG SKLEPA O PRENEHANJU MANDATA IN IMENOVANJU 
NADOMESTNEGA PREDSTAVNIKA MESTNE OBČINE LJUBLJANA V SVET 
DIJAŠKEGA DOMA BEŽIGRAD 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mag. Petru VOLASKU preneha mandat člana Sveta Dijaškega doma Bežigrad. 
 
V  Svet Dijaškega doma Bežigrad se za predstavnika Mestne občine Ljubljana    
i m e n u j e : 
 
Janko JARC. 
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Mandat imenovanega je vezan na mandat sveta zavoda.  
 
Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov). 
Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
3. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO VRTCA JARŠE 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Metki BLATNIK se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Vrtca Jarše.  
 
Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov). 
Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 

 
4. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO VRTCA VIŠKI 
VRTCI 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Barbari POŽUN se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Vrtca Viški vrtci. 
 
Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov). 
Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 

 
5. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO OSNOVNE ŠOLE 
MAJDE VRHOVNIK 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mag. Janji KLANDER in Mateji URBANČIČ JELOVŠEK se da pozitivno mnenje h 
kandidaturi za ravnateljico Osnovne šole Majde Vrhovnik. 
 
Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov). 
Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
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Sklep je bil sprejet. 
 

 
6. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO MLADINSKEGA 
DOMA MALČI BELIČEVE 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Olgi RUPNIK KRŽE se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Mladinskega 
doma Malči Beličeve. 
 
Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov). 
Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

 
AD 4. 

 
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 

ORGANIZACIJI IN DELOVNEM PODROČJU MESTNE UPRAVE MESTNE 
OBČINE LJUBLJANA 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. 
 
Vasja BUTINA, direktor Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, je podal uvodno 
obrazložitev.  
 
Janko MÖDERNDORFER, predsednik Odbora za lokalno samoupravo, je podal stališče 
odbora.  
 
Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni želela besede. 
 
 
1.) 
Svet je najprej odločal o obravnavi akta po hitrem postopku (1. odstavek 142. člena 
poslovnika mestnega sveta).  
 
O Predlogu za sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in 
delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana po hitrem postopku sta 
razpravljala svetnika Gregor ISTENIČ in doc. dr. Gregor GOMIŠČEK. 
 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
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PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se Odlok o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine 
Ljubljana sprejme po hitrem postopku. 
 
Navzočnost je priglasilo 33 svetnikov. 
Za je glasovalo 21 svetnikov. Proti je glasovalo 10 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
2.)  
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem 
področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana  
 
Razpravljali so svetniki: Gregor ISTENIČ, Anja BAH ŽIBERT, Eva STRMLJAN KRESLIN, 
Marjeta VESEL VALENTINČIČ, Ignac POLAJNAR, dr. Marta BON in Peter SUŠNIK. 
 
Župan je podal pojasnilo v zvezi z razpravami svetnikov in nato dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine 
Ljubljana. 
 
Navzočnost se ni spremenila (33 svetnikov). 
Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti je glasovalo 6 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 

 
 

AD 5. 
 

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

IN 2009 
 

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.  
 
Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni želela besede. 
 
Razpravljala sta svetnika: doc. dr. Gregor GOMIŠČEK in Gregor ISTENIČ. 
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Župan je podal pojasnilo v zvezi z razpravama svetnikov in nato dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme dopolnitev letnega načrta razpolaganja z 
nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2008 in 2009. 
 
Navzočnost je priglasilo 26 svetnikov. 
Za je glasovalo 21 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 

AD 6. 
 

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

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli po sklicu seje. Po sklicu so prejeli tudi poročilo 
pristojnega Odbora za finance. 
 
Zdenka GROZDE, direktorica Javnega holdinga Ljubljana, je podala uvodno obrazložitev.  
 
Jadranka DAKIĆ, predsednica Odbora za finance, je podala stališče odbora.  
 
Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni želela besede. 
 
Razpravljali so svetniki: Franc SLAK, Miloš PAVLICA, Marjeta VESEL VALENTINČIČ, 
Peter SUŠNIK, Slavko SLAK, Mihael JARC, mag. Nives CESAR in doc. dr. Gregor 
GOMIŠČEK. 
 
Župan je podal pojasnilo v zvezi z razpravami svetnikov in nato dal na glasovanje 
 
1. PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana pooblašča župana Mestne občine Ljubljana, da na 
Svetu ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o., glasuje za 
sprejem letnih poročil s poročilom neodvisnega revizorja za leto 2007, za družbe Javno 
podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Javno podjetje Vodovod Kanalizacija d. o. o., 
Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d. o. o. in Snaga Javno podjetje d.o.o. 
 
Navzočnost je priglasilo 29 svetnikov. 
Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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2. PREDLOG SKLEPA: 
 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana pooblašča župana Mestne občine Ljubljana, da na 
Svetu ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o., glasuje za 
predloge sklepov o uporabi bilančnega dobička pod št. 2, 4, 8 in pokrivanje izgube pod 
št. 6. 
 
Navzočnost se ni spremenila (29 svetnikov). 
Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 

 
AD 7. 

 
LETNO POROČILO DRUŽBE ŽALE JAVNO PODJETJE, D.O.O. ZA LETO 2007, S 

PREDLOGOM ZA IZPLAČILO LETNE NAGRADE DIREKTORJU DRUŽBE 
 

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

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Letno poročilo družbe ŽALE Javno 
podjetje, d.o.o. za leto 2007 s poročilom neodvisnega revizorja. 
 
Navzočnost je priglasilo 31 svetnikov. 
Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
2. PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog sklepa, da se bilančni dobiček 
poslovnega leta 2007 družbe ŽALE Javno podjetje, d.o.o., ki znaša 156.993,04 EUR, 
razporedi za prenos na družbenika v višini 91.561,25 EUR in v druge rezerve v višini 
65.431,79 EUR. 
 
Navzočnost se ni spremenila (31 svetnikov). 
Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
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Sklep je bil sprejet. 
 
 
3. PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o določitvi višine letne 
nagrade direktorju družbe ŽALE Javno podjetje, d.o.o. Bojanu Lepičniku za leto 2007 
v višini 1,5 plače. 
 
Navzočnost se ni spremenila (31 svetnikov). 
Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 8. 
 

LETNO POROČILO DRUŽBE JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKE TRŽNICE 
D.O.O. ZA LETO 2007, S PREDLOGOM ZA IZPLAČILO LETNE NAGRADE 

DIREKTORJU DRUŽBE 
 

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

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Letno poročilo družbe Javno podjetje 
Ljubljanske tržnice, d.o.o. za leto 2007 s poročilom neodvisnega revizorja. 
 
Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov. 
 
Župan je ponovno ugotavljal navzočnost. 
 
Navzočnost je priglasilo 30 svetnikov. 
Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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2. PREDLOG SKLEPA: 
 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog sklepa, da se bilančni dobiček 
poslovnega leta 2007 družbe Javno podjetje Ljubljanske tržnice, d.o.o., ki znaša 
122.116,22 EUR, v višini 58.110,06 EUR razporedi za prenos v druge rezerve in v višini 
67.006,16 EUR za prenos v naslednje leto. 
 
Navzočnost se ni spremenila (30 svetnikov). 
Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
3. PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o določitvi višine letne 
nagrade direktorju družbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. 
Aleksandru Ravnikarju za leto 2007 v višini 1 plače. 
 
Navzočnost se ni spremenila (30 svetnikov). 
Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 9. 
 

LETNO POROČILO DRUŽBE PARKIRIŠČA JAVNO PODJETJE D.O.O. ZA LETO 
2007 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli po sklicu seje. Po sklicu so prejeli tudi poročilo 
pristojnega Odbora za finance. 
 
Zdenka GROZDE, direktorica Javnega holdinga Ljubljana, je podala uvodno obrazložitev.  
 
Jadranka DAKIĆ, predsednica Odbora za finance, je podala stališče odbora.  
 
Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni želela besede. 
 
Razpravljal je svetnik Peter SUŠNIK. 
 
Zdenka GROZDE je podala pojasnilo v zvezi z razpravo svetnika Petra SUŠNIKA. 
 
Nato je župan dal na glasovanje 
 
1. PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Letno poročilo družbe Parkirišča Javno 
podjetje, d.o.o. za leto 2007 s poročilom neodvisnega revizorja. 
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Navzočnost je priglasilo 32 svetnikov. 
Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
2. PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog sklepa, da se bilančni dobiček 
poslovnega leta 2007 družbe Parkirišča Javno podjetje, d.o.o., ki znaša 774.831,89 EUR, 
razporedi za pokrivanje drugih dolgoročnih terjatev do Mestne občine Ljubljana v 
višini 418.230,64 EUR, preostali del v višini 356.601,25 EUR pa ostane nerazporejen. 
 
Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 
Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 10. 
 

PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K PRAVNEMU POSLU PRODAJE 
NEPREMIČNIN NA TRŽNICI ŠIŠKA V LJUBLJANI, DRENIKOVA ULICA 35 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega 
Odbora za finance. 
 
Aleksander RAVNIKAR, direktor družbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, 
d.o.o., je podal uvodno obrazložitev.  
 
Mag. Nives CESAR, članica Odbora za finance, je podala stališče odbora. 
 
Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni želela besede. 
 
Razpravljali so svetniki: Roman KOLAR, Peter SUŠNIK, Miloš PAVLICA, Franc SLAK in 
Mihael JARC. 
 
Župan je podal pojasnilo v zvezi z razpravami svetnikov in nato dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Predlog Sklepa o soglasju k pravnemu 
poslu prodaje nepremičnin na Tržnici Šiška v Ljubljani, Drenikova ulica 35. 
 
Navzočnost je priglasilo 31 svetnikov. 
Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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AD 11. 
 

PREDLOG ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU 
ZA OBMOČJE ŠPORTNO REKREACIJSKEGA PARKA STOŽICE 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli po sklicu seje z razširitvijo dnevnega reda. Po sklicu so 
prejeli poročilo pristojnega Odbora za urejanje prostora in urbanizem. 
 
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.  
 
Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni želela besede. 
 
Ker k predlogu Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Športno 
rekreacijskega parka Stožice ni bil vložen noben amandma, ni bilo razprave, in župan je dal 
na glasovanje 

 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za območje Športno rekreacijskega parka Stožice. 
 
Obrazložitev glasu so podali svetniki: Miha JAZBINŠEK, doc. dr. Gregor GOMIŠČEK, 
Marjeta VESEL VALENTINČIČ in Gregor ISTENIČ. 
 
Župan je podal pojasnilo v zvezi z obrazložitvami glasov svetnikov. 
 
Navzočnost je priglasilo 32 svetnikov. 
Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti je glasovalo 10 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 

 
AD 12. 

 
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 

PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH ZA OBMOČJE UREJANJA MP 1/2 
JAVNA SKLADIŠČA 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega 
Odbora za urejanje prostora in urbanizem z amandmajem. 
 
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.  
 
Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni želela besede. 
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I. 
 

O 18. členu predloga odloka, h kateremu je Odbor za urejanje prostora in urbanizem vložil 
AMANDMA, je razpravljal svetnik Miha JAZBINŠEK. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje  
 
AMANDMA Odbora za urejanje prostora in urbanizem: 
 
V 18. členu se v besedilu poglavja »F5-1 POSLOVNA STOLPNICA BTC« v drugem 
stavku odstavka črta besedi »javne ceste« in se jih nadomesti z besedilom, ki se glasi: 
»ceste v javni rabi«, v tretjem stavku odstavka pa se črta besedi »javna cesta« in se jih 
nadomesti z besedilom, ki se glasi: »cesta v javni rabi«. 
 
Navzočnost je priglasilo 28 svetnikov. 
Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti so glasovali 4 svetniki. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
Nato 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 območje urejanja MP 1/2 
Javna skladišča skupaj s sprejetim amandmajem. 
 
Navzočnost se ni spremenila (28 svetnikov). 
Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti sta glasovalo 2 svetnika. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 13. 
 

PREDLOG ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA 
DEL OBMOČJA UREJANJA MP 1/2 JAVNA SKLADIŠČA – FUNKCIONALNE 

ENOTE F3A, F5-1 IN F8M 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.  
 
Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni želela 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 programu opremljanja stavbnih zemljišč za del 
območja urejanja MP 1/2 Javna skladišča – funkcionalne enote F3a, F5-1 in F8m po 
hitrem postopku sta razpravljala svetnika Miha JAZBINŠEK in Roman KOLAR. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se Odlok o programu 
opremljanja stavbnih zemljišč za del območja urejanja MP 1/2 Javna skladišča – 
funkcionalne enote F3a, F5-1 in F8m sprejme po hitrem postopku. 
 
Navzočnost je priglasilo 26 svetnikov. 
Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
2.)  
Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za del območja urejanja MP 
1/2 Javna skladišča – funkcionalne enote F3a, F5-1 in F8m  
 
Razpravljal je svetnik Peter SUŠNIK. 
 
Župan je podal pojasnilo v zvezi z razpravo svetnika Petra SUŠNIKA in nato dal na 
glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o programu opremljanja 
stavbnih zemljišč za del območja urejanja MP 1/2 Javna skladišča – funkcionalne enote 
F3a, F5-1 in F8m. 
 
Navzočnost se ni spremenila (26 svetnikov). 
Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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AD 14. 
 

PREDLOG OBVEZNE RAZLAGE ZA ODLOK O ZAZIDALNEM NAČRTU ZA 
OBMOČJE UREJANJA VS 3/5 BRDO, DEL OBMOČJA UREJANJA VP 3/2 BRDO 

IN DEL OBMOČJA UREJANJA VS 3/3 BRDO – VRHOVCI 
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega 
Odbora za urejanje prostora in urbanizem, pred sejo pa še obvestilo o dodatni poročevalki. 
 
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.  
 
Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER je podala pripombo na uporabo tega 
inštituta. 
 
Razpravljali so svetniki: Miha JAZBINŠEK, Miloš PAVLICA in Peter SUŠNIK. 
 
Župan je podal pojasnilo v zvezi z razpravami svetnikov in nato dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Obvezne razlage za Odlok o 
zazidalnem načrtu za območje urejanja VS 3/5 Brdo, del območja urejanja VP 3/2 Brdo 
in del območja urejanja VS 3/3 Brdo – Vrhovci (Uradni list RS, št. 70/05). 
 
Navzočnost je priglasilo 34 svetnikov. 
Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti je glasovalo 5 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 15. 
 

PREDLOG OBVEZNE RAZLAGE ZA ODLOK O PROSTORSKIH UREDITVENIH 
POGOJIH ZA OBMOČJE OBROBJA DUNAJSKE CESTE OD BEŽIGRAJSKEGA 

DVORA DO RUSKEGA CARJA 
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega 
Odbora za urejanje prostora in urbanizem, pred sejo pa še obvestilo o dodatni poročevalki. 
 
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.  
 
Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni želela besede. 
 
Razpravljali so svetniki: Miha JAZBINŠEK, Miloš PAVLICA in Peter SUŠNIK. 
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Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Obvezne razlage za Odlok o 
prostorskih ureditvenih pogojih za območje obrobja Dunajske ceste od Bežigrajskega 
dvora do Ruskega carja (Uradni list RS, št. 45/00). 
 
Navzočnost je priglasilo 30 svetnikov. 
Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 16. 
 

PREDLOG OBVEZNE RAZLAGE ZA ODLOK O PROSTORSKIH UREDITVENIH 
POGOJIH ZA OBMOČJA UREJANJA V MESTNEM SREDIŠČU 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega 
Odbora za urejanje prostora in urbanizem, pred sejo pa še obvestilo o dodatni poročevalki. 
 
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.  
 
Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni želela besede. 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Predlog Obvezne razlage za Odlok o 
prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja v mestnem središču (Uradni list 
SRS, št. 13/88 in Uradni list RS, št. 21/90, 16/91, 35/92, 15/93, 61/94, 34/96, 22/98, 68/99, 
77/02, 69/03, 19/07, 95/97). 
 
Navzočnost je priglasilo 25 svetnikov. 
Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 17. 
 

PREDLOG SKLEPA O UKINITVI JAVNEGA DOBRA PARC. ŠT. 2326/13 K.O. 
RUDNIK 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli še poročilo 
pristojnega Odbora za urejanje prostora in urbanizem. 
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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.  
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra 
parc. št. 2326/13 k.o. Rudnik. 
 
Navzočnost je priglasilo 26 svetnikov. 
Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 18. 
 
PREDLOG SKLEPA O UKINITVI JAVNEGA DOBRA PARC. ŠT 1532/14 IN 1532/15, 

OBE K.O. SLAPE 
 

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.  
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra 
parc. št 1532/14 in 1532/15, obe k.o. Slape. 
 
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov. 
Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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AD 19. 
 

PREDLOG SKLEPA O UKINITVI JAVNEGA DOBRA PARC. ŠT. 1540/4, 1540/5, 
1540/6 IN 1540/11, VSE K.O. GAMELJNE 

 
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.  
 
Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni želela besede. 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra 
parc. št. 1540/4, 1540/5, 1540/6 in 1540/11, vse k.o. Gameljne. 
 
Navzočnost je priglasilo 26 svetnikov. 
Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 20. 
 

PREDLOG SKLEPA O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA KINODVOR 
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli še poročilo 
pristojnega Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost ter amandma župana. 
 
Dr. Uroš GRILC, načelnik Oddelka za kulturo, je podal uvodno obrazložitev.  
 
Peter BOŽIČ, predsednik Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost, je podal stališče 
odbora.  
 
Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni želela besede. 
 
Razpravljali so svetniki: Peter SUŠNIK, Gregor ISTENIČ, Ignac POLAJNAR in doc. dr. 
Gregor GOMIŠČEK. 
 
Župan je podal pojasnilo v zvezi z razpravo svetnika doc. dr. Gregorja GOMIŠČKA in nato 
dal na glasovanje 
 
AMANDMA župana: 
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Prvi odstavek 25. člena se spremeni tako, da se glasi: 
 
»Za čas do imenovanja direktorja zavoda, vendar največ za obdobje enega leta, 
ustanovitelj imenuje Nino Peče za vršilko dolžnosti direktorice, ki je pooblaščena, da 
opravi vse potrebno za začetek dela zavoda ter organizira delo oziroma poslovanje 
zavoda, vse pod nadzorstvom ustanovitelja.« 
 
Navzočnost je priglasilo 28 svetnikov. 
Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti so glasovali 4 svetniki. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
Nato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o ustanovitvi javnega 
zavoda Kinodvor skupaj s sprejetim amandmajem. 
 
Obrazložitev glasu je podal svetnik Peter SUŠNIK. 
 
Navzočnost se ni spremenila (28 svetnikov). 
Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti je glasovalo 6 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 21. 
 

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 
ORGANIZACIJI GASILSKE BRIGADE LJUBLJANA S PREDLOGOM ZA HITRI 

POSTOPEK 
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega 
Odbora za zaščito, reševanje in civilno obrambo ter amandma svetnika Romana KOLARJA. 
 
Mag. Robert KUS, načelnik Oddelka za zaščito, reševanje in civilno obrambo, je podal 
uvodno obrazložitev.  
 
Mitja MERŠOL, predsednik Odbora za zaščito, reševanje in civilno obrambo, je podal stališče 
odbora.  
 
Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni želela besede. 
 
 
1.) 
Svet je najprej odločal o obravnavi akta po hitrem postopku (1. odstavek 142. člena 
poslovnika mestnega sveta).  
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O Predlogu za sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji 
Gasilske brigade 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 organizaciji Gasilske brigade Ljubljana sprejme po hitrem 
postopku. 
 
Navzočnost je priglasilo 30 svetnikov. 
Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
2.)  
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji Gasilske brigade 
Ljubljana 
 
O aktu v celoti in o amandmaju so razpravljali svetniki: prof. dr. Metka TEKAVČIČ, Peter 
SUŠNIK in Gregor ISTENIČ. 
 
Župan je dal na glasovanje najprej  
 
AMANDMA svetnika Romana KOLARJA: 
 
Tretja alinea prvega odstavka in drugi odstavek 3. člena se brišeta. 
 
Navzočnost se ni spremenila (30 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 spremembah in 
dopolnitvah Odloka o organizaciji Gasilske brigade Ljubljana skupaj s sprejetim 
amandmajem. 
 
Navzočnost se ni spremenila (30 svetnikov). 
Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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AD 22. 
 

PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K DODELITVI DELA PLAČE ZA REDNO 
DELOVNO USPEŠNOST POVELJNIKU JAVNEGA ZAVODA GASILSKA BRIGADA 

LJUBLJANA ZA LETO 2007 
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega 
Odbora za zaščito, reševanje in civilno obrambo. 
 
Mag. Robert KUS, načelnik Oddelka za zaščito, reševanje in civilno obrambo, je podal 
uvodno obrazložitev.  
 
Mitja MERŠOL, predsednik Odbora za zaščito, reševanje in civilno obrambo, je podal stališče 
odbora.  
 
Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni želela besede. 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Predlog Sklepa o soglasju k dodelitvi dela 
plače za redno delovno uspešnost poveljniku javnega zavoda Gasilska brigada Ljubljana 
za leto 2007. 
 
Navzočnost je priglasilo 27 svetnikov. 
Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Svetnik Gregor ISTENIČ je zahteval ponovitev glasovanja. 
 
Župan je dal predlog sklepa ponovno na glasovanje. 
 
Navzočnost se ni spremenila (27 svetnikov). 
Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 

 
AD 23. 

 
PREDLOG SKLEPA O DOLOČITVI VIŠINE DELA PLAČE ZA DELOVNO 

USPEŠNOST DIREKTORICE JAVNEGA STANOVANJSKEGA SKLADA MESTNE 
OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2005 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega 
Odbora za stanovanjsko politiko. 
 
Mag. Leonida RIJAVEC ROŽANC, vodja Splošne službe Javnega stanovanjskega sklada 
MOL, je podala uvodno obrazložitev.  
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Sašo RINK, predsednik Odbora za stanovanjsko politiko, je podal stališče odbora.  
 
Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni želela besede. 
 
Razpravljala sta svetnika Peter SUŠNIK in Franc SLAK. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana daje soglasje na izplačani del plače za delovno 
uspešnost direktorice Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leto 
2005, ki ga je na 26. seji dne 29. 3. 2006 s sklepom št. 26/4 potrdil tudi Nadzorni svet 
Javnega stanovanjskega sklada MOL. 
 
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov. 
Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

 
 
S tem je bil izčrpan dnevni red 17. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, zato je župan 
ob 18.55 uri sejo končal. 
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