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

Številka: 032-69/2008-23 
Datum:   30. 6. 2008 
 
 

ZAPISNIK 
 
 
16. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, ki je bila v ponedeljek, 21. aprila  
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, 
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, Peter SUŠNIK, prof. dr. Metka 
TEKAVČIČ, prof. dr. Gregor TOMC, Marjeta VESEL VALENTINČIČ, Peter VILFAN in dr. 
Slavko ZIHERL.  
 
Seje se ni udeležil svetnik prof. dr. Andrej RUS. 
 
Seja se je pričela ob 15.38 uri ob navzočnosti 27 svetnikov. 
 
S sklicem seje so svetniki prejeli predlog dnevnega reda 16. seje Mestnega sveta Mestne 
občine Ljubljana: 
 
1. Potrditev zapisnika 14. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana 
2. Vprašanja in pobude ter odgovori na vprašanja in pobude 
3. Poročilo župana 
4. Kadrovske zadeve  
5. a) Predlog Sklepa o podelitvi naziva častni meščan glavnega mesta Ljubljana 

   b) Predlog Sklepa o podelitvi nagrad glavnega mesta Ljubljana za leto 2008 
   c) Predlog Sklepa o podelitvi plaket glavnega mesta Ljubljana za leto 2008 

6. Dopolnjen osnutek Odloka o Strateškem prostorskem načrtu MOL  



 2

7. Dopolnjen osnutek Odloka o Izvedbenem prostorskem načrtu MOL  
8. Dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje 

Tobačne tovarne 
9. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za gradnjo poslovno 

stanovanjske soseske Stožice s predlogom za hitri postopek 
10. Osnutek Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje urejanja ŠS 

8/5 Srednje Gameljne 
11. Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o neodplačnem prenosu premoženja Mestne 

občine Ljubljana v last in posest Republike Slovenije za izgradnjo stavbe 
Univerzitetne knjižnice v Ljubljani 

12. Predlog Sklepa o soglasju k pravnemu poslu razpolaganja – prodaje poslovne stavbe 
v  deležu do 951/1000, na naslovu Mestni trg 15, Ljubljana  

13. Osnutek Odloka o uporabi grba, zastave, imena in znaka Mestne občine Ljubljana 
14. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o javni službi zbiranja in 

prevoza komunalnih odpadkov 
15. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi plovbnega režima 
16. Informacija o programu razvoja javnega zavoda Lekarna Ljubljana 
17. Predlog Sklepa o soglasju k dodelitvi dela plače za redno delovno uspešnost v.d. 

direktorice JZ Lekarna Ljubljana za leto 2007 
18. Predlogi Sklepov o soglasju k dodelitvi dela plače za redno delovno uspešnost:  

• direktorju Javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana za leto 2007, 
• strokovni vodji Javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana za leto 2007, 
• pomočnici direktorja za pravno področje Javnega zavoda Zdravstveni dom 

Ljubljana za leto 2007 in  
• pomočnici direktorja za ekonomsko področje Javnega zavoda Zdravstveni dom 

Ljubljana za leto 2007 
 
Po sklicu seje so svetniki prejeli predlog za razširitev dnevnega reda, in sicer: 
- z novo podtočko 18. točke z naslovom: 
"Predlog Sklepa o soglasju k dodelitvi dela plače za redno delovno uspešnost pomočnici 
direktorja za ekonomsko področje JZ Zdravstveni dom Ljubljana za leto 2007"; 
- ter z novo 19. točko z naslovom: 
"Predlog Sklepa o soglasju k določitvi dela plače za delovno uspešnost direktorice 
Javnega stanovanjskega sklada MOL za leto 2007". 
 
Pred sejo pa so prejeli tudi predlog svetnika Mihe JAZBINŠKA za umik predlagane 11. točke 
dnevnega reda z naslovom "Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o neodplačnem prenosu 
premoženja Mestne občine Ljubljana v last in posest Republike Slovenije za izgradnjo 
stavbe Univerzitetne knjižnice v Ljubljani". 
 
O dnevnem redu ni razpravljal nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
1. PREDLOG ZA SPREMEMBO DNEVNEGA REDA: 
 
S predlaganega dnevnega reda 16. seje se umakne 11. točka z naslovom "Predlog Sklepa 
o spremembi Sklepa o neodplačnem prenosu premoženja Mestne občine Ljubljana v last 
in posest Republike Slovenije za izgradnjo stavbe Univerzitetne knjižnice v Ljubljani". 
 
Župan je povedal, da predlogu nasprotuje. 
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Navzočnost je priglasilo 28 svetnikov. 
Za je glasoval 1 svetnik. Proti je glasovalo 26 svetnikov. 
 
Predlagana sprememba dnevnega reda ni bila sprejeta. 
 
 
2. PREDLOG ZA SPREMEMBO DNEVNEGA REDA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se predlagani dnevni red 16. 
seje mestnega sveta razširi z novo podtočko 18. točke z naslovom: 
"Predlog Sklepa o soglasju k dodelitvi dela plače za redno delovno uspešnost pomočnici 
direktorja za ekonomsko področje JZ Zdravstveni dom Ljubljana za leto 2007"; 
 
Navzočnost se ni spremenila (28 svetnikov). 
Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
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 16. 
seje mestnega sveta razširi z novo z novo 19. točko z naslovom: 
"Predlog Sklepa o soglasju k določitvi dela plače za delovno uspešnost direktorice 
Javnega stanovanjskega sklada MOL za leto 2007". 
 
Navzočnost se ni spremenila (28 svetnikov). 
Za je glasovalo 25 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 16. seje mestnega 
sveta, skupaj s sprejetima spremembama. 
 
Navzočnost se ni spremenila (31 svetnikov). 
Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Predlagani dnevni red (skupaj s sprejetima spremembama) je bil sprejet. 

 
 

AD 1. 
 

POTRDITEV ZAPISNIKA 14. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE 
LJUBLJANA 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje.  
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O zapisniku 14. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana ni razpravljal nihče, zato je 
župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi zapisnik 14. seje Mestnega sveta Mestne 
občine Ljubljana z dne 10. marca 2008. 
 
Navzočnost je priglasilo 27 svetnikov. 
Za je glasovalo 26 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.  
 
Pisnega vprašanja z zahtevo za ustno predstavitev ni poslal noben svetnik.  
 
Vprašanje in pobudi sta poslala svetnika Mihael JARC in Roman KOLAR. 
 
Odgovor na svoje vprašanje je prejel svetnik Dimitrij KOVAČIČ. 
 
 

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 IMENOVANJU PREDSTAVNICE MESTNE OBČINE 
LJUBLJANA V SVET DOMA STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA - ŠIŠKA 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
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PREDLOG SKLEPA: 
 
V  Svet Doma starejših občanov Ljubljana - Šiška  s e   i m e n u j e : 
 
Bojana KOS. 

 
Mandat imenovane traja štiri leta.  
 
Navzočnost je priglasilo 19 svetnikov. 
 
Župan je ponovno ugotavljal navzočnost. 
 
Navzočnost je priglasilo 34 svetnikov. 
Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
2. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO OSNOVNE ŠOLE 
BOŽIDARJA JAKCA 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Nataši KRAJNČAN se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Osnovne šole 
Božidarja Jakca. 
 
Navzočnost se ni spremenila (34 svetnikov). 
Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
3. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJA OSNOVNE ŠOLE 
DR. VITA KRAIGHERJA 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Ljubu BREZOČNIKU se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnatelja Osnovne šole 
Dr. Vita Kraigherja. 
 
Navzočnost se ni spremenila (34 svetnikov). 
Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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4. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO OSNOVNE ŠOLE 
JOŽE MOŠKRIČ 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Simoni KRALJ, Pavlini OŠLAK, Boži ŠARBEK in Barbki VIDMAR se da pozitivno 
mnenje h kandidaturi za ravnateljico Osnovne šole Jože Moškrič. 
 
Navzočnost se ni spremenila (34 svetnikov). 
Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
5. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJA GLASBENE ŠOLE 
VIČ RUDNIK 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Saši POTISKU se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnatelja Glasbene šole Vič 
Rudnik. 
 
Navzočnost se ni spremenila (34 svetnikov). 
Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
6. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJA/ICO SREDNJE 
VZGOJITELJSKE ŠOLE IN GIMNAZIJE LJUBLJANA 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mojci DIMEC BOGDANOVSKI, Mojci HAFNER, Brigiti NOJIČ in Mateju 
PETREVČIČU se da negativno mnenje h kandidaturi za ravnatelja/ico Srednje 
vzgojiteljske šole in gimnazije Ljubljana. 
 
Navzočnost se ni spremenila (34 svetnikov). 
Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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7. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJA SREDNJE 
POKLICNE ŠOLE PRI SREDNJI GRADBENI, GEODETSKI IN EKONOMSKI ŠOLI 
LJUBLJANA 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mag. Andreju Berdajsu se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnatelja Srednje 
poklicne šole pri Srednji gradbeni, geodetski in ekonomski šoli Ljubljana. 
 
Navzočnost se ni spremenila (34 svetnikov). 
Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
8. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJA SREDNJE 
TEHNIŠKE IN SREDNJE STROKOVNE ŠOLE ŠOLSKEGA CENTRA ZA POŠTO, 
EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE LJUBLJANA 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Srečku LANJŠČKU se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnatelja Srednje 
tehniške in srednje strokovne šole Šolskega centra za pošto, ekonomijo in 
telekomunikacije Ljubljana. 
 
Navzočnost se ni spremenila (34 svetnikov). 
Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
9. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJA VIŠJE STROKOVNE 
ŠOLE ŠOLSKEGA CENTRA ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE 
LJUBLJANA 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Dragu ZUPANČIČU se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnatelja Višje 
strokovne šole Šolskega centra za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana. 
 
Navzočnost se ni spremenila (34 svetnikov). 
Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 



 8

 
AD 5. 

 
A) PREDLOG SKLEPA O PODELITVI NAZIVA ČASTNI MEŠČAN 

GLAVNEGA MESTA LJUBLJANA 
 

B) PREDLOG SKLEPA O PODELITVI NAGRAD GLAVNEGA MESTA 
LJUBLJANA ZA LETO 2008 

 
C) PREDLOG SKLEPA O PODELITVI PLAKET GLAVNEGA MESTA 

LJUBLJANA ZA LETO 2008 
 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli po sklicu seje.  
 
Izr. prof. dr. Milena Mileva BLAŽIĆ, predsednica Komisije za priznanja, je podala uvodno 
obrazložitev k vsem trem predlogom sklepov. 
 
Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni želela besede. 
 
 
A) PREDLOG SKLEPA O PODELITVI NAZIVA ČASTNI MEŠČAN GLAVNEGA  
     MESTA LJUBLJANA 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Naziv častna meščanka in častni meščan prejmeta: 
 
- prof. Irena GRAFENAUER, 
 
- akademik prof. dr. Vinko V. DOLENC. 
 
Navzočnost je priglasilo 31 svetnikov. 
Za je glasovalo 37 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
B) PREDLOG SKLEPA O PODELITVI NAGRAD GLAVNEGA MESTA  
     LJUBLJANA ZA LETO 2008 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Nagrado glavnega mesta Ljubljana za leto 2008 prejmejo: 
 
- prof. dr. Lučka KAJFEŽ BOGATAJ 
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- Marijan PEČAN 
 
- SAZU 
 
Navzočnost se ni spremenila (31 svetnikov). 
Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
C) PREDLOG SKLEPA O PODELITVI PLAKET GLAVNEGA MESTA LJUBLJANA  
     ZA LETO 2008 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Plaketo glavnega mesta Ljubljana za leto 2008 prejmejo: 
 
- Uroš LAJOVIC 
 
- Vladislav SLUGA 
 
- Tone SAZONOV - Tonač 
 
- Sadjarsko-vrtnarsko društvo J. E. Krek - Sostro 
 
- Vrtec Jelka 
 
- Anton Tone ZADNIKAR 
 
- prof. dr. Dimitrij Mitja BARTENJEV 
 
- dr. Marjana KOBE 
 
- Društvo tabornikov Rašiški rod 
 
- Društvo tabornikov Rod Močvirski tulipani 
 
Navzočnost se ni spremenila (31 svetnikov). 
Za je glasovalo 35 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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AD 6. 
 

DOPOLNJEN OSNUTEK ODLOKA O STRATEŠKEM PROSTORSKEM NAČRTU 
MOL 

 
 

AD 7. 
 

DOPOLNJEN OSNUTEK ODLOKA O IZVEDBENEM PROSTORSKEM NAČRTU 
MOL 

 
 

Ker se točki navezujeta ena na drugo, je župan predlagal, da se uvodne obrazložitve in 
razprava opravijo za obe točki skupaj, glasovanje pa poteka za vsako točko posebej. 
 
Gradivo za obe točki so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo 
pristojnega Odbora za urejanje prostora in urbanizem ter mnenja svetov četrtnih skupnosti 
Vič, Šentvid, Center, Sostro in Moste. 
 
Mag. Miran GAJŠEK, načelnik Oddelka za urejanje prostora, ter Tomaž SOUVAN iz istega 
oddelka, sta podala uvodno obrazložitev.  
 
Stanislava FERENČAK MARIN, predsednica Sveta Četrtne skupnosti Moste, je podala 
mnenje četrtne skupnosti za obe točki.  
 
Danilo ŠARIĆ, predsednik Sveta Četrtne skupnosti Vič, je podal mnenje četrtne skupnosti za 
6. točko.  
 
Prof. Janez KOŽELJ, predsednik Odbora za urejanje prostora in urbanizem, je podal stališče 
odbora za obe točki.  
 
Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni želela besede. 
 
Razpravljal je svetnik Miha JAZBINŠEK, ki je v svoji razpravi podal POSTOPKOVNI 
PREDLOG SKLEPA, da se obravnava točke čez določen čas prekine in se nadaljuje, ko bodo 
iz javne razgrnitve razvidne pripombe v knjigah občanov. 
 
Župan je podal pojasnilo v zvezi s postopkovnim predlogom svetnika Mihe JAZBINŠKA in 
nato dal na glasovanje 
 
POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnika Mihe JAZBINŠKA:  
 
Obravnava točke se prekine. 
 
Župan je povedal, da predlogu nasprotuje. 
 
Navzočnost je priglasilo 29 svetnikov. 
Za je glasovalo 5 svetnikov. Proti je glasovalo 24 svetnikov. 
 
Postopkovni predlog sklepa ni bil sprejet. 
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V nadaljevanju so razpravljali svetniki: Janez MOŠKRIČ, Ignac POLAJNAR, mag. Janez 
KOPAČ, Marjeta VESEL VALENTINČIČ, Peter SUŠNIK, Gregor ISTENIČ, Slavko SLAK, 
doc. dr. Gregor GOMIŠČEK, Miloš PAVLICA, Mihael JARC, Roman KOLAR in prof. dr. 
Bojana BEOVIĆ.  
 
Župan je podal pojasnila v zvezi z razpravami svetnikov in nato dal na glasovanje 
 
1. PREDLOG SKLEPA za 6. točko: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Dopolnjen osnutek Odloka o Strateškem 
prostorskem načrtu MOL skupaj s pripombami iz razprave. 
 
Navzočnost je priglasilo 38 svetnikov. 
Za je glasovalo 39 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
2. PREDLOG SKLEPA za 7. točko: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Dopolnjen osnutek Odloka o Izvedbenem 
prostorskem načrtu MOL skupaj s pripombami iz razprave. 
 
Navzočnost je priglasilo 37 svetnikov. 
Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Ob 19.00 uri je župan odredil odmor. Seja se je nadaljevala ob 19.55 uri. 
 
 

AD 8. 
 

DOPOLNJEN OSNUTEK ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM 
PROSTORSKEM NAČRTU ZA OBMOČJE TOBAČNE TOVARNE 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega 
Odbora za urejanje prostora in urbanizem z dvema pripombama. 
 
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. 
 
Razpravljala sta svetnika mag. Janez KOPAČ in Ignac POLAJNAR. 
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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 območje Tobačne tovarne, skupaj s pripombami iz 
razprave. 
 
Navzočnost je priglasilo 31 svetnikov. 
Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 9. 
 

PREDLOG ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA 
GRADNJO POSLOVNO STANOVANJSKE SOSESKE STOŽICE 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 z amandmajem ter poročilo Statutarno pravne 
komisije z amandmajem. 
 
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 je predstavila stališče komisije. 
 
 
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 gradnjo 
poslovno stanovanjske soseske Stožice 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 programu 
opremljanja stavbnih zemljišč za gradnjo poslovno stanovanjske soseske Stožice 
sprejme po hitrem postopku. 
 
Navzočnost je priglasilo 31 svetnikov. 
Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
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Sklep je bil sprejet. 
 
 
2.)  
Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za gradnjo poslovno 
stanovanjske soseske Stožice 
 
Razpravljal ni nihče. 
 
Župan je dal na glasovanje najprej 
 
AMANDMA Statutarno pravne komisije: 
 
20. člen se spremeni tako, da se glasi: 
 
»Podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka so: 
 
1. Razmerje med upoštevanjem merila stavbnega zemljišča in merila neto tlorisne 
površine pri izračunu komunalnega prispevka je Dpi:Dti = 0,3:0,7. 
 
2. Faktor dejavnosti je 1 za stanovanjske objekte, 1,3 za poslovne objekte in 0,7 za kletne 
etaže. Kletnim etažam se določi le strošek za ceste ter vodovodno omrežje. 
 
3. Olajšave za zavezance niso predvidene.«. 
 
Navzočnost se ni spremenila (31 svetnikov). 
Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
Ker je bil sprejet amandma Statutarno pravne komisije, mestni svet o amandmaju Odbora za 
urejanje prostora in urbanizem ni glasoval. 
 
AMANDMA Odbora za urejanje prostora in urbanizem se je sicer glasil: 
 
Besedilo druge alinee odstavka 20. člena se v celoti črta in se ga nadomesti z novim 
besedilom, ki se glasi:  »Faktor dejavnosti je 1 za stanovanjske objekte, 1,3 za poslovne 
objekte in 0,7 za kletne etaže: Kletnim etažam se določi le strošek za ceste ter vodovodno 
omrežje.«. 
 
 
Nato je župan dal na glasovanje še 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Odlok o programu opremljanja stavbnih 
zemljišč za gradnjo poslovno stanovanjske soseske Stožice skupaj s sprejetim 
amandmajem. 
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Navzočnost se ni spremenila (31 svetnikov). 
Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 

 
 

AD 10. 
 

OSNUTEK ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA 
OBMOČJE UREJANJA ŠS 8/5 SREDNJE GAMELJNE 

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

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Osnutek Odloka o programu opremljanja 
stavbnih zemljišč za območje urejanja ŠS 8/5 Srednje Gameljne. 
 
Navzočnost je priglasilo 35 svetnikov. 
Za je glasovalo 34 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Ker k Osnutku Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje urejanja ŠS 8/5 
Srednje Gameljne ni bilo pripomb, ki bi se nanašale na spremembe in dopolnitve njegovega 
besedila, je župan v skladu s 122. členom poslovnika mestnega sveta dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Po sprejemu Osnutka Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje 
urejanja ŠS 8/5 Srednje Gameljne Mestni svet Mestne občine Ljubljana še na isti seji 
preide na obravnavo in dokončno odločanje o predlogu odloka in sprejme Odlok o 
programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje urejanja ŠS 8/5 Srednje Gameljne. 
 
Navzočnost se ni spremenila (35 svetnikov). 
Za je glasovalo 33 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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AD 11. 
 

PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBI SKLEPA O NEODPLAČNEM PRENOSU 
PREMOŽENJA MESTNE OBČINE LJUBLJANA V LAST IN POSEST REPUBLIKE 

SLOVENIJE ZA IZGRADNJO STAVBE UNIVERZITETNE KNJIŽNICE V 
LJUBLJANI 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega 
Odbora za gospodarjenje z nepremičninami. 
 
Nataša TURŠIČ, načelnica Oddelka za ravnanje z nepremičninami, je podala uvodno 
obrazložitev.  
 
Jadranka DAKIĆ, predsednica Odbora za gospodarjenje z nepremičninami, je podala 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 spremembi Sklepa o 
neodplačnem prenosu premoženja Mestne občine Ljubljana v last in posest Republike 
Slovenije za izgradnjo stavbe Univerzitetne knjižnice v Ljubljani. 
 
Navzočnost je priglasilo 30 svetnikov. 
Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 

 
AD 12. 

 
PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K PRAVNEMU POSLU RAZPOLAGANJA – 

PRODAJE POSLOVNE STAVBE V  DELEŽU DO 951/1000, NA NASLOVU MESTNI 
TRG 15, LJUBLJANA 

 
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 Slavko SLAK in Peter SUŠNIK.  
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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 pravnemu 
poslu razpolaganja – prodaje poslovne stavbe v  deležu do 951/1000, na naslovu Mestni 
trg 15, Ljubljana. 
 
Navzočnost je priglasilo 31 svetnikov. 
Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 13. 
 

OSNUTEK 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.  
 
Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni želela besede. 
 
Razpravljali so svetniki: Ignac POLAJNAR, prof. Janez KOŽELJ in Roman KOLAR. 
 
Župan je podal pojasnilo v zvezi z razpravami svetnikov in nato dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Osnutek Odloka o uporabi grba, zastave, 
imena in znaka Mestne občine Ljubljana skupaj s pripombami iz razprave. 
 
Navzočnost je priglasilo 28 svetnikov. 
Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 14. 
 

OSNUTEK 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 s pripombo. 
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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.  
 
Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni želela besede. 
 
Razpravljala sta svetnika mag. Janez KOPAČ in doc. dr. Gregor GOMIŠČEK.  
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Osnutek Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov skupaj s 
pripombami. 
 
Navzočnost je priglasilo 29 svetnikov. 
Za je glasovalo 33 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 15. 
 

OSNUTEK 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 s pripombami ter pripombo Sveta Četrtne 
skupnosti Center. 
 
Pavle KLAVS 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.  
 
Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni želela besede. 
 
Razpravljali so svetniki: Slavko SLAK, mag. Janez KOPAČ in Aleš ČERIN. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Osnutek Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o določitvi plovbnega režima skupaj s pripombami. 
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Navzočnost je priglasilo 17 svetnikov. 
 
Župan je ponovno ugotavljal navzočnost. 
 
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov. 
Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 16. 
 

INFORMACIJA O PROGRAMU RAZVOJA JAVNEGA ZAVODA LEKARNA 
LJUBLJANA 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega 
Odbora za zdravstvo in socialno varstvo. 
 
Tilka KLANČAR, načelnica Oddelka za zdravje in socialno varstvo, je podala uvodno 
obrazložitev.  
 
Bogomir GORENŠEK, predsednik Odbora za zdravstvo in socialno varstvo, je podal stališče 
odbora.  
 
Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni želela besede. 
 
Razpravljala sta svetnika doc. dr. Gregor GOMIŠČEK in prof. dr. Bojana BEOVIĆ. 
 
Župan je podal pojasnilo v zvezi z razpravama svetnikov in nato dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana se seznani z Informacijo o programu razvoja 
javnega zavoda Lekarna Ljubljana. 
 
Navzočnost je priglasilo 25 svetnikov. 
Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 17. 
 

PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K DODELITVI DELA PLAČE ZA REDNO 
DELOVNO USPEŠNOST V.D. DIREKTORICE JZ LEKARNA LJUBLJANA ZA 

LETO 2007 
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega 
Odbora za zdravstvo in socialno varstvo. 
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Tilka KLANČAR, načelnica Oddelka za zdravje in socialno varstvo, je podala uvodno 
obrazložitev tudi za naslednjo točko. 
 
Bogomir GORENŠEK, predsednik Odbora za zdravstvo in socialno varstvo, 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 v.d. direktorice JZ Lekarna Ljubljana za leto 2007. 
 
Navzočnost je priglasilo 27 svetnikov. 
Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 18. 
 

PREDLOGI SKLEPOV O SOGLASJU K DODELITVI DELA PLAČE ZA REDNO 
DELOVNO USPEŠNOST:  

• DIREKTORJU JAVNEGA ZAVODA ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA ZA 
LETO 2007, 

• STROKOVNI VODJI JAVNEGA ZAVODA ZDRAVSTVENI DOM 
LJUBLJANA ZA LETO 2007, 

• POMOČNICI DIREKTORJA ZA PRAVNO PODROČJE JAVNEGA ZAVODA 
ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA ZA LETO 2007 IN  

• POMOČNICI DIREKTORJA ZA EKONOMSKO PODROČJE JAVNEGA 
ZAVODA ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA ZA LETO 2007 

• POMOČNICI DIREKTORJA ZA EKONOMSKO PODROČJE JZ 
ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA ZA LETO 2007 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Pred sejo so prejeli poročilo pristojnega 
Odbora za zdravstvo in socialno varstvo. 
 
Bogomir GORENŠEK, predsednik Odbora za zdravstvo in socialno varstvo, je podal stališče 
odbora za vse točke.  
 
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: 
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• Predlog Sklepa o soglasju k dodelitvi dela plače za redno delovno uspešnost 
direktorju Javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana za leto 2007 

• Predlog Sklepa o soglasju k dodelitvi dela plače za redno delovno uspešnost 
strokovni vodji Javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana za leto 2007 

• Predlog Sklepa o soglasju k dodelitvi dela plače za redno delovno uspešnost 
pomočnici direktorja za pravno področje Javnega zavoda Zdravstveni dom 
Ljubljana za leto 2007   

• Predlog Sklepa o soglasju k dodelitvi dela plače za redno delovno uspešnost 
pomočnici direktorja za ekonomsko področje Javnega zavoda Zdravstveni dom 
Ljubljana za leto 2007 

• Predlog Sklepa o soglasju k dodelitvi dela plače za redno delovno uspešnost 
pomočnici direktorja za ekonomsko področje JZ Zdravstveni dom Ljubljana za 
leto 2007 

 
Navzočnost je priglasilo 28 svetnikov. 
Za sta glasovala 2 svetnika. Proti je glasovalo 24 svetnikov. 
 
Sklep ni bil sprejet. 
 
 

AD 19. 
 

PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K DOLOČITVI DELA PLAČE ZA DELOVNO 
USPEŠNOST DIREKTORICE JAVNEGA STANOVANJSKEGA SKLADA MOL ZA 

LETO 2007 
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega 
Odbora za stanovanjsko politiko. 
 
Leonida RIJAVEC ROŽANC, vodja Splošne službe Javnega stanovanjskega sklada MOL, je 
podala uvodno obrazložitev. 
 
Sašo RINK, predsednik Odbora za stanovanjsko politiko, 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 določitvi dela 
plače za delovno uspešnost direktorice Javnega stanovanjskega sklada MOL za leto 
2007. 
 
Navzočnost je priglasilo 29 svetnikov. 
Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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S tem je bil izčrpan dnevni red 16. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, zato je župan 
ob 21.30 uri sejo končal. 
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