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

Številka: 032-305/2007-18 
Datum:   10. 1. 2008 
 
 

ZAPISNIK 
 
 
12. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, ki je bila v četrtek, 20. decembra 
2007. 
 
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, doc. 
dr. Milena Mileva BLAŽIĆ, Marko BOKAL, dr. Marta BON, Peter Jožef BOŽIČ, mag. 
Nives CESAR, 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, prof. dr. Andrej RUS, Franc SLAK, 
Slavko SLAK, Eva STRMLJAN KRESLIN, Peter SUŠNIK, prof. dr. Metka TEKAVČIČ, 
Marjeta VESEL VALENTINČIČ in Peter VILFAN.  
 
Seje se niso udeležili svetniki: Boštjan CIZELJ, Danica SIMŠIČ, prof. dr. Gregor TOMC 
in dr. Slavko ZIHERL. 
 
Seja se je pričela ob 15.35 uri ob navzočnosti 26 svetnikov. 
 
Župan je svetnike obvestil, da je na seji navzoč tudi predsednik Nadzornega odbora Mestne 
občine Ljubljana Ivan OVEN. 
 
S sklicem seje so svetniki prejeli predlog dnevnega reda 12. seje Mestnega sveta Mestne 
občine Ljubljana. 
 
Župan je predlagal spremembo vrstnega reda točk, in sicer da se predlagani 6. in 7. točka z 
naslovoma "Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za 
uporabo stavbnega zemljišča s predlogom za hitri postopek" ter "Predlog Sklepa o 
vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini 
Ljubljana za leto 2008" uvrstita pred v sklicu seje predlagano 5. točko z naslovom 
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a) Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2008 
b) Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2009  
c) Predlog finančnega načrta Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana 
za leti 2008 in 2009 
d) Stanovanjski program Mestne občine Ljubljana za leti 2008 in 2009.  
 
6. in 7. točka tako postaneta 5. in 6. točka, prej predlagana 5. točka pa se uvrsti na 7. mesto. 
 
Tako je župan dal v obravnavo naslednji PREDLOG DNEVNEGA REDA 12. seje: 
 
1. Potrditev zapisnikov 9. izredne seje ter 10. seje Mestnega sveta Mestne občine 

Ljubljana 
2. Vprašanja in pobude 
3. Poročilo župana 
4. Kadrovske zadeve 
5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo 

stavbnega zemljišča s predlogom za hitri postopek  
6. Predlog Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega 

zemljišča v Mestni občini Ljubljana za leto 2008  
7. a) Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2008  

b) Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2009  
c) Predlog finančnega načrta Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine 

Ljubljana za leti 2008 in 2009  
d) Stanovanjski program Mestne občine Ljubljana za leti 2008 in 2009 

8. Predlog Odloka o gospodarskih javnih službah  s predlogom za hitri postopek 
9. Osnutek Odloka o urejanju in čiščenju javnih parkirnih površin 
10. Osnutek Odloka o urejanju in čiščenju javnih tržnic 
11. Predlog Pravilnika o merilih za vrednotenje in sofinanciranje izvajanja letnega 

programa športa v Mestni občini Ljubljana 
12. Predlog Letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana za leto 2008 
13. 1. Predlog Sklepa o pripojitvi Javnega zavoda športni objekti Bežigrad k Javnemu 

zavodu športno rekreacijski center Tivoli 
2. Predlog Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda športno rekreacijski center Tivoli 

14. Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 
območje Športno rekreacijskega parka Stožice 

15. Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah sklepov o določitvi javne 
infrastrukture na področju kulture 

16. Osnutek Odloka o razglasitvi Sodne palače na Tavčarjevi  9 v Ljubljani za kulturni 
spomenik lokalnega pomena 

17. a) Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto  
2006 

b) Letno poročilo Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leto 
2006 

 
O predlaganem dnevnem redu ni razpravljal nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog dnevnega reda 12. seje mestnega 
sveta. 
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Navzočnost je priglasilo 30 svetnikov. 
Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Predlagani dnevni red je bil sprejet. 

 
 

AD 1. 
 

POTRDITEV ZAPISNIKOV 9. IZREDNE SEJE TER 10. SEJE MESTNEGA SVETA 
MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje.  
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
1. PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi zapisnik 9. izredne seje Mestnega sveta 
Mestne občine Ljubljana z dne 22. oktobra 2007. 
 
Navzočnost je priglasilo 29 svetnikov. 
Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
2. PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi zapisnik 10. seje Mestnega sveta Mestne 
občine Ljubljana z dne 22. oktobra 2007. 
 
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.  
 
Pisno vprašanje z zahtevo za ustno predstavitev je poslala svetnica Anja BAH ŽIBERT. 
 
Vprašanja za pisni odgovor ni poslal noben svetnik. 
 
Odgovore na svoja vprašanja je prejel svetnik Mihael JARC:  
(1. glede geološkega sondiranja zemljine na območju osrednje tržnice;  
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2. glede ekološke tržnice in ekološkega praznika slovenskih kmetij;  
3. glede poimenovanja ulice Janeza Pavla II.). 
 
Vprašanje v zvezi s sanacijo azbestnih streh je ustno predstavila svetnica Anja BAH ŽIBERT. 
 
Na vprašanje svetnice je odgovorila Alenka LOOSE, načelnica Oddelka za varstvo okolja. 
 
 

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 PETIH ČLANOV V SVET JAVNEGA 
ZAVODA  PIONIRSKI  DOM – CENTER ZA KULTURO MLADIH 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
V  Svet  javnega zavoda  Pionirski  dom – Center za kulturo mladih   s e    
i m e n u j e j o : 
 

- Matej ČEPELJNIK 
- Silva ČRNUGELJ 
- Liana KALČINA 
- mag. Vinko MAJCEN 
- Eva STRMLJAN KRESLIN 

 
Mandat imenovanih traja štiri leta.  
 
Navzočnost je priglasilo 30 svetnikov. 
Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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2. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA MESTNE OBČINE 
LJUBLJANA V SVET JAVNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVODA INŠTITUTA 
REPUBLIKE SLOVENIJE ZA REHABILITACIJO 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
V  Svet  javnega zdravstvenega zavoda Inštituta Republike Slovenije za rehabilitacijo  se   
i m e n u j e : 
 
Roman JAKIČ. 
 
Mandat imenovanega traja štiri leta.  
 
Navzočnost se ni spremenila (30 svetnikov). 
Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
3. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA DIREKTORICO JAVNEGA 
ZAVODA CENE ŠTUPAR – CENTER ZA PERMANENTNO IZOBRAŽEVANJE 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Marjani PLUKAVEC se da pozitivno mnenje h kandidaturi za direktorico javnega 
zavoda Cene Štupar – Center za permanentno izobraževanje. 
  
Navzočnost se ni spremenila (30 svetnikov). 
Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 

 
 
 

AD 5. 
 

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 
NADOMESTILU ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA S PREDLOGOM ZA 

HITRI POSTOPEK 
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli še poročilo 
pristojnega Odbora za finance. 
 
Nataša TURŠIČ, načelnica Oddelka za ravnanje z nepremičninami, je podala uvodno 
obrazložitev.  
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Jadranka DAKIĆ, predsednica Odbora za finance, je podala stališče odbora. 
 
Podpredsednik Statutarno pravne komisije Miloš PAVLICA ni želel besede. 
 
 
1.) 
Svet je najprej odločal o obravnavi akta po hitrem postopku (1. odstavek 142. člena 
poslovnika mestnega sveta). 
 
O Predlogu za sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za 
uporabo stavbnega zemljišča 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 nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča sprejme po hitrem 
postopku. 
 
Navzočnost je priglasilo 29 svetnikov. 
Za je glasovalo 22 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
2.)  
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo 
stavbnega zemljišča 
 
Razpravljali so svetniki: Peter SUŠNIK, Franc SLAK in Miha JAZBINŠEK. 
 
Župan je podal pojasnilo v zvezi z razpravo svetnika Petra SUŠNIKA. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča. 
 
Navzočnost se ni spremenila (29 svetnikov). 
Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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AD 6. 
 

PREDLOG SKLEPA O VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN NADOMESTILA ZA 
UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA ZA LETO 

2008 
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli še poročilo 
pristojnega Odbora za finance. 
 
Nataša TURŠIČ, načelnica Oddelka za ravnanje z nepremičninami, je podala uvodno 
obrazložitev. 
 
Jadranka DAKIĆ, predsednica Odbora za finance, je podala stališče odbora. 
 
Podpredsednik Statutarno pravne komisije Miloš PAVLICA ni želel besede. 
 
Razpravljala sta svetnika: Peter SUŠNIK in Miha JAZBINŠEK. 
 
Župan je podal pojasnilo v zvezi z razpravama svetnikov. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Predlog Sklepa o vrednosti točke za 
izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Ljubljana za leto 
2008. 
 
Navzočnost je priglasilo 30 svetnikov. 
Za je glasovalo 20 svetnikov. Proti je glasovalo 7 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 7. 
 

A) PREDLOG ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA 
LETO 2008 

 
B) PREDLOG ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA 

LETO 2009 
 

C) PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA JAVNEGA STANOVANJSKEGA SKLADA 
MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETI 2008 IN 2009 

 
D) STANOVANJSKI PROGRAM MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETI 2008 IN 

2009 
 
 

Župan je predlagal, da mestni svet točki A in B obravnava skupaj. 
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A) PREDLOG ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA 
LETO 2008 
 
B) PREDLOG ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA 
LETO 2009 
 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli odgovore na 
pripombe k osnutkoma odlokov o proračunu MOL, dopolnitev gradiva, amandmaje svetniških 
klubov SDS, LDS in SD ter sklep Sveta Četrtne skupnosti Dravlje. Nato ste prejeli še poročila 
naslednjih delovnih teles Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana: 
 
- Odbora za lokalno samoupravo, 

- Odbora za gospodarske dejavnosti, turizem in kmetijstvo, 

- Odbora za gospodarjenje z nepremičninami, 

- Odbora za zaščito, reševanje in civilno obrambo (z dopolnitvijo), 

- Odbora za urejanje prostora in urbanizem, 

- Odbora za predšolsko vzgojo in izobraževanje z amandmaji, 

- Odbora za šport, 

- Odbora za varstvo okolja z amandmajem, 

- Odbora za gospodarske javne službe in promet, 

- Odbora za stanovanjsko politiko, 

- Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost, 

- Odbora za zdravstvo in socialno varstvo z amandmajema, 

- Komisije za mednarodne odnose ter 

- Odbora za finance. 
 
Pred sejo pa so prejeli še poročilo Statutarno pravne komisije ter amandmaje predlagatelja k 
predlogoma odlokov. 
 
Svetnik Miha JAZBINŠEK je podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da se obravnava 
teh dveh točk preloži na eno od naslednjih sej mestnega sveta. 
 
Župan je dal na glasovanje 
 
POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnika Mihe JAZBINŠKA: 
 
Obravnava točk z naslovoma Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za 
leto 2008 in Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2009 se v 
skladu s 106. členom poslovnika mestnega sveta preloži na eno od naslednjih sej 
mestnega sveta. 
 
Župan je povedal, da predlogu nasprotuje. 
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Navzočnost je priglasilo 33 svetnikov. 
Za je glasovalo 7 svetnikov. Proti je glasovalo 28 svetnikov. 
 
Postopkovni predlog sklepa ni bil sprejet. 
 
 
Jadranka DAKIĆ, predsednica pristojnega Odbora za finance, je predstavila stališče odbora k 
obema predlogoma odlokov. 
 
Stevo LEKIČ, načelnik Oddelka za finance in računovodstvo, je podal uvodno obrazložitev k 
obema predlogoma odlokov. 
 
Podpredsednik Statutarno pravne komisije Miloš PAVLICA je predstavil stališče komisije, da 
so bili amandmaji odborov vloženi v neskladju z roki, ki jih določa 146. člen poslovnika 
mestnega sveta, zato mestni svet o njih ne razpravlja in ne glasuje. Prav tako mestni svet ne 
razpravlja in ne glasuje o štirih amandmajih Svetniškega kluba SDS, in sicer o dveh, ki 
jemljeta sredstva na postavkah koncesijskih dajatev (namembnost teh sredstev opredeljuje 
zakonodaja), in o dveh, ki Glasilu Ljubljana jemljeta več sredstev, kot jih sicer je na postavki.  
 
 
Mestni svet je v skladu s 147. členom poslovnika mestnega sveta obravnaval tiste amandmaje, 
ki sredstva neposrednim uporabnikom povečujejo oziroma zmanjšujejo: 
 
 

I. 
 

O proračunskem uporabniku 4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN 
PROMET, h kateremu so svetniški klubi LDS, SD in SDS ter župan vložili amandmaje, so 
razpravljali svetniki: Peter SUŠNIK, Miha JAZBINŠEK, Gregor ISTENIČ, Slavko SLAK, 
Aleš KARDELJ, Miloš PAVLICA, prof. dr. Metka TEKAVČIČ, Jadranka DAKIĆ. 
 
Svetnik Aleš KARDELJ je podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da mestni svet v 
roku dveh mesecev celovito obravnava problematiko mestnega potniškega prometa. 
 
Župan je svetniku Alešu KARDELJU podal pojasnilo v zvezi z njegovim postopkovnim 
predlogom sklepa, ki ga je svetnik nato umaknil. 
 
Zatem so razpravljali še: mag. Janez KOPAČ, prof. dr. Metka TEKAVČIČ, Gregor ISTENIČ, 
Slavko SLAK in Miha JAZBINŠEK. 
 
Po končani razpravi je župan amandmaje dal na glasovanje:   
 
AMANDMA Svetniškega kluba LDS za leto 2008: 
 
V posebnem delu Predloga Odloka o proračunu MOL za leto 2008 se pri proračunskem 
uporabniku 4.4. OGDP, Promet in prometna varnost, povišajo sredstva na proračunski 
postavki 016003 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, konto 4021 99 »drugi 
posebni materiali in storitve« v višini 13.000,00 € in kontu 4029 99 »drugi operativni 
odhodki« v višini 10.000,00 €. 
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Potrebna sredstva se zagotovijo z odvzemom 23.000,00 € pri proračunskem uporabniku 
4.3. ORN, postavka 062085, konto 4020 02 Storitve varovanja zgradb in prostorov. 
 
Župan je povedal, da Odbor za finance amandmaja ne podpira. 
 
Navzočnost je priglasilo 32 svetnikov. 
Za je glasovalo 12 svetnikov. Proti je glasovalo 21 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
AMANDMA Svetniškega kluba Socialnih demokratov za leto 2008: 
 
V posebnem delu Predloga odloka o proračunu MOL za leto 2008 se pri proračunskem 
uporabniku št. 4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET se 
na glavnem programu Aktivna politika zaposlovanja, na podprogramu 10039001 
Povečanje zaposljivosti na postavki 041201 Podpora razvoju človeških virov-Sklad dela 
povečajo sredstva za 33.000 €.  
Sredstva se prerazporedijo iz postavke pri proračunskem porabniku 4.3. Oddelek za 
ravnanje z nepremičninami na podprogramu 16069002 – nakup zemljišč na postavki 
062080 pridobivanje zemljišč se znižajo za 33.000 €. 
 
Župan je povedal, da Odbor za finance amandmaja ne podpira.  
 
Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 
Za je glasovalo 5 svetnikov. Proti je glasovalo 23 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
AMANDMA Svetniškega kluba Socialnih demokratov za leto 2008: 
 
V posebnem delu Predlogu odloka o proračunu MOL za leto 2008 se pri proračunskem 
uporabniku št. 4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET, 
Promet, prometna infrastruktura in komunikacije poveča sredstva na postavki 045119 
Mestni javni promet, konto 410099 Druge subvencije javnim podjetjem za 2.800.000,00 
EUR. 
Sredstva se prerazporedijo: 

- iz postavke pri proračunskem uporabniku št. 4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z  
NEPREMIČNINAMI, na postavki 013331 Projekt Ena hiša, konto 420600 
Nakup zemljišč v višini 1.800.000 EUR; 

- iz postavke pri proračunskem uporabniku št. 4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z 
NEPREMIČNINAMI  na postavki 062093 Komunalno opremljanje zemljišč, 
konto 420401 Novogradnje 1.000.000 EUR. 

 
Župan je povedal, da Odbor za finance amandmaja ne podpira. 
 
Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 
Za je glasovalo 11 svetnikov. Proti je glasovalo 20 svetnikov. 
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Amandma ni bil sprejet. 
 
 
AMANDMA Svetniškega kluba LDS za leto 2008: 
 
V posebnem delu Predloga Odloka o proračunu MOL za leto 2008/09  se pri 
proračunskem uporabniku 4.4. OGDP, Promet, prometna infrastruktura in 
komunikacije, povišajo sredstva na proračunski postavki 045119 Mestni javni promet, 
konto 4100 99 »Subvencije javnim podjetjem« v višini 2.000.000,00 EUR. 
Potrebna sredstva se zagotovijo z odvzemom 2 mio EUR pri proračunskem uporabniku 
4. 3. ORN, proračunska postavka 062088 »pridobivanje zemljišč« konto 4206 00 nakup 
zemljišč. 
 
Župan je povedal, da Odbor za finance amandmaja ne podpira. 
 
Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 
Za je glasovalo 10 svetnikov. Proti je glasovalo 21 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
AMANDMA Svetniškega kluba LDS za leto 2009: 
 
V posebnem delu Predloga Odloka o proračunu MOL za leto 2008/09  se pri 
proračunskem uporabniku 4.4. OGDP, Promet, prometna infrastruktura in 
komunikacije, povišajo sredstva na proračunski postavki 045119 Mestni javni promet, 
konto 4100 99 »Subvencije javnim podjetjem« v višini 2.000.000,00 EUR. 
Potrebna sredstva se zagotovijo z odvzemom 2 mio EUR pri proračunskem uporabniku 
4. 3. ORN, proračunska postavka 062088 »pridobivanje zemljišč« konto 4206 00 nakup 
zemljišč. 
 
Župan je povedal, da Odbor za finance amandmaja ne podpira. 
 
Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 
Za je glasovalo 12 svetnikov. Proti je glasovalo 22 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
AMANDMA Svetniškega kluba LDS za leto 2008: 
 
V posebnem delu Predloga Odloka o proračunu MOL za leto 2008  se pri proračunskem 
uporabniku 4.4. OGDP, Promet, prometna infrastruktura in komunikacije, povišajo 
sredstva na proračunski postavki 045199 »cestni projekti«, konto 4204 02 
rekonstrukcije in adaptacije v višini 800.000,00 EUR. 
Potrebna sredstva se zagotovijo z odvzemom 800.000,00 EUR pri proračunskem 
uporabniku 4.3. ORN, postavka 062088, konto 4206 00 »nakup zemljišč«.       
 
Župan je povedal, da Odbor za finance amandmaja ne podpira. 
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Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 
Za je glasovalo 12 svetnikov. Proti je glasovalo 22 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
AMANDMA Svetniškega kluba LDS za leto 2008: 
 
V posebnem delu Predloga Odloka o proračunu MOL za leto 2008  se pri proračunskem 
uporabniku 4.4. OGDP, Urejanje cestnega prometa,  povišajo sredstva na proračunski 
postavki 049008 »razvojno strokovne naloge na področju prometa« v višini  15.000,00 
EUR. 
Potrebna sredstva se zagotovijo z odvzemom 15.000,00 EUR pri proračunskem 
uporabniku 4.3. ORN, postavka 062085, konto 4020 02 Storitve varovanja zgradb in 
prostorov. 
 
Župan je povedal, da Odbor za finance amandmaja ne podpira. 
 
Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 
Za je glasovalo 14 svetnikov. Proti je glasovalo 21 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
AMANDMA župana: 
 
V posebnem delu predloga Odloka o proračunu MOL za leto 2008 se pri proračunskem 
uporabniku 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, Podjetništvo, 
23.Intervencijski programi in obveznosti, 2303 9001 Splošna proračunska rezervacija, 
postavka 041150 SPR Podjetništvo, konto 412000 Tekoči transferi neprofitnim 
organizacijam in ustanovam doda sredstva v višini 40.000,00 EUR. 
 
Sredstva se zagotovijo z znižanjem  sredstev pri proračunskem uporabniku 3. Župan, 
0403 Druge skupne administrativne službe, 0403 9002 Izvedba protokolarnih dogodkov, 
postavka 013320 Protokol, proporcionalno po podkontih skupine 402. 
 
Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 
Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
Glede na stališče Statutarno pravne komisije mestni svet o dveh amandmajih Svetniškega 
kluba SDS ni glasoval. 
 
AMANDMA Svetniškega kluba SDS za leto 2008 se je sicer glasil: 
 
Postavka 013306 Informatika se v stolpcu Proračun 2008 zmanjša za znesek 100.000 
EUR. Postavka 047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo se spremeni tako, 
da se obstoječi konto 4323 00 poviša v stolpcu Proračun 2008 za 100.000 EUR, in se 
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zapiše nova vrstica "Zavod Tivoli" z zneskom v stolpcu Proračun 2008 200.000 EUR in 
nova vrstica »ostalo« z zneskom  v stolpcu Proračun 2008 292.250 EUR. 
 
 
AMANDMA Svetniškega kluba SDS za leto 2009 se je sicer glasil: 
 
Postavka 013306 Informatika se v stolpcu Proračun 2009 zmanjša za znesek 100.000 
EUR. Postavka 047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo se spremeni tako, 
da se obstoječi konto 4323 00 poviša v stolpcu Proračun 2009 za 100.000 EUR, in se 
zapiše nova vrstica "Zavod Tivoli" z zneskom v stolpcu Proračun 2009 200.000 EUR in 
nova vrstica »ostalo« z zneskom  v stolpcu Proračun 2009 225.675 EUR. 
 
 
 

II. 
 

O proračunskem uporabniku 4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO, 
IZOBRAŽEVANJE IN ŠPORT, h kateremu so svetniški klubi LDS, SDS in SD ter župan 
vložili amandmaje, so razpravljali svetniki: Marjeta VESEL VALENTINČIČ, Miha 
JAZBINŠEK, prof. dr. Metka TEKAVČIČ, Peter SUŠNIK, Slavko SLAK, Anja BAH 
ŽIBERT in Gregor ISTENIČ. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje amandmaje: 
 
AMANDMA župana za leto 2008: 
 
proračunskemu uporabniku OPVIŠ se povišajo sredstva na proračunski postavki 
084008 »sofinanciranje programov« za 55.000 EUR, z odvzemom uporabniku Mestni 
svet, proračunska postavka 084002 »politične stranke«. 
 
Navzočnost je priglasilo 31 svetnikov. 
Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
AMANDMA župana za leto 2009: 
 
proračunskemu uporabniku OPVIŠ se povišajo sredstva na proračunski  postavki 
084008 »sofinanciranje programov« za 55.000 EUR, z odvzemom uporabniku Mestni 
svet,  s proračunske postavke 084002 »politične stranke«. 
 
Navzočnost se ni spremenila (31 svetnikov). 
Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
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AMANDMA župana za leto 2008: 
 
proračunskemu uporabniku OPVIŠ se povišajo sredstva na postavki 091114 
»sofinanciranje programov za otroke« za 70.000 EUR, z odvzemom uporabniku Mestni 
svet, proračunska postavka 011107 »sredstva za delovanje svetniških klubov in 
samostojnih svetnikov«, proporcionalno po podkontih podskupine 402.         
 
Navzočnost se ni spremenila (31 svetnikov). 
Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
AMANDMA župana za leto 2009: 
 
proračunskemu uporabniku OPVIŠ se povišajo sredstva na postavki 091114 
»sofinanciranje programov za otroke« za 70.000 EUR, z odvzemom uporabniku Mestni 
svet, postavka 011107 »sredstva za delovanje svetniških klubov in samostojnih 
svetnikov«, proporcionalno po podkontih podskupine 402.        
 
Navzočnost se ni spremenila (31 svetnikov). 
Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
AMANDMA Svetniškega kluba LDS za leto 2008 in 2009: 
 
V posebnem delu Predloga Odloka o proračunu MOL za leto 2008/09 se pri 
proračunskem uporabniku št. 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport 
, postavka  091209 »Osnovno izobraževanje odraslih preimenuje v postavko 
»Izobraževanje odraslih«, sredstva na tej postavki pa se povišajo na  kontu 4133 02 
»tekoči transferi v javne zavode«, in sicer v višini 325.000,00 EUR. 
Potrebna sredstva se zagotovijo z odvzemom 325.000,00 EUR pri proračunskem 
uporabniku št.4.3. ORN, postavka 062088  »pridobivanje zemljišč«, konto 4206 00 
»nakup zemljišč«.  
 
Župan je povedal, da Odbor za finance amandmaja ne podpira. 
 
Navzočnost se ni spremenila (31 svetnikov). 
Za je glasovalo 9 svetnikov. Proti je glasovalo 23 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
AMANDMA Svetniškega kluba Socialnih demokratov za leto 2008: 
 
V posebnem delu Predloga odloka O PRORAČUNU mol ZA LETO 2008 se pri 
proračunskem uporabniku št. 4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO, 
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IZOBRAŽEVANJE IN ŠPORT poveča sredstva na postavki 091223 Sanacija azbestnih 
streh, konto 432300 Investicijski transferji javnim zavodom za 400.000 EUR. 
Sredstva se prerazporedijo iz postavke pri proračunskem uporabniku št. 4.3. 
ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI na glavnem programu 1606 
Upravljanje in razpolaganje z zemljišči, na podprogramu 16069002, na postavki 062088 
Pridobivanje zemljišč. 
 
Župan je povedal, da Odbor za finance amandmaja ne podpira. 
 
Navzočnost se ni spremenila (31 svetnikov). 
Za je glasovalo 9 svetnikov. Proti je glasovalo 21 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
AMANDMA Svetniškega kluba Socialnih demokratov za leto 2008: 
 
V posebnem delu Predloga Odloka o proračunu MOL za leto 2008 se pri proračunskem 
uporabniku št. 4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO, IZOBRAŽEVANJE IN 
ŠPORT (URAD ZA MLADINO) poveča sredstva na postavki 096002 Mladinski 
projekti, konto 4120 00 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam za 
20.000 EUR 
Sredstva se prerazporedijo iz postavke pri proračunskem uporabniku št. 4.3. 
ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI  na glavnem programu 1606 
Upravljanje in razpolaganje z zemljišči, na podprogramu 16069002, na postavki 062088 
Pridobivanje zemljišč. 
 
Župan je povedal, da Odbor za finance amandmaja ne podpira. 
 
Navzočnost se ni spremenila (31 svetnikov). 
Za je glasovalo 11 svetnikov. Proti je glasovalo 22 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
AMANDMA župana za leto 2008: 
 
proračunskemu uporabniku OPVIŠ se povišajo sredstva na postavki 096002 »mladinski 
projekti«, konto 4120 00 »tekoči transferi neprofitnim org. in ustanovam« za 20.000 
EUR. Potrebna sredstva se zagotovijo z odvzemom 20.000 EUR uporabniku Mestni svet, 
s postavke 084002 »politične stranke«.  
 
Navzočnost se ni spremenila (31 svetnikov). 
Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
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AMANDMA župana za leto 2009: 
 
proračunskemu uporabniku OPVIŠ se povišajo sredstva na  proračunski postavki 
096002 »mladinski projekti«, konto 4120 00 »tekoči transferi neprofitnim org. in 
ustanovam« za 20.000 EUR. Potrebna sredstva se zagotovijo z odvzemom 20.000 EUR 
uporabniku Mestni svet, s  proračunske postavke 084002 »politične stranke«.  
 
Navzočnost se ni spremenila (31 svetnikov). 
Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Svetnica Anja BAH ŽIBERT je zahtevala ponovitev glasovanja. 
 
Župan je dal amandma ponovno na glasovanje. 
 
Navzočnost se ni spremenila (31 svetnikov). 
Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
AMANDMA Svetniškega kluba Socialnih demokratov za leto 2008: 
 
V posebnem delu Predloga Odloka o proračunu MOL za leto 2008 se pri proračunskem 
uporabniku št. 4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO, IZOBRAŽEVANJE IN 
ŠPORT (URAD ZA MLADINO) poveča sredstva na postavki 096004 Mladinski svet 
Ljubljana, konto Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam za 5.000 
EUR.  
Sredstva se prerazporedijo iz postavke pri proračunskem uporabniku št. 4.3. 
ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI na glavnem programu 1606 
Upravljanje in razpolaganje z zemljišči, na podprogramu 16069002, na postavki 062088 
Pridobivanje zemljišč. 
 
Župan je povedal, da Odbor za finance amandmaja ne podpira. 
 
Navzočnost se ni spremenila (31 svetnikov). 
Za je glasovalo 8 svetnikov. Proti je glasovalo 19 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
AMANDMA župana za leto 2008: 
 
proračunskemu uporabniku OPVIŠ se povišajo sredstva na postavki 096004 »Mladinski 
svet Lj.«, konto 4120 00 »tekoči transferi neprof. org. in ustanovam« za 5.000 EUR, z 
odvzemom uporabniku Mestni svet,  s postavke 084002 »politične stranke«. 
 
Navzočnost se ni spremenila (31 svetnikov). 
Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
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AMANDMA župana za leto 2009: 
 
proračunskemu uporabniku OPVIŠ se povišajo sredstva na postavki 096004 »Mladinski 
svet Lj.«, konto 4120 00 »tekoči transferi neprof. org. in ustanovam« za 5.000 EUR, z 
odvzemom uporabniku Mestni svet,  s postavke 084002 »politične stranke«.     
 
Navzočnost se ni spremenila (31 svetnikov). 
Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
Glede na stališče Statutarno pravne komisije mestni svet o dveh amandmajih Svetniškega 
kluba SDS ni glasoval. 
 
AMANDMA Svetniškega kluba Slovenske demokratske stranke za leto 2008 se je sicer 
glasil: 
 
Iz postavke 083001 Glasilo Ljubljana se odvzame znesek 209.000 EUR, in se prenese na 
postavko 081002, ki se spremeni tako, da se v okviru konta 4120 00 zapiše nova vrstica 
"Košarkarski klub Union Olimpija", z zneskom v stolpcu Proračun 2008 209.000 EUR. 
 
 
AMANDMA Svetniškega kluba Slovenske demokratske stranke za leto 2009 se je sicer 
glasil: 
 
Iz postavke 083001 Glasilo Ljubljana se odvzame znesek 209.000 EUR, in se prenese na 
postavko 081002, ki se spremeni tako, da se v okviru konta 4120 00 zapiše nova vrstica 
"Košarkarski klub Union Olimpija", z zneskom v stolpcu Proračun 2009 209.000 EUR. 
 
 

III. 
 

O proračunskem uporabniku 4.7. ODDELEK ZA KULTURO, h kateremu so Svetniški klub 
LDS, Svetniški klub SD ter župan vložili amandmaje, je razpravljal svetnik Slavko SLAK. 
 
Župan je podal pojasnilo v zvezi z razpravo svetnika Slavka SLAKA in nato dal na glasovanje 
amandmaje: 
 
AMANDMA Svetniškega kluba LDS za leto 2008 in 2009: 
 
V posebnem delu predloga Odloka o proračunu MOL za leto 2008/09 so pri 
proračunskem uporabniku 4.7. KULTURA, pri podprogramu 18039001 Knjižničarstvo 
in založništvo ter podprogramu 18039005 Drugi programi v kulturi, predvidena  sredstva 
za financiranje kulturnih javnih zavodov (sredstva za plače, prispevki, materialni 
stroški, investicijsko vzdrževanje in nakup opreme, nakup knjižničnega gradiva) 
združena v skupnem znesku za vse javne zavode, katerih ustanovitelj je MOL. 
Predlagamo, da se sredstva razmejijo po posameznih javnih zavodih oz. proračunskih 
uporabnikih.  
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Župan je povedal, da Odbor za finance amandmaja ne podpira. 
 
Navzočnost je priglasilo 28 svetnikov. 
Za je glasovalo 9 svetnikov. Proti je glasovalo 12 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
AMANDMA Svetniškega kluba LDS za leto 2008: 
 
V posebnem delu predloga Odloka o proračunu MOL za leto 2008 so pri proračunskem 
uporabniku 4.7. KULTURA, pri podprogramu 18039002 UMETNIŠKI PROGRAMI, na 
kontih: 4119 99 tekoči transferi posameznikom in 4120 00 transferi neprofitnim 
organizacijam povišajo sredstva v globalu za vsa področja umetnosti v višini 50.000,00    
EUR. 
Potrebna sredstva se zagotovijo z odvzemom 50.000,00 EUR pri proračunskem 
uporabniku št.4.3. ORN, postavka 062088  »pridobivanje zemljišč«, konto 4206 00 
»nakup zemljišč«.  
 
Župan je povedal, da Odbor za finance amandmaja ne podpira. 
 
Navzočnost se ni spremenila (28 svetnikov). 
Za je glasovalo 8 svetnikov. Proti je glasovalo 22 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
Svetnica prof. dr. Metka TEKAVČIČ je podala POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da 
želi izvedeti, zakaj se Odbor za kulturo ni opredelil do amandma njihove svetniške skupine. 
 
Župan je dal besedo podpredsedniku Statutarno pravne komisije Milošu PAVLICI, ki je 
predstavil stališče komisije glede rokov za oddajo amandmajev in poročil delovnih teles 
mestnega sveta. 
 
Nato je župan nadaljeval z glasovanjem o vloženih amandmajih:  
 
AMANDMA Svetniškega kluba Socialnih demokratov za leto 2008: 
 
V posebnem delu Predloga Odloka o proračunu MOL za leto 2008 se pri proračunskem 
uporabniku št. 4.7. ODDELEK ZA KULTURO na postavki 082017 Vzdrževanje in 
obnova kulturne dediščine, konto 420501 Obnove za 100.000 EUR. 
Sredstva se prerazporedijo iz postavke pri proračunskem uporabniku št. 4.3. 
ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI na glavnem programu 1606 
Upravljanje in razpolaganje z zemljišči, na podprogramu 16069002, na postavki 062088 
Novogradnje – urejanje zemljišč, konto 420401 Novogradnje. 
 
Župan je povedal, da Odbor za kulturo in raziskovalno dejavnost amandmaja ni obravnaval, 
Odbor za finance pa ga ne podpira. 
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Navzočnost se ni spremenila (28 svetnikov). 
Za so glasovali 4 svetniki. Proti je glasovalo 20 svetnikov. 
 
Svetnik Gregor ISTENIČ je zahteval ponovitev glasovanja. 
 
Župan je dal amandma ponovno na glasovanje. 
 
Navzočnost se ni spremenila (28 svetnikov). 
Za je glasovalo 8 svetnikov. Proti je glasovalo 23 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
AMANDMA župana za leto 2008: 
 
V finančnem načrtu proračunskega uporabnika 4.7. Kultura se odpre nova proračunska 
postavka 082048 Zagotavljanje prostorov za knjižnico Šiška, podkonto 420000 Nakup 
poslovnih stavb v višini 6.000.000 €. 
Sredstva se zagotovi iz proračunske postavke 082025 Plačilo finančnega najema za 
prostore knjižnic iz podkonta 420070 Nakup poslovnih stavb-finančni najem v višini 
501.387 € in dodatno prodajo stvarnega premoženja v višini 5.498.613 €. 
 
Navzočnost se ni spremenila (28 svetnikov). 
Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 

 
IV. 

 
O proračunskem uporabniku 4. 8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO, 
h kateremu sta Svetniška kluba LDS in SD vložila amandmaje, so razpravljali: svetniki 
Marjeta VESEL VALENTINČIČ, prof. dr. Metka TEKAVČIČ, Roman KOLAR, Bogomir 
GORENŠEK, Miloš PAVLICA, Jadranka DAKIĆ, Gregor ISTENIČ, prof. dr. Andrej RUS, 
Miha JAZBINŠEK ter župan Zoran JANKOVIĆ. 
 
Svetnik Miloš PAVLICA je v svoji razpravi opozoril župana, da mora vsebinska pojasnila  
podajati v skladu z zadnjim odstavkom 63. členom poslovnika mestnega sveta. 
 
Po končani razpravi je župan prešel na glasovanje o vloženih amandmajih: 
   
AMANDMA Svetniškega kluba LDS za leto 2008: 
 
V posebnem delu Predloga Odloka o proračunu MOL za leto 2008 se pri proračunskem 
uporabniku št.:  4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO, opredelijo  
sredstva na postavki 076099 »obnova zdravstvenih domov«  za  investicijski nadzor in 
obnove zdravstvenih domov, in sicer v višini 600.000,00 EUR. 
Potrebna sredstva se zagotovijo z odvzemom 600.000,00 EUR pri proračunskem 
uporabniku 4.3. ORN, postavka 062088  »pridobivanje zemljišč«, konto 4206 00 »nakup 
zemljišč«.  
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Župan je povedal, da Odbor za finance amandmaja ne podpira. 
 
Navzočnost je priglasilo 32 svetnikov. 
Za je glasovalo 12 svetnikov. Proti je glasovalo 20 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
AMANDMA Svetniškega kluba LDS za leto 2009: 
 
V posebnem delu Predloga Odloka o proračunu MOL za leto 2009 se pri proračunskem 
uporabniku št.:  4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO, opredelijo  
sredstva na postavki 076099 »obnova zdravstvenih domov«  za  investicijski nadzor in 
obnove zdravstvenih domov, in sicer v višini 450.000,00 EUR. 
Potrebna sredstva se zagotovijo z odvzemom 450.000,00 EUR pri proračunskem 
uporabniku 4.3. ORN, postavka 062088  »pridobivanje zemljišč«, konto 4206 00 »nakup 
zemljišč«.  
 
Župan je povedal, da Odbor za finance amandmaja ne podpira. 
 
Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 
Za je glasovalo 12 svetnikov. Proti je glasovalo 19 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
AMANDMA Svetniškega kluba Socialnih demokratov za leto 2008: 
 
V posebnem delu Predloga Odloka o proračunu MOL za leto 2008 se pri proračunskem 
uporabniku št. 4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO na 
podprogramu 20029001 Drugi programi v pomoč družini poveča sredstva na postavki 
109021 Tin Ljubljana Zavod za svetovanje in izobraževanje konto 412000 Tekoči 
transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam za 50.000 EUR.  
Sredstva se prerazporedijo iz postavke pri proračunskem uporabniku št. 4.3. 
ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI na glavnem programu 1606 
Upravljanje in razpolaganje z zemljišči, na podprogramu 16069002, na postavki 062088 
Pridobivanje zemljišč. 
 
Župan je povedal, da Odbor za finance amandmaja ne podpira. 
 
Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 
Za je glasovalo 9 svetnikov. Proti je glasovalo 20 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
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VI. 
 

O proračunskem uporabniku 4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO 
OBRAMBO, h kateremu je Svetniški klub SD vložil amandma, je razpravljal svetnik Gregor 
ISTENIČ. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
AMANDMA Svetniškega kluba Socialnih demokratov za leto 2008: 
 
V posebnem delu Predloga Odloka o proračunu MOL za leto 2008 se pri proračunskem 
uporabniku št. 4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO 
OBRAMBO poveča sredstva na postavki 032006 Prostovoljne gasilske enote, konto 
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam za 40.000 EUR. 
Sredstva se prerazporedijo iz postavke pri proračunskem uporabniku št. 4.3. 
ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI na glavnem programu 1606 
Upravljanje in razpolaganje z zemljišči, na podprogramu 16069002, na postavki 062088 
Pridobivanje zemljišč. 
 
Župan je povedal, da Odbor za finance amandmaja ne podpira. 
 
Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 
Za je glasovalo 11 svetnikov. Proti je glasovalo 18 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
Po končanem glasovanju o vloženih amandmajih je župan dal besedo načelniku Stevu 
LEKIĆU, ki je povedal, da sta proračuna po sprejetih amandmajih glede prihodkov in 
odhodkov usklajena. 
 

Nato je župan v skladu s prvim odstavkom 148. člena poslovnika mestnega sveta podal 
ugotovitev, da sta proračuna po sprejetih amandmajih usklajena glede prihodkov in odhodkov. 
 
Župan je nato dal na glasovanje 
 
1. PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o proračunu Mestne 
občine Ljubljana za leto 2008, skupaj s sprejetimi amandmaji. 
 
Obrazložitev glasu so podali svetniki: prof. dr. Metka TEKAVČIČ, Slavko SLAK, Mihael 
JARC, Miha JAZBINŠEK, Janez MOŠKRIČ in Franc SLAK. 
 
Navzočnost je priglasilo 29 svetnikov. 
Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti je glasovalo 6 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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2. PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o proračunu Mestne 
občine Ljubljana za leto 2009, skupaj s sprejetimi amandmaji. 
 
Obrazložitev glasu so podali svetniki: prof. dr. Metka TEKAVČIČ, Slavko SLAK, Mihael 
JARC, Miha JAZBINŠEK in Franc SLAK. 
 
Navzočnost se ni spremenila (29 svetnikov). 
Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti je glasovalo 5 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
C) PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA JAVNEGA STANOVANJSKEGA SKLADA 
MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETI 2008 IN 2009 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu pa so prejeli še poročilo 
pristojnega Odbora za finance. 
 
Župan je svetnike obvestil, da umika 2. predlog sklepa. 
 
Jožka HEGLER, direktorica Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana, je 
podala uvodno obrazložitev. 
 
Jadranka DAKIĆ, predsednica Odbora za finance, je podala stališče odbora. 
 
Podpredsednik Statutarno pravne komisije Miloš PAVLICA ni želel besede. 
 
Razpravljal je svetnik Ignac POLAJNAR. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana soglaša s predlogom finančnega načrta Javnega 
stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leti 2008 in 2009. 
 
Navzočnost je priglasilo 26 svetnikov. 
Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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D) PREDLOG STANOVANJSKEGA PROGRAMA MESTNE OBČINE 
LJUBLJANA ZA 2008-2009 

   
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli še poročilo 
pristojnega Odbora za stanovanjsko politiko. 
 
Jožka HEGLER, direktorica Javnega stanovanjskega sklada MOL, je podala uvodno 
obrazložitev. 
 
Sašo RINK, predsednik Odbora za stanovanjsko politiko, je podal stališče odbora. 
 
Podpredsednik Statutarno pravne komisije Miloš PAVLICA ni želel besede. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Stanovanjskega programa 
Mestne občine Ljubljana za leti 2008 in 2009. 
 
Navzočnost je priglasilo 25 svetnikov. 
Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 8. 
 

PREDLOG ODLOKA O GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽBAH  S 
PREDLOGOM ZA HITRI POSTOPEK 

 
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. 
 
Prof. dr. Andrej RUS, predsednik Odbora za gospodarske javne službe in promet, je podal 
stališče odbora. 
 
Podpredsednik Statutarno pravne komisije Miloš PAVLICA ni želel besede. 
 
 
1.) 
Svet je najprej odločal o obravnavi akta po hitrem postopku (1. odstavek 142. člena 
poslovnika mestnega sveta).  
 
O Predlogu za sprejem Odloka o gospodarskih javnih službah po hitrem postopku sta 
razpravljala svetnika Slavko SLAK in Miha JAZBINŠEK. 
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Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se Odlok o gospodarskih 
javnih službah sprejme po hitrem postopku. 
 
Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov. 
Za je glasovalo 18 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
2.)  
Predlog Odloka o gospodarskih javnih službah 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o gospodarskih javnih 
službah. 
 
Navzočnost se ni spremenila (23 svetnikov). 
Za je glasovalo 14 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 9. 
 

OSNUTEK ODLOKA O UREJANJU IN ČIŠČENJU JAVNIH PARKIRNIH POVRŠIN 
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu pa so prejeli še poročilo 
pristojnega Odbora za gospodarske javne službe in promet. 
 
Rudolfa CIUHA, načelnica Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, je podala uvodno 
obrazložitev. 
 
Prof. dr. Andrej RUS, predsednik Odbora za gospodarske javne službe in promet, 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 Osnutek Odloka o urejanju in čiščenju 
javnih parkirnih površin. 
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Navzočnost je priglasilo 22 svetnikov. 
 
Župan je ponovno ugotavljal navzočnost. 
 
Navzočnost je priglasilo 22 svetnikov. 
 
Župan je ponovno ugotavljal navzočnost. 
 
Navzočnost je priglasilo 26 svetnikov. 
Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Ker k Osnutku Odloka o urejanju in čiščenju javnih parkirnih površin ni bilo pripomb, v 
skladu s 122. členom poslovnika mestnega sveta dajem na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Po sprejemu Osnutka Odloka o urejanju in čiščenju javnih parkirnih površin Mestni 
svet Mestne občine Ljubljana še na isti seji preide na obravnavo in dokončno odločanje 
o predlogu odloka. 
 
Navzočnost se ni spremenila (26 svetnikov). 
Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Nato je župan dal na glasovanje še 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Predlog Odloka o urejanju in čiščenju 
javnih parkirnih površin. 
 
Navzočnost se ni spremenila (26 svetnikov). 
Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 10. 
 

OSNUTEK ODLOKA O UREJANJU IN ČIŠČENJU JAVNIH TRŽNIC 
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu pa so prejeli še poročilo 
pristojnega Odbora za gospodarske javne službe in promet. 
 



 26

Rudolfa CIUHA, načelnica Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, je podala uvodno 
obrazložitev. 
 
Prof. dr. Andrej RUS, predsednik Odbora za gospodarske javne službe in promet, je podal 
stališče odbora. 
 
Podpredsednik Statutarno pravne komisije Miloš PAVLICA ni želel besede. 
 
Razpravljala sta svetnika Miha JAZBINŠEK in Franc SLAK. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Osnutek Odloka o urejanju in čiščenju 
javnih tržnic, skupaj s pripombami iz razprave. 
 
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov. 
Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 11. 
 

PREDLOG PRAVILNIKA O MERILIH ZA VREDNOTENJE IN SOFINANCIRANJE 
IZVAJANJA LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega 
Odbora za šport s pripombo, med sejo pa še amandmaje župana. 
 
Boštjan ALBREHT, po pooblastilu župana vodja Odseka za šport v Oddelku za predšolsko 
vzgojo, izobraževanje in šport, je podal uvodno obrazložitev. 
 
Dr. Marta BON, predsednica Odbora za šport, je podala stališče odbora. 
 
Podpredsednik Statutarno pravne komisije Miloš PAVLICA ni želel besede. 
 
O aktu v celoti so razpravljali svetniki: Ignac POLAJNAR, Gregor ISTENIČ, Miha 
JAZBINŠEK, Janez MOŠKRIČ in Roman JAKIČ. 
 
 

I. 
 
O 10. členu predloga pravilnika, h kateremu je župan vložil amandma, so razpravljali 
svetniki: Slavko SLAK, Gregor ISTENIČ, Roman JAKIČ in Marjeta VESEL 
VALENTINČIČ. 
 
Župan je podal pojasnilo v zvezi z razpravo svetnice Marjete VESEL VALENTINČIČ in nato 
dal na glasovanje: 
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1. AMANDMA župana: 
 
V Pravilniku o merilih za vrednotenje in sofinanciranje izvajanja letnega programa 
športa v Mestni občini Ljubljana se besedilo 10. člena spremeni tako, da se v tretjem 
odstavku tega člena v peti alineji črta število »4« in se ga nadomesti s številom »1,5« ter 
v šesti alineji istega člena in istega odstavka črta število »2« in se ga nadomesti s številom 
»0,5«.  V istem členu se v celoti črta četrti odstavek. Dosedanji peti odstavek postane 
četrti odstavek. 
 
Navzočnost je priglasilo 27 svetnikov. 
Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti so glasovali 4 svetniki. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 

II. 
 
O 27. členu predloga pravilnika, h kateremu je župan vložil amandma, ni razpravljal nihče, 
zato ga je župan dal na glasovanje. 
 
2. AMANDMA župana se glasi: 
 
V Pravilniku o merilih za vrednotenje in sofinanciranje izvajanja letnega programa 
športa v Mestni občini Ljubljana se v celoti črta v 27. členu prva alineja drugega 
odstavka.  Dosedanja druga alineja postane prva alineja. 
 
Navzočnost se ni spremenila (27 svetnikov). 
Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 

III. 
 
O 39. členu predloga pravilnika, h kateremu je župan vložil amandma, so razpravljali: 
svetniki Gregor ISTENIČ, dr. Marta BON in Ignac POLAJNAR ter župan. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje najprej 
 
AMANDMA na 3. AMANDMA župana: 
 
V 39. členu se za besedo Ljubljana vstavi vejica in dodajo besede "in športna društva s 
sedežem v Mestni občini Ljubljana." 
 
Navzočnost se ni spremenila (27 svetnikov). 
Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma na amandma je bil sprejet. 
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Nato je župan dal na glasovanje še: 
 
3. AMANDMA župana: 
 
V Pravilniku o merilih za vrednotenje in sofinanciranje izvajanja letnega programa 
športa v Mestni občini Ljubljana se v celoti črta naslov in besedilo 39. člena in se ga 
nadomesti z besedilom, ki se glasi:  
 
     39. člen 
                                          (pogoji za sofinanciranje izvajalcev) 
»Za sofinanciranje delovanja lahko kandidirajo zveze športnih društev, ki so jih 
ustanovila društva s sedežem v Mestni občini Ljubljana. Sofinancirajo se stroški dela in 
poslovodenja.« 
 
Navzočnost se ni spremenila (27 svetnikov). 
Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Amandma je bil sprejet (skupaj s sprejetim amandmajem na amandma). 
 
 

IV. 
 
O 40. členu predloga pravilnika, h kateremu je župan vložil amandma, sta razpravljala 
svetnika Gregor ISTENIČ in dr. Marta BON. 
 
Boštjan ALBREHT je podal pojasnilo v zvezi z razpravo svetnika Gregorja ISTENIČA. 
 
Ob 19.36 uri je župan odredil odmor. Seja se je nadaljevala ob 20. uri. 
 
Po odmoru je župan podal dodatne obrazložitve, nato pa so razpravljali svetniki: Gregor 
ISTENIČ, Slavko SLAK in doc. dr. Gregor GOMIŠČEK.   
 
Boštjan ALBREHT je podal pojasnilo v zvezi z razpravo svetnika Slavka SLAKA. 
 
Svetnik Janko MÖDERNDORFER je podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da se 
umakne že sprejeti amandma na 3. amandma župana, nato nadaljuje z razpravo in sprejme 
pravilnik. 
 
Svetnica prof. dr. Metka TEKAVČIČ je podala POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da se 
spoštuje poslovnik in se  predloga svetnika Janka MÖDERNDORFERJA ne podpre. 
 
Župan je predlagal, da se ta točka in prav tako tudi naslednja v skladu s 106. členom 
poslovnika mestnega sveta preložita na eno od naslednjih sej mestnega sveta. 
 
Na glasovanje je dal najprej  
 
PREDLOG SKLEPA: 
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Obravnava točke z naslovom Predlog Pravilnika o merilih za vrednotenje in 
sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana se v skladu 
s 106. členom Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana preloži na eno od 
naslednjih sej mestnega sveta.   
 
Navzočnost je priglasilo 30 svetnikov. 
Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Nato je župan dal na glasovanje še drugi 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Obravnava točke z naslovom Predlog Letnega programa športa v Mestni občini 
Ljubljana za leto 2008 se v skladu s 106. členom Poslovnika Mestnega sveta Mestne 
občine Ljubljana preloži na eno od naslednjih sej mestnega sveta.   
 
Navzočnost je priglasilo 30 svetnikov. 
Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
AMANDMA župana na 40. člen predloga pravilnika se je sicer glasil: 
 
V Pravilniku o merilih za vrednotenje in sofinanciranje izvajanja letnega programa 
športa v Mestni občini Ljubljana se v celoti črta naslov in besedilo 40. člena in se ga 
nadomesti z besedilom, ki se glasi:  
 
     40. člen 

 (merila za dodelitev sredstev) 
 
Merilo Opis merila Št. točk 

Velikost zveze društev Število športnih društev s sedežem v MOL, ki z 
izjavo potrdijo, da bodo v letu 2008 izvajala svoje 
programe v okviru zveze društev. 
Povprečno število zaposlenih kadrov, ki bodo v letu 
2008 opravljali naloge na področju poslovodenja. 

0 – 30 

Program športa društev 
in zveze društev  

Število športnih panog, ki jih zveza društev izvaja v 
okviru športnih društev. Za katere starostne skupine 
se izvajajo programi zveze društev. V katerih 
pojavnih oblikah športa zveza društev izvaja 
programe (interesna športna vzgoja, športna vzgoja 
otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, 
kakovostni šport, šport invalidov, vrhunski šport, 
športna rekreacija) 

0 – 40 
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Podpora društvom Podpora, ki jo zveze društev izvaja svojim društvom 
na področju izvajanja nekaterih poslovnih funkcij 
(podpora trženju, ravnanje s financami, 
računovodenje, ravnanje s kadri) 

0 – 20 

Pomen društev in 
zveze društev 

Število društev, ki nastopajo v mednarodnih 
tekmovalnih sistemih. 

0 – 10 

 
Vloge, ki zberejo najmanj 70 od 100 točk, se uvrstijo v izbor vlog, ki jih sofinancira 
MOL. 
 
Razdelitev sredstev za vloge, ki so se uvrstile v izbor na področju delovanja športnih 
društev in zvez športnih društev se izvede na podlagi zmnožka točk dobljenih z merili za 
dodelitev sredstev in predvidenega povprečnega števila zaposlenih v letu 2008, ki bodo 
opravljali naloge na področju poslovodenja. Rezultat zmnožka posamezne vloge 
predstavlja vrednost, ki je podlaga za dodelitev sredstev posamezni vlogi. Vrednost 
točke se izračuna tako, da se razpisana sredstva na področju »Delovanje športnih 
društev in zvez društev« deli z vsoto točk vseh vlog dobljenih z zmnožkom. 
 
 
 

AD 12. 
 

PREDLOG LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA ZA 
LETO 2008 

 
Točka je bila pri obravnavi prejšnje točke v skladu s 106. členom poslovnika mestnega sveta 
preložena na eno od naslednjih sej mestnega sveta. 
 
 
 

AD 13. 
 

1. PREDLOG SKLEPA O PRIPOJITVI JAVNEGA ZAVODA ŠPORTNI OBJEKTI 
BEŽIGRAD K JAVNEMU ZAVODU ŠPORTNO REKREACIJSKI CENTER TIVOLI 
 
2. PREDLOG SKLEPA O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA ŠPORTNO 
REKREACIJSKI CENTER TIVOLI 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu pa so prejeli še poročilo 
pristojnega Odbora za šport z amandmaji ter amandma župana na amandma odbora, med sejo 
pa še nov amandma župana. 
 
Marija FABČIČ, načelnica Oddelka za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport, je podala 
uvodno obrazložitev. 
 
Dr. Marta BON, predsednica Odbora za šport, je podala stališče odbora. 
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Podpredsednik Statutarno pravne komisije Miloš PAVLICA ni želel besede. 
 
Župan je predlagal, da se skupaj razpravlja o predlogih sklepov in delih sklepa, h katerim so 
bili vloženi amandmaji. 
 
Razpravljali so: svetniki prof. dr. Metka TEKAVČIČ, Slavko SLAK, Miha JAZBINŠEK, 
Gregor ISTENIČ, Ignac POLAJNAR, dr. Jožef KUNIČ, doc. dr. Gregor GOMIŠČEK, prof. 
dr. Andrej RUS in župan Zoran JANKOVIĆ. 
 
Pojasnilo v zvezi z razpravo svetnice prof. dr. Metke TEKAVČIČ je podala načelnica Marija 
FABČIČ. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje vložene amandmaje:    
 
AMANDMA župana: 
 
V Sklepu o ustanovitvi Javnega zavoda ŠRC Tivoli se v 8. členu besedilo petega 
odstavka v celoti črta in se nadomesti z besedilom: 
 
»Predstavnika izvajalcev letnega programa športa na predlog Športne zveze Ljubljana, 
Celovška 25, imenuje Mestni svet MOL«. 
 
Navzočnost je priglasilo 29 svetnikov. 
Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
1. AMANDMA Odbora za šport: 
 
V Prilogi 1 k Sklepu o ustanovitvi Javnega zavoda ŠRC Tivoli (prvi odstavek 13. člena) 
se pri objektu »Športni park Tivoli« v rubriki »Parcelne številke« prva alineja za 
besedilom »katastrska občina Spodnja Šiška« dopolni tako, da se za številko »1387,« 
»dodajo številke »1389, 1390, 1392, 1393,«. 
 
Navzočnost se ni spremenila (29 svetnikov). 
Za je glasovalo 22 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
2. AMANDMA Odbora za šport: 
 
V Prilogi 1 k Sklepu o ustanovitvi Javnega zavoda ŠRC Tivoli (prvi odstavek 13. člena) 
se besedilo spremeni pri objektu 10. »Športni park Svoboda« v rubriki »Parcelne 
številke« tako, da se za besedilom »katastrska občina« v prvi alineji za parcelno številko 
398/2, črta številki »4« in »6«. 
 
Navzočnost se ni spremenila (29 svetnikov). 
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Za je glasovalo 17 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
AMANDMA župana na 3. AMANDMA Odbora za šport: 
 
V Prilogi 1 k Sklepu o ustanovitvi Javnega zavoda ŠRC Tivoli (prvi odstavek 13. člena) 
se besedilo pod zaporedno številko 72 pri športnem objektu Hipodrom Stožice v rubriki 
»parcelne številke« v celoti črta in se nadomesti z besedilom: 
 
»Katastrska občina Stožice  
- parc.št. 2297/1- del, 2, 3 in 4, 2325/1-del,  3 in  2277/2-del, 2286-del,    
- parc.št. 2308/1-del, 2, 3, 4 in 5-del,   
- parc.št. 2324-del, solastnina Občina Ljubljana Bežigrad-družbena lastnina v deležu 
1/25,  
- parc.št. 2294- manjši del in 2295- manjši del, solastnina MOL v deležu 2/50.« 
 
 
Navzočnost se ni spremenila (29 svetnikov). 
Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma na amandma je bil sprejet. 
 
 
 
3. AMANDMA Odbora za šport: 
 
V Prilogi 1 k Sklepu o ustanovitvi Javnega zavoda ŠRC Tivoli (prvi odstavek 13. člena) 
se za zaporedno številko 44. to je objektom »Košarkaško igrišče v Murglah« doda 
naslednje besedilo: 
 

 Ime objekta Zaporedna 
številka 
sklepa 
MOL iz leta 
1999 

Parcelne številke 

45 Partizan Moste - 
telovadnica 
Proletarska cesta 3 
 
Upravljalec: 
ŠD Moste 

12/1 Katastrska občina Udmat 
- parcelna številka: 157/2 in 154/1– del.   
 

46 Skakalni center 
Mostec 
 
Upravljalec: 
SSK Ilirija 

23/3 Katastrska občina Spodnja Šiška  
- parc.št. 1521/1-del in 2, 1524-del, 1525-del.  
 
Katastrska občina Zgornja Šiška 
- parc.št. 1868/2-manjši del, 1883-manjši del.   
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47 Partizan Zelena 
Jama 
 
Upravljalec: 
ŠD Zelena Jama in 
Judo klub Zelena 
Jama 
 

13 Katastrska občina Moste  
- parc.št.: 389/2 in 3. 
 

48 ŠRC Štepanjsko 
naselje (rugby in 
baseball) 
Ob Pesarski ulici 
 
Upravljalec: 
ŠD Golovec in 
RFC Emoona 
 

09 Katastrska občina Štepanja vas   
- parc.št.: manjši del 200/1, 234-večji del, 236, 237, 238-
del, 239-del, 240-manjši delček, 241- manjši del, 242-del, 
284- manjši delček, 285/2- del,  287/1-manjši del, 658/1- 
manjši del.  

49 Kajak kanu center 
Livada 
 
Upravljalec: 
KKK Livada 
 

35 Katastrska občina Karlovško predmestje  
- parc.št. 430/2, 18, 19 in 20.  
 

50 Kajak kanu center 
Tacen 
 
Upravljalec: 
KKK Ljubljana 

25 Katastrska občina Vižmarje  
- parc.št.: 80/1, 81/1, 82/1 in 83.   
 

51 Nogometno igrišče 
Črnuče 
 
Upravljalec: 
NK Črnuče 
 
 

18 Katastrska občina Črnuče  
- parc.št.: 849/4 in 8, 34/3.   
- parc.št. 930/2 – solastnina Občine Ljubljana Bežigrad – 
družbena lastnina v deležu 281/1571.  
 

52 Nogometno igrišče 
Tabor 69 
 
Upravljalec: 
ŠD Tabor 69 
 

24 Katastrska občina Vižmarje  
- parc.št.: 1273, 1274,  
- parc.št. 1276 - manjši del.  
 

53 Rugby in golf 
igrišče Stanežiče 
 
Upravljalec: 
Rugby klub 
Ljubljana 
Golf klub Barje 
 

0 Katastrska občina Stanežiče  
RUGBY IGRIŠČE 
- parc.št.:  241/1-del, 242/2-del, 245/1-del, 241/4-del, 
248/1-manjši del, 250- manjši del, 251/1-del in 2-del, 
252/2-del, 253-del, 1624/1, 144/2-manjši delček,  last 
MOL 
GOLF IGRIŠČE,  
- parc.št. 240/1-manjši del, 241/1-del in 4-del, 242/1 in 2-
del,  245/1-del, 246, 247-del,  249/1 in 2-del , 250-del, 
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251/1-del in 2-del, 252/1-del, 253-del,  1610/1- del, 
281/1-manjši del, 254/1-del, 256-del, 255-del, 257/2-del, 
258/2-del, 259/1-del in 2-del,  last MOL 
 

54 Smučarski center 
Poseka Gunclje 
 
Upravljalec: 
SD Dolomiti 
 

27 Katastrska občina Stanežiče  
- parc.št.:  362/1 in 7, 360/1 in 5, 357/1, 359.   
 

55 Športni center 
Gameljne-Rašica 
 
Upravljalec: 
ŠD Gameljne 
Rašica 

26 Katastrska občina Gameljne  
- parc.št.: 661, 662/1, 663, 664, 665 in 668.  
 

56 Strelišče Tabor 
Ježica 
 
Upravljalec: 
SD Tabor Ježica 
 

0 Katastrska občina Stožice 
- parc.št. 212- del, etažna lastnina. 

57 Balinarska dvorana 
Zarja 
 
Upravljalec: 
BŠK Zarja 
 

22 Katastrska občina Bežigrad  
- parc.št. 1299/1-del.  
 

58 Konjeniške športne 
površine 
Pot k Savi 
 
Upravljalec: 
KK PIP 
 

40 Katastrska občina Stožice   
- parc.št. 2216/1- večji del.  
 

59 ŠC Tomačevski 
prod 
Pot k Savi 
 
Upravljalec: 
Nogometni klub 
Interblock Factor 
 

53 Katastrska občina Stožice  
- parc.št. 2260/188- manjši del, 2279/2- del,  
2280/3 – del.  

60 ŠRC Fužine-tenis 
Archinetova ulica 
 
Upravljalec: 
Tenis klub Hit 
 

10/3 Katastrska občina Moste  
- parc.št. 1490. 
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61 Športni center 
Sloga 
 
Upravljalec: 
ŠD Sloga 
 

14 Katastrska občina Zadobrova  
- parc.št. 1426/1, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 48, 49 in 50.  

62 Teniška igrišča 
Murgle I. 
 
Upravljalec: 
Tenis klub Murgle 
 

44 Katastrska občina Trnovsko predmestje  
- parc.št. 393/2, 44 - manjši del in 49-del.  
 

63 Teniška igrišča 
Murgle II. 
 
Upravljalec: 
Tenis klub Murgle 
 

44 Katastrska občina Trnovsko predmestje  
- parc.št.: 302/6, 309/7-del,  
- parc.št.: 313/373. 
 

64 Igrišča Kozarje 
 
Upravljalec: 
ŠD Jez 
 

46 Katastrska občina Dobrova 
- parc.št.: 3127/1 - solastnina MOL v deležu 4777/4857. 
- parc.št. 3127/2. 
 

65 Rekreacijski center 
Mostec 
 
Upravljalec: 
ŠRC Mostec 
 

23/2 Katastrska občina Spodnja Šiška  
- parc.št. 1549/2, 1551/2, 1552/2, 1555/3. 
 
Katastrska občina Zgornja Šiška 
- parc.št. 1027, 1030, 1031/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1032/ 2, 
3, 4. 
 

66 Teniška igrišča 
Dravlje 
 
Upravljalec: 
Triglav d.o.o. 
 

0 Katastrska občina Dravlje  
- parc.št. 951/232 in 1821. 
 

67 Teniška igrišča 
Kvedrova 
 
Upravljalec: 
TK Rival 

0 Katastrska občina Nove Jarše  
- parc.št.: 7/1, 9/1, 10/1.  
  
 

68 Kopališče Ilirija 
 
Upravljalec: 
PK Ilirija 

1 Katastrska občina Ajdovščina  
- parc.št.: 2097, 2098, 2099, 2106, 2107, 2100, 2101, 
2102, 2103, 2104 in 2105, solastnina MOL  v  deležu 
64,06%  
- parc.št. 2114, 2115. 
 

69 Veslaški center 
Ljubljanica 
 

36 Katastrska občina Trnovsko predmestje  
- parc.št. 250/78,  
- parc.št. 250/168, 169,  
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Upravljalec: 
Veslaški klub 
Ljubljanica 
 

- parc.št. 250/139-manjši del. 
 

70 Igrišča Krim 
(Balinarska 
dvorana Krim) 
Pot k ribniku 
 
Upravljalec: 
BŠK Krim 
 

34/2 Katastrska občina Karlovško predmestje  
- parc.št.: 77/53, 669/1-večji del,  
- parc.št.: 109/2-del in 3-del. 
 

71 Balinarska dvorana 
Šiška 
 
Upravljalec: 
BŠD Šiška 
 

0 Katastrska občina Spodnja Šiška  
- parc.št.: 1186, 
- parc.št.: 1185/2 –  ZK podvložek št. 445/1, etažna 
lastnina,   
 

72 Hipodrom Stožice 
 
Upravljalec: 
Konjeniški klub 
Ljubljana 

19 Katastrska občina Stožice  
- parc.št. 2297/1- del, 2, 3 in 4, 2325/1-del, 2, 3 in 4, 5, 6, 
7,  2316/2, 3 in 4, 2277/2-del, 2286-del,   
- parc.št. 2313/2 in 4,  2318/1, 2, 3 , 4 in 5,  
- parc.št. 2308/1-del, 2, 3, 4 in 5-del,   
- parc.št. 2324-del, solastnina Občina Ljubljana 
Bežigrad-družbena lastnina v deležu 1/25,  
- parc.št. 2294- manjši del in 2295- manjši del, solastnina 
MOL v deležu 2/50. 

73 Balinišče BS-3 
Baragova ulica 
 
Upravljalec: 
BŠK BS-3 

0 Katastrska občina Brinje I. 
- parc.št.: 413/5. 
 

74 Partizan Vič 
 
Upravljalec: 
Partizan Vič 

31 K.o.Vič, 
- parc.št.: 661.  
 

75 Potencialni ŠC 
Zalog 
 
Upravljalec: 
 

0 K.o. Kašelj,  
- parc.št.: 399/1, 398/8, 400/1, 401/1, 402/1, 403, 404, 
405, 406,  
- parc.št. 407, solastniški delež MOL v višini 1506/1547. 
 

 
 
Navzočnost se ni spremenila (29 svetnikov). 
Za je glasovalo 22 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet (skupaj s sprejetim amandmajem). 
 
 
Nato je župan dal na glasovanje 
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1. PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Predlog Sklepa o pripojitvi Javnega 
zavoda športni objekti Bežigrad k Javnemu zavodu športno rekreacijski center Tivoli. 
 
Navzočnost se ni spremenila (29 svetnikov). 
Za je glasovalo 22 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
2. PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Predlog Sklepa o ustanovitvi Javnega 
zavoda športno rekreacijski center Tivoli, skupaj s sprejetimi amandmaji. 
 
Obrazložitev glasu sta podala svetnika Slavko SLAK in Miha JAZBINŠEK. 
 
Navzočnost se ni spremenila (29 svetnikov). 
Za je glasovalo 22 svetnikov. Proti je glasovalo 8 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 14. 
 

DOPOLNJENI OSNUTEK ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM 
PROSTORSKEM NAČRTU ZA OBMOČJE ŠPORTNO REKREACIJSKEGA PARKA 

STOŽICE 
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu pa so prejeli še poročilo 
pristojnega Odbora za urejanje prostora in urbanizem. 
 
Alenka PAVLIN, vodja Odseka za prostorske izvedbene akte in prenovo v Oddelku za 
urejanje prostora, je podala uvodno obrazložitev. 
 
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: Marjeta VESEL VALENTINČIČ, Miha JAZBINŠEK, Slavko SLAK 
in prof. dr. Andrej RUS. 
 
Župan je podal pojasnilo v zvezi z razpravama svetnikov Marjete VESEL VALENTINČIČ in 
prof. dr. Andreja RUSA. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
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PREDLOG SKLEPA: 
 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu za območje Športno rekreacijskega parka Stožice, 
skupaj s pripombami iz razprave. 
 
Navzočnost je priglasilo 29 svetnikov. 
Za je glasovalo 33 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 15. 
 

PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH SKLEPOV O 
DOLOČITVI JAVNE INFRASTRUKTURE NA PODROČJU KULTURE 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega 
Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost, med sejo pa še 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. 
 
Podpredsednik Statutarno pravne komisije Miloš PAVLICA ni želel besede. 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje najprej 
 
AMANDMA ŽUPANA: 

 
V prilogi se v 1. členu z naslovom »Seznam javne infrastrukture na področju kulture« 
Sklepa o spremembah in dopolnitvah sklepov o določitvi javne infrastrukture na 
področju kulture v MOL pod zaporedno št. 10. javni zavodi črta naslov »Zaloška cesta 
190« in nadomesti z besedilom »Zadobrovška cesta 1«. 
   
Navzočnost je priglasilo 30 svetnikov. 
Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
Nato je župan dal na glasovanje še 
  
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Predlog Sklepa o spremembah in 
dopolnitvah sklepov o določitvi javne infrastrukture na področju kulture, skupaj s 
sprejetim amandmajem. 
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Navzočnost se ni spremenila (30 svetnikov). 
Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 

 
AD 16. 

 
OSNUTEK ODLOKA O RAZGLASITVI SODNE PALAČE NA TAVČARJEVI  9 V 

LJUBLJANI ZA KULTURNI SPOMENIK LOKALNEGA POMENA 
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu pa 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. 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Osnutek Odloka o razglasitvi Sodne 
palače na Tavčarjevi  9 v Ljubljani za kulturni spomenik lokalnega pomena. 
 
Navzočnost je priglasilo 31 svetnikov. 
Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Ker k Osnutku Odloka o razglasitvi Sodne palače na Tavčarjevi  9 v Ljubljani za kulturni 
spomenik lokalnega pomena ni bilo pripomb, je župan v skladu s 122. členom poslovnika 
mestnega sveta dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Po sprejemu Osnutka Odloka o razglasitvi Sodne palače na Tavčarjevi  9 v Ljubljani za 
kulturni spomenik lokalnega pomena Mestni svet Mestne občine Ljubljana še na isti seji 
preide na obravnavo in dokončno odločanje o predlogu odloka. 
 
Navzočnost se ni spremenila (31 svetnikov). 
Za je glasovalo 34 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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Nato je župan dal na glasovanje še 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Predlog Odloka o razglasitvi Sodne palače 
na Tavčarjevi  9 v Ljubljani za kulturni spomenik lokalnega pomena. 
 
Navzočnost se ni spremenila (31 svetnikov). 
Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 17. 
 

A) PREDLOG ODLOKA O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA 
MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2006 

 
B) LETNO POROČILO JAVNEGA STANOVANJSKEGA SKLADA MESTNE 

OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2006 
 
Mestni svet je najprej obravnaval točko  
 
A) PREDLOG        ODLOKA     O       ZAKLJUČNEM     RAČUNU           
PRORAČUNA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2006 
 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli pred sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli poročila 
Odbora za lokalno samoupravo, Odbora za varstvo okolja, Odbora za gospodarjenje z 
nepremičninami, Odbora za stanovanjsko politiko in Odbora za finance ter poročilo 
neodvisnega revizorja. 
 
Stevo LEKIČ, načelnik Oddelka za finance in računovodstvo, je podrobneje predstavil 
predlog odloka. 
 
Ivan OVEN, predsednik Nadzornega odbora MOL, je predstavil poročilo odbora. 
 
Predsednica Odbora za finance Jadranka DAKIĆ je predstavila 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 Odloka o zaključnem računu 
proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2006.  
 
Navzočnost je priglasilo 27 svetnikov. 
Za je glasovalo 39 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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B) LETNO POROČILO JAVNEGA STANOVANJSKEGA SKLADA MESTNE 
OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2006 
 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli poročilo 
pristojnega Odbora za finance. 
 
Predsednica Odbora za finance Jadranka DAKIĆ je predstavila stališče odbora. 
 
Podpredsednik Statutarno pravne komisije Miloš PAVLICA ni želel besede. 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje predloge sklepov: 
 
1. PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana daje soglasje k revidiranemu letnemu poročilu 
Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leto 2006, ki ga je Nadzorni 
svet JSS MOL sprejel na 31. seji 17. 4. 2007. 
 
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov. 
Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
2. PREDLOG SKLEPA: 
 
Ugotovljeni presežek sredstev na računih JSS MOL v letu 2006 v višini 11.559.167 
tolarjev (48.235,55 EUR) se skupaj s presežkom iz preteklih let v višini 6.617.810,76 
tolarjev (27.615,63 EUR) iz splošnega sklada razporedi med namensko premoženje. 
 
Navzočnost se ni spremenila (24 svetnikov). 
Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 

 
 
3. PREDLOG SKLEPA: 
 
Presežek odhodkov nad prihodki sredstev MOL v letu 2006 v višini 80.907.342 tolarjev 
(337.620,36 EUR) se krije iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let. Ostanek 
presežka prihodkov MOL iz preteklih let v višini 34.321.137,39 tolarjev (143.219,57 
EUR) se iz splošnega sklada razporedi na ustrezen konto skupine 98 – obveznosti za 
sredstva MOL, prejeta v upravljanje JSS MOL. 
 
Navzočnost se ni spremenila (24 svetnikov). 
Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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S tem je bil izčrpan dnevni red 12. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, zato je župan 
ob 21.49 uri sejo končal. 
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