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

Številka: 032-12/2008-30 
Datum:   10. 3. 2008 
 
 

ZAPISNIK 
 
 
13. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, ki je bila v ponedeljek, 4. februarja  
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, 
doc. 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, mag. Janez 
KOPAČ, Iztok KORDIŠ, prof. Janez KOŽELJ, dr. Jožef KUNIČ, Mitja MERŠOL, Janko 
MÖDERNDORFER, Janez MOŠKRIČ, Miloš PAVLICA, Marija Dunja PIŠKUR 
KOSMAČ, Ignac POLAJNAR, Sašo RINK, prof. dr. Andrej RUS, Danica SIMŠIČ, Franc 
SLAK, Slavko SLAK, Eva STRMLJAN KRESLIN, Peter SUŠNIK, prof. dr. Metka 
TEKAVČIČ, prof. dr. Gregor TOMC, Marjeta VESEL VALENTINČIČ, Peter VILFAN in 
dr. Slavko ZIHERL. 
 
Seje se nista udeležila svetnika Roman KOLAR in Dimitrij KOVAČIČ. 
 
Seja se je pričela ob 15.37 uri ob navzočnosti 32 svetnikov. 
 
S sklicem seje so svetniki prejeli predlog dnevnega reda 13. seje Mestnega sveta Mestne 
občine Ljubljana. 
 
Župan je svetnike obvestil, da glede na stališče Statutarno pravne komisije umika 5. in 6. 
točko dnevnega reda z naslovoma "Predlog Obvezne razlage za Odlok o zazidalnem 
načrtu za območje urejanja VS 3/5 Brdo, del območja urejanja VP 3/2 Brdo in del 
območja VS 3/3 Brdo- Vrhovci (Uradni list RS, št. 70/05)" in "Predlog Obvezne razlage 
za Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja CO 1/1 Trg Ajdovščina 
(Uradni list RS, št. 60/93 in 95/07)".  
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Prav tako je župan na predlog Odbora za zdravstvo in socialno varstvo umaknil 13. točko 
dnevnega reda z naslovom "Predlog Strategije razvoja varovanja zdravja v Mestni občini 
Ljubljana od 2007 do 2011". 
 
Župan je povedal, da je iz poročila Odbora za gospodarske javne službe in promet, ki so ga 
svetniki prejeli, razvidno, da odbor predlaga umik 24. točke z naslovom "Predlog Odloka o 
cestnoprometni ureditvi s predlogom za sprejem po hitrem postopku", pred sejo pa so 
svetniki prejeli predlagateljev umik predloga za sprejem odloka po hitrem postopku. 
 
Glede na to, da je odbor iz vsebinskih razlogov predlagal umik predloga odloka z dnevnega 
reda, je župan predlagal, da po končani razpravi o dnevnem redu mestni svet glasuje o umiku 
Osnutka Odloka o cestnoprometni ureditvi. 
 
Tako je župan dal v obravnavo naslednji PREDLOG DNEVNEGA REDA: 
 
1. Potrditev zapisnikov 11. in 12. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana 
2. Vprašanja in pobude ter odgovori na vprašanje in pobude 
3. Poročilo župana 
4. Kadrovske zadeve  
5. Potrditev uradnega prečiščenega besedila Odloka o denarni pomoči (prej točka 7) 
6. Potrditev uradnega prečiščenega besedila Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 

Lekarna Ljubljana (prej točka 8) 
7. Potrditev uradnega prečiščenega besedila Odloka o ustanovitvi Zavoda za oskrbo na 

domu Ljubljana (prej točka 9) 
8. Predlog Poslovnega načrta družbe ŽALE Javno podjetje, d.o.o. za leti 2008 in 2009 

(prej točka 10) 
9. Predlog Poslovnega načrta družbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, 

d.o.o. za leti 2008 in 2009 (prej točka 11) 
10. Predlog Sklepa o soglasju k ceni za javni prevoz potnikov s tirno vzpenjačo na 

Ljubljanski grad (prej točka 12) 
11. Predlog Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih,    

znižanju  plačil staršev in rezervaciji (prej točka 14) 
12. Predlog Sklepa o soglasju k akontativnemu izplačevanju povečane delovne  

uspešnosti v Javnem zavodu Lekarna Ljubljana (prej točka 15) 
13. Predlog Sklepa o ustavitvi postopka za uveljavitev lastninske pravice na  športnem 

objektu Kopališče Kolezija (prej točka 16) 
14. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega   

stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana (prej točka 17) 
15. Predlog Sklepa o odložitvi izvršbe v primerih nezakonitih uporabnikov  stanovanj 

Mestne občine Ljubljana (prej točka 18) 
16. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška (prej 

točka 19) 
17. Osnutek Odloka o razglasitvi cerkve sv. Janeza Krstnika v Trnovem za kulturni 

spomenik lokalnega pomena (prej točka 20) 
18. Osnutek Odloka o razglasitvi več enot etnološke kulturne dediščine na območju 

Mestne občine Ljubljana za kulturni spomenik lokalnega pomena (prej točka 21) 
19. Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra – parc. štev. 1854/4, 1854/5 in 1854/6 vse k.o. 

Sostro (prej točka 22) 
20. Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra – parc. štev. 642/3 k.o. Stožice (prej točka 23) 
21. Osnutek Odloka o cestnoprometni ureditvi 



 3

 
O dnevnem redu je razpravljal svetnik Miha JAZBINŠEK. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
  
PREDLOG ZA SPREMEMBO DNEVNEGA REDA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odbora za gospodarske javne 
službe in promet, da se s predlaganega dnevnega reda 13. seje mestnega sveta umakne 
24. točka z naslovom: 
 
- Osnutek Odloka o cestnoprometni ureditvi 
 
Svetnik Aleš ČERIN je podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da stališče odbora 
razume kot predlog za umik predloga za sprejem odloka po hitrem postopku, kar pa je storil 
že predlagatelj sam, zato naj se ne glasuje o umiku osnutka odloka. 
 
Župan je nato dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog dnevnega reda 13. seje mestnega 
sveta. 
 
Navzočnost je priglasilo 33 svetnikov. 
Za je glasovalo 35 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Predlagani dnevni red je bil sprejet. 

 
 

AD 1. 
 

POTRDITEV ZAPISNIKOV 11. TER 12. 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 11. seje Mestnega sveta Mestne 
občine Ljubljana z dne 3. in 10. decembra 2007. 
 
Navzočnost je priglasilo 31 svetnikov. 
Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
2. PREDLOG SKLEPA: 
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Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi zapisnik 12. seje Mestnega sveta Mestne 
občine Ljubljana z dne 20. decembra 2007. 
 
Navzočnost se ni spremenila (31 svetnikov). 
Za je glasovalo 29 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 sta poslala svetnika Mihael JARC in Boštjan 
CIZELJ. 
 
Vprašanji za pisni odgovor je poslal svetnik Peter SUŠNIK (1. glede odklepanja lisic na 
nepravilno parkiranih vozilih; 2. glede dostopa do interneta v Veliki sejni dvorani na 
Magistratu). 
 
Odgovor na svoje vprašanje je prejel svetnik Mihael JARC (glede poimenovanja ulice Janeza 
Pavla II.). 
 
 
1. 
Svetnik Mihael JARC je ustno predstavil vprašanje. 
 
Na vprašanje svetnika je odgovoril načelnik Oddelka za urejanje prostora mag. Miran 
GAJŠEK. 
 
 
2. 
Svetnik Boštjan CIZELJ je ustno predstavil vprašanje. 
 
Na vprašanje svetnika je odgovorila načelnica Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet 
Rudolfa CIUHA. Dodatno pojasnilo je podal še župan Zoran JANKOVIĆ. 
 
 

AD 3. 
 

POROČILO ŽUPANA 
 
 

Župan je predstavil poročilo. 
 
 



 5

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 PREDSTAVNIKOV MESTNE OBČINE 
LJUBLJANA IN IZVAJALCEV LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V SVET 
ŠPORTNO REKREACIJSKEGA CENTRA TIVOLI 
 
Razpravljali so: svetniki doc. dr. Gregor GOMIŠČEK, Slavko SLAK, Gregor ISTENIČ, Aleš 
ČERIN, Boštjan CIZELJ in župan Zoran JANKOVIĆ. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
V Svet Športno rekreacijskega centra Tivoli se kot predstavniki Mestne občine 
Ljubljana  i m e n u j e j o : 
 
- Marija FABČIČ 
- Aleš KARDELJ 
- Jani MÖDERNDORFER 
 
V  Svet Športno rekreacijskega centra Tivoli se kot predstavnik izvajalcev letnega 
programa športa    i m e n u j e : 
 
Miklavž SEVER. 

 
Mandat imenovanih traja štiri leta in začne teči z dnem konstituiranja sveta zavoda. 
 
Navzočnost je priglasilo 38 svetnikov. 
Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti je glasovalo 10 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
2. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU DVEH PREDSTAVNIKOV MESTNE 
OBČINE LJUBLJANA V SVET ZAVODA MLADINSKI HOTEL ŠTUDENTSKE 
ORGANIZACIJE UNIVERZE V LJUBLJANI 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 



 6

V Svet zavoda Mladinski hotel Študentske organizacije Univerze v Ljubljani se kot 
predstavnika Mestne občine Ljubljana   i m e n u j e t a : 
 
Miha KOPRIVŠEK in Nina MARKOLI. 

 
Mandat imenovanih traja štiri leta.  
 
Navzočnost se ni spremenila (38 svetnikov). 
Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
3. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA  MESTNE OBČINE 
LJUBLJANA V SVET ŠOLSKEGA CENTRA LJUBLJANA 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
V Svet  Šolskega centra Ljubljana  se za predstavnika Mestne občine Ljubljana   
i m e n u j e : 
  
dr. Bogdan ZNOJ. 
 
Mandat imenovanega traja štiri leta. 
  
Navzočnost se ni spremenila (38 svetnikov). 
Za je glasovalo 35 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
4. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNICE MESTNE OBČINE 
LJUBLJANA V SVET CENTRA ZA DOPISNO IZOBRAŽEVANJE UNIVERZUM 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
V Svet Centra za dopisno izobraževanje Univerzum   s e   i m e n u j e : 
 
Erika RAČIĆ. 
 
Mandat imenovane traja štiri leta.  
 
Navzočnost se ni spremenila (38 svetnikov). 
Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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5. PREDLOG SKLEPA O PREDLOGU ZA IMENOVANJE PREDSTAVNIKOV 
MESTNE OBČINE LJUBLJANA V SENAT  ZA REŠEVANJE PRITOŽB ZOPER 
POLICISTE 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestna občina Ljubljana  p r e d l a g a, da se v Senat za reševanje pritožb zoper 
policiste, kot predstavniki javnosti,  i m e n u j e j o: 
 

- Darja BUČAR 
- Bogomir GORENŠEK 
- Katarina KRIVIC 
- Ivan KUHAR 
- Helena ROUS  

 
Mandat članov senata traja štiri leta. 
 
Navzočnost se ni spremenila (38 svetnikov). 
Za je glasovalo 39 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
6. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO EKONOMSKE 
ŠOLE LJUBLJANA 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Evi KARDELJ CVETKO se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico 
Ekonomske šole Ljubljana. 
 
Navzočnost se ni spremenila (38 svetnikov). 
Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
7. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA DIREKTORJA CENTRA ZA 
SOCIALNO DELO LJUBLJANA CENTER 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
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Zvonimirju MIKIČU  se da pozitivno mnenje h kandidaturi za direktorja Centra za 
socialno delo Ljubljana Center.  
 
Navzočnost se ni spremenila (38 svetnikov). 
Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
8. PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K IMENOVANJU DIREKTORJA JAVNEGA 
ZAVODA  LEKARNA LJUBLJANA 
 
Razpravljala sta svetnika Peter SUŠNIK in Janko MÖDERNDORFER. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občina Ljubljana daje soglasje k imenovanju mag. Marka 
JAKLIČA za direktorja javnega zavoda Lekarna Ljubljana. 
 
Mandat imenovanega traja štiri leta. 
 
Navzočnost se ni spremenila (38 svetnikov). 
Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti je glasovalo 5 svetnikov. 
 
Svetnik Gregor ISTENIČ je zahteval ponovitev glasovanja. 
 
Župan je dal predlog sklepa ponovno na glasovanje. 
 
Navzočnost se ni spremenila (38 svetnikov). 
Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti je glasovalo 11 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
9. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU VRŠILCA DOLŽNOSTI DIREKTORJA 
JAVNEGA ZAVODA MESTNA GALERIJA LJUBLJANA 
 
Župan je podal pojasnilo v zvezi s predlogom sklepa. Razpravljal ni nihče, zato je župan dal 
na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Za vršilca dolžnosti direktorja javnega zavoda Mestna galerija Ljubljana   s e    
i m e n u j e: 
 
Aleksander BASSIN. 
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Mandat vršilca dolžnosti direktorja traja do imenovanja direktorja javnega zavoda, 
vendar največ eno leto.  
 
Navzočnost se ni spremenila (38 svetnikov). 
Za je glasovalo 37 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 5. 
 

POTRDITEV URADNEGA PREČIŠČENEGA BESEDILA ODLOKA O DENARNI 
POMOČI 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli poročilo 
pristojne Statutarno pravne komisije. 
 
Drugi odstavek 124. člena poslovnika mestnega sveta določa, da uradno prečiščeno besedilo 
potrdi svet brez razprave, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi uradno prečiščeno besedilo Odloka o 
denarni pomoči. 
 
Navzočnost je priglasilo 30 svetnikov. 
Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 6. 
 

POTRDITEV URADNEGA PREČIŠČENEGA BESEDILA ODLOKA O 
USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA LEKARNA LJUBLJANA 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli poročilo 
pristojne Statutarno pravne komisije. 
 
Drugi odstavek 124. člena poslovnika mestnega sveta določa, da uradno prečiščeno besedilo 
potrdi svet brez razprave, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi uradno prečiščeno besedilo Odloka o 
ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Ljubljana. 
 
Navzočnost je priglasilo 26 svetnikov. 
Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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AD 7. 

 
POTRDITEV URADNEGA PREČIŠČENEGA BESEDILA ODLOKA O 

USTANOVITVI ZAVODA ZA OSKRBO NA DOMU LJUBLJANA 
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli poročilo 
pristojne Statutarno pravne komisije. 
 
Drugi odstavek 124. člena poslovnika mestnega sveta določa, da uradno prečiščeno besedilo 
potrdi svet brez razprave, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi uradno prečiščeno besedilo Odloka o 
ustanovitvi Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana. 
 
Navzočnost je priglasilo 26 svetnikov. 
Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 8. 
 

PREDLOG POSLOVNEGA NAČRTA DRUŽBE ŽALE JAVNO PODJETJE, D.O.O. 
ZA LETI 2008 IN 2009 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega 
Odbora za gospodarske javne službe in promet. 
 
Bojan LEPIČNIK, direktor Javnega podjetja Žale, d.o.o., je podal uvodno obrazložitev.  
 
Prof. dr. Andrej RUS, predsednik Odbora za gospodarske javne službe in promet, je podal 
stališče odbora.  
 
Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni želela besede. 
 
Razpravljali so svetniki: doc. dr. Gregor GOMIŠČEK, Janez MOŠKRIČ, dr. Jožef KUNIČ, 
Peter SUŠNIK in Gregor ISTENIČ. 
 
Odgovore in pojasnila v zvezi z razpravami svetnikov je podal Bojan LEPIČNIK. 
 
Nato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Poslovnega načrta družbe ŽALE 
Javno podjetje, d.o.o. za leti 2008 in 2009. 
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Obrazložitev glasu sta podala svetnika doc. dr. Gregor GOMIŠČEK in Marko BOKAL. 
 
Navzočnost je priglasilo 28 svetnikov. 
Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 9. 
 

PREDLOG POSLOVNEGA NAČRTA DRUŽBE JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKA 
PARKIRIŠČA IN TRŽNICE, D.O.O. ZA LETI 2008 IN 2009 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega 
Odbora za gospodarske javne službe in promet. 
 
Aleksander RAVNIKAR, direktor Javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o., 
je podal uvodno obrazložitev.  
 
Prof. dr. Andrej RUS, predsednik Odbora za gospodarske javne službe in promet, je podal 
stališče odbora.  
 
Razpravljali so svetniki: Peter SUŠNIK, Miha JAZBINŠEK, Mihael JARC, Aleš ČERIN, 
prof. dr. Andrej RUS, doc. dr. Gregor GOMIŠČEK, dr. Jožef KUNIČ, Miloš PAVLICA in 
Peter SUŠNIK. 
 
Svetnik Mihael JARC je podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da odločanje o tej 
točki zaradi vseh dilem, ki so bile izrečene v zvezi z vključitvijo investicije, ki ni podprta z 
ustreznimi študijami in načrti, v skladu s 106. členom poslovnika mestnega sveta preloži na 
eno od naslednjih sej mestnega sveta. 
 
Župan je povedal, da predlogu nasprotuje in nato dal na glasovanje 
 
POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnika Mihaela JARCA: 
 
Točka z naslovom Predlog Poslovnega načrta družbe Javno podjetje Ljubljanska 
parkirišča in tržnice, d.o.o. za leti 2008 in 2009 se v skladu s 106. členom poslovnika 
mestnega sveta preloži na eno od naslednjih sej mestnega sveta. 
 
Navzočnost je priglasilo 30 svetnikov. 
Za je glasovalo 8 svetnikov. Proti je glasovalo 27 svetnikov. 
 
Postopkovni predlog sklepa ni bil sprejet. 
 
 
Župan je podal pojasnilo v zvezi z razpravami svetnikov in nato dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
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Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Poslovnega načrta družbe Javno 
podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. za leti 2008 in 2009. 
 
Navzočnost je priglasilo 34 svetnikov. 
Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti je glasovalo 9 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 

 
AD 10. 

 
PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K CENI ZA JAVNI PREVOZ POTNIKOV PO 

TIRNI VZPENJAČI NA LJUBLJANSKI GRAD 
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega 
Odbora za gospodarske javne službe in promet. 
 
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 ceni za javni 
prevoz potnikov po tirni vzpenjači na Ljubljanski grad. 
 
Navzočnost je priglasilo 31 svetnikov. 
Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti je glasovalo 5 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 

 
AD 11. 

 
PREDLOG SKLEPA O DOLOČITVI CEN PROGRAMOV PREDŠOLSKE VZGOJE V 

JAVNIH VRTCIH, ZNIŽANJU PLAČIL STARŠEV IN REZERVACIJI 
 

Svetnica Anja BAH ŽIBERT je podala POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da se točka 
prestavi na eno naslednjih sej, ko bo pristojno ministrstvo objavilo podatke o povprečni višini 
materialnih in nematerialnih stroškov ter stroškov živil. 
 
Župan je povedal, da predlogu nasprotuje, in nato dal na glasovanje 
 
POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnice Anje BAH ŽIBERT: 
 
Točka z naslovom Predlog Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih 
vrtcih, znižanju plačil staršev in rezervaciji se preloži na eno naslednjih sej mestnega 
sveta. 
 
Navzočnost je priglasilo 34 svetnikov. 
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Za je glasovalo 12 svetnikov. Proti je glasovalo 22 svetnikov. 
 
Postopkovni predlog sklepa ni bil sprejet. 
 
 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli amandma svetnika 
Petra SUŠNIKA in poročilo pristojnega Odbora za predšolsko vzgojo in izobraževanje. 
 
Marija FABČIČ, načelnica Oddelka za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport, je podala 
uvodno obrazložitev.  
 
Eva STRMLJAN KRESLIN, predsednica Odbora za predšolsko vzgojo in izobraževanje, je 
podala stališče odbora. 
 
Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni želela besede. 
 
O aktu v celoti so razpravljali svetniki: Anja BAH ŽIBERT, Miha JAZBINŠEK, Marjeta 
VESEL VALENTINČIČ, Mihael JARC, prof. dr. Metka TEKAVČIČ, Eva STRMLJAN 
KRESLIN, Boštjan CIZELJ in doc. dr. Gregor GOMIŠČEK. 
 
Župan je podal pojasnilo v zvezi z razpravami svetnikov.  
 
 
O 5. členu predloga sklepa, h kateremu je svetnik Peter SUŠNIK vložil amandma, je 
razpravljal svetnik Peter SUŠNIK. 
 
Načelnica Marija FABČIČ je povedala, da uprava amandmaja ne podpira. 
 
Župan je dal na glasovanje 
 
AMANDMA svetnika Petra SUŠNIKA: 
 
V 5. členu se v prvem odstavku številka »15« spremeni v »25«, v drugem odstavku pa 
številka »17« v »37«. 
 
Navzočnost je priglasilo 36 svetnikov. 
Za je glasovalo 14 svetnikov. Proti je glasovalo 23 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
Nato je župan dal na glasovanje  
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Predlog Sklepa o določitvi cen programov 
predšolske vzgoje v javnih vrtcih, znižanju plačil staršev in rezervaciji.  
 
Obrazložitev glasu so podali svetniki: Marjeta VESEL VALENTINČIČ, Gregor ISTENIČ, 
Peter SUŠNIK in Miha JAZBINŠEK.  



 14

 
Župan je dal besedo načelnici Mariji FABČIČ, da je podala pojasnilo v zvezi z obrazložitvami 
glasov svetnikov. 
 
Navzočnost se ni spremenila (36 svetnikov). 
Za je glasovalo 19 svetnikov. Proti je glasovalo 17 svetnikov. 
 
Svetnik Miha JAZBINŠEK je zahteval ponovitev glasovanja. 
 
Župan je dal predlog sklepa ponovno na glasovanje. 
 
Navzočnost se ni spremenila (36 svetnikov). 
Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti je glasovalo 17 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 12. 
 

PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K AKONTATIVNEMU IZPLAČEVANJU 
POVEČANE DELOVNE  USPEŠNOSTI V JAVNEM ZAVODU 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 je svetnica prof. dr. Metka TEKAVČIČ. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Predlog Sklepa o soglasju k 
akontativnemu izplačevanju povečane delovne  uspešnosti v Javnem zavodu Lekarna 
Ljubljana. 
 
Navzočnost je priglasilo 27 svetnikov. 
Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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AD 13. 
 

PREDLOG SKLEPA O USTAVITVI POSTOPKA ZA UVELJAVITEV LASTNINSKE 
PRAVICE NA  ŠPORTNEM OBJEKTU KOPALIŠČE KOLEZIJA 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega 
Odbora za šport ter dopis Plavalnega kluba Ljubljana. 
 
Nina MARKOLI iz Oddelka za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport je podala uvodno 
obrazložitev.  
 
Dr. Marta BON, predsednica Odbora za šport, 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 ustavitvi postopka za 
uveljavitev lastninske pravice na  športnem objektu Kopališče Kolezija. 
 
Navzočnost je priglasilo 29 svetnikov. 
Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 14. 
 

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 
USTANOVITVI JAVNEGA STANOVANJSKEGA SKLADA MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA 
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega 
Odbora za stanovanjsko politiko ter poročilo Statutarno pravne komisije z amandmajem. 
 
Jožka HEGLER, direktorica 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 je predstavila stališče komisije. 
 
O 5. členu predloga odloka, h kateremu je Statutarno pravna komisija vložila amandma, ni 
razpravljal nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
AMANDMA Statutarno pravne komisije: 
 
5. člen se spremeni tako, da se glasi: 
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» 8. člen se spremeni tako, da se glasi: 
» Dejavnosti javnega sklada po standardni klasifikaciji so: 

- 35.119 Druga proizvodnja električne energije 
- 64.190 Drugo denarno posredništvo  
- 64.920 Drugo kreditiranje 
- 68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami 
- 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin 
- 68.310 Posredništvo v prometu z nepremičninami 
- 68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi  
- 69.103 Druge pravne dejavnosti, razen zastopanja strank 
- 69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti;    
                         davčno svetovanje  
- 71.129 Drugo tehnično projektiranje in svetovanje 
- 84.100 Splošna dejavnost uprave 

     -   88.990 Drugo nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve.«.« 
 
Navzočnost je priglasilo 28 svetnikov. 
Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
Nato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Predlog Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine 
Ljubljana, skupaj s sprejetim amandmajem. 
 
Navzočnost se ni spremenila (28 svetnikov). 
Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 

 
AD 15. 

 
PREDLOG SKLEPA O ODLOŽITVI IZVRŠBE V PRIMERIH NEZAKONITIH 

UPORABNIKOV  STANOVANJ MESTNE OBČINE LJUBLJANA 
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli 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. 
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Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni želela besede. 
 
Razpravljal je svetnik doc. dr. Gregor GOMIŠČEK. 
 
Jožka HEGLER je podala pojasnilo v zvezi z razpravo svetnika doc. dr. Gregorja 
GOMIŠČKA. 
 
Župan je dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Predlog Sklepa o odložitvi izvršbe v 
primerih nezakonitih uporabnikov  stanovanj Mestne občine Ljubljana. 
 
Navzočnost je priglasilo 26 svetnikov. 
Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 16. 
 

PREDLOG ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA CENTER URBANE 
KULTURE KINO ŠIŠKA 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega 
Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost z amandmajem. 
 
Dr. Uroš GRILC, načelnik Oddelka za kulturo, je podal uvodno obrazložitev.  
 
Peter BOŽIČ, predsednik Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost, je podal stališče 
odbora.  
 

I. 
 

O 11. členu predloga sklepa, h kateremu je Odbor za kulturo in raziskovalno dejavnost vložil 
amandma, so razpravljali svetniki Slavko SLAK, doc. dr. Gregor GOMIŠČEK in Miha 
JAZBINŠEK. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
AMANDMA Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost: 
 
V 11. členu odloka se 3. in 5. alineja črtata in se doda nova 3. alineja, ki se glasi: 
»-ima najmanj visokošolsko izobrazbo in najmanj štiri leta delovnih izkušenj na 
področju dela javnega zavoda, od tega najmanj dve leti na vodstvenih delovnih mestih, 
ali najmanj srednješolsko izobrazbo in najmanj šest let delovnih izkušenj na področju 
dela javnega zavoda, od tega najmanj tri leta na vodstvenih delovnih mestih.«, 
ostale alineje pa se ustrezno preštevilčijo. 
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Navzočnost je priglasilo 27 svetnikov. 
Za je glasovalo 20 svetnikov. Proti je glasovalo 7 svetnikov. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
Nato je župan dal na glasovanje 

 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o ustanovitvi javnega 
zavoda Center urbane kulture Kino Šiška, skupaj s sprejetim amandmajem. 
 
Navzočnost se ni spremenila (27 svetnikov). 
Za je glasovalo 15 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Župan je dal predlog sklepa ponovno na glasovanje. 
 
Navzočnost se ni spremenila (27 svetnikov). 
Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 17. 
 

OSNUTEK ODLOKA O RAZGLASITVI CERKVE SV. JANEZA KRSTNIKA V 
TRNOVEM 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.  
 
Razpravljali so svetniki mag. Janez KOPAČ, Miha JAZBINŠEK in Slavko SLAK. 
 
Župan je podal pojasnilo v zvezi z razpravo svetnika mag. Janeza KOPAČA. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Osnutek Odloka o razglasitvi cerkve sv. 
Janeza Krstnika v Trnovem za kulturni spomenik lokalnega pomena, skupaj s 
pripombami iz razprave. 
 
Navzočnost je priglasilo 31 svetnikov. 
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Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 18. 
 

OSNUTEK ODLOKA O RAZGLASITVI VEČ ENOT ETNOLOŠKE KULTURNE 
DEDIŠČINE NA OBMOČJU MESTNE OBČINE LJUBLJANA 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.  
 
Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni želela besede. 
 
Razpravljali so svetniki Miha JAZBINŠEK, Slavko SLAK in Janez MOŠKRIČ. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Osnutek Odloka o razglasitvi več enot 
etnološke kulturne dediščine na območju Mestne občine Ljubljana za kulturni spomenik 
lokalnega pomena, skupaj s pripombami iz razprave. 
 
Navzočnost je priglasilo 29 svetnikov. 
Za je glasovalo 35 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 19. 
 

PREDLOG SKLEPA O UKINITVI JAVNEGA DOBRA – PARC. ŠTEV. 1854/4, 1854/5 
IN 1854/6 VSE K.O. SOSTRO 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega 
Odbora za urejanje prostora in urbanizem, med sejo pa še amandma župana. 
 
Nataša TURŠIČ, načelnica Oddelka za ravnanje z nepremičninami, je podala uvodno 
obrazložitev.  
 
Mag. Janez KOPAČ, podpredsednik Odbora za urejanje prostora in urbanizem, je podal 
stališče odbora.  
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Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni želela besede. 
 
O sklepu v celoti in o amandmaju sta razpravljala svetnika Miha JAZBINŠEK in Janez 
MOŠKRIČ.  
 
Načelnica Nataša TURŠIČ je podala odgovore in pojasnila v zvezi z razpravama svetnikov. 
 
Župan je dal na glasovanje 
 
AMANDMA župana: 

 
Predlog sklepa o ukinitvi javnega dobra – parc. štev. 1854/4, 1854/5 in 1854/6 vse k.o. 
Sostro se dopolni z 2. členom, ki se glasi: 
 
»Zemljišče, ki bo pridobljeno z menjavo s parcelami 1854/4, 1854/5, 1854/6 vse k.o. 
Sostro in v naravi dejansko predstavlja cesto, se po opravljenem pravnem poslu in vpisu 
v zemljiško knjigo z odločbo razglasi zagrajeno javno dobro.« 
 
2. člen tega sklepa postane 3. člen. 
 
Navzočnost je priglasilo 30 svetnikov. 
Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
Nato je dal na glasovanje še 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra – 
parc. štev. 1854/4, 1854/5 in 1854/6 vse k.o. Sostro, skupaj s sprejetim amandmajem. 
 
Navzočnost se ni spremenila (30 svetnikov). 
Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 

 
AD 20. 

 
PREDLOG SKLEPA O UKINITVI JAVNEGA DOBRA – PARC. ŠTEV. 642/3 K.O. 

STOŽICE 
 

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.  
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Mag. Janez KOPAČ, podpredsednik Odbora za urejanje prostora in urbanizem, je podal 
stališče odbora.  
 
Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni želela besede. 
 
Razpravljal je svetnik Miha JAZBINŠEK. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra – 
parc. štev. 642/3 k.o. Stožice. 
 
Navzočnost je priglasilo 33 svetnikov. 
Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 21. 
 

OSNUTEK ODLOKA O CESTNOPROMETNI UREDITVI  
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli sklep o določitvi 
pristojnega delovnega telesa, amandmaje Svetniškega kluba SDS, sklep Sveta Četrtne 
skupnosti Center, mnenje Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, poročilo pristojnega 
Odbora za gospodarske javne službe in promet, poročilo Statutarno pravne komisije, dopis 
Sveta Četrtne skupnosti Sostro ter predlagateljev umik predloga za sprejem odloka po hitrem 
postopku. 
 
Predlagatelj svetnik Miha JAZBINŠEK je podal uvodno obrazložitev.  
 
Prof. dr. Andrej RUS, predsednik Odbora za gospodarske javne službe in promet, je podal 
stališče odbora.  
 
Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER je predstavila stališče odbora. 
 
Svetnik prof. dr. Andrej RUS je podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da se 
obravnava te točke v skladu s 106. členom poslovnika mestnega sveta konča, ker gradivo ni 
dovolj pripravljeno, da bi se nadaljevala razprava. 
 
Župan je dal na glasovanje 
 
POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnika prof. dr. Andreja RUSA: 
 
Obravnava točke z naslovom Osnutek Odloka o cestnoprometni ureditvi se v skladu s 
106. členom Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana konča. 
 



 22

Navzočnost je priglasilo 33 svetnikov. 
Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti je glasovalo 9 svetnikov. 
 
Postopkovni predlog sklepa je bil sprejet 
 
 
 
 
S tem je bil izčrpan dnevni red 13. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, zato je župan 
ob 20.12 uri sejo končal. 
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