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

Številka: 032-170/2007-30 
Datum: 24. 9. 2007 
 
 

ZAPISNIK 
 
 
6. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, ki je bila v ponedeljek, 18. junija 2007. 
 
Seja je potekala v Veliki sejni dvorani Mestne občine Ljubljana, Magistrat, Mestni trg 
1, Ljubljana. 
 
Sejo sta vodila župan Mestne občine Ljubljana Zoran JANKOVIĆ in podžupan Janko 
MÖDERNDORFER. 
  
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, Dimitrij KOVAČIČ, prof. Janez KOŽELJ, dr. Jožef KUNIČ, 
Mitja MERŠOL, Janko MÖDERNDORFER, Janez MOŠKRIČ, Miloš PAVLICA, Marija 
Dunja PIŠKUR KOSMAČ, Sašo RINK, Danica SIMŠIČ, Franc SLAK, Slavko SLAK, Eva 
STRMLJAN KRESLIN, Peter SUŠNIK, prof. dr. Metka TEKAVČIČ, prof. dr. Gregor 
TOMC, Marjeta VESEL VALENTINČIČ in Peter VILFAN.  
 
Seje se niso udeležili svetniki: Roman KOLAR, Mojca KUCLER DOLINAR, prof. dr. 
Andrej RUS in dr. Slavko ZIHERL. 
 
Seja se je pričela ob 15.43 uri ob navzočnosti 29 svetnikov. 
 
Župan je svetnike obvestil, da umika 13. in 14. točko predlaganega dnevnega reda z 
naslovoma »Osnutek Odloka o razglasitvi cerkve sv. Janeza Krstnika v Trnovem za 
kulturni spomenik lokalnega pomena« in »Osnutek Odloka o razglasitvi graščine 
Bokalce v Ljubljani za kulturni spomenik lokalnega pomena«.  Ostale točke dnevnega 
reda so se ustrezno preštevilčile. 
 
Tako je župan dal v obravnavo naslednji PREDLOG DNEVNEGA REDA: 
 
1. Potrditev zapisnikov 3. in 4. seje ter 4. in 5. izredne seje Mestnega sveta Mestne 

občine Ljubljana 
2. Vprašanja in pobude 
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3. Kadrovske zadeve 
4. Obravnava gradiva za Svet ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding   

Ljubljana, d.o.o. (letna poročila) 
5. Letno poročilo Zavoda za turizem Ljubljana za poslovno leto 2006 
6. Strateški razvojni in trženjski načrt turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2007 

-2013 
7. Poročilo o realizaciji stanovanjskega programa za leto 2006 
8. Predlog Sklepa o sklepanju najemnih pogodb zaradi preprečevanja socialnih stisk v 

primerih obstoječih najemnih razmerij 
9. Predlog Sklepa o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu izvajalcu 

C.O.S.I.O. socialni servis d.o.o. 
10. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo 
11. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju 

komunalne in padavinske odpadne vode 
12. Predlog Sklepa o soglasju k dodelitvi dela plače za delovno uspešnost direktorja 

Agencije za šport Ljubljana za leto 2006 
13. Osnutek Odloka o razglasitvi Trgovskega paviljona v Šiški za kulturni spomenik 

lokalnega pomena 
14. Osnutek Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Pionirski dom - Center za kulturo 

mladih  
15. Predlog Odloka o zazidalnem načrtu za del območja urejanja VS 6/1 Dolgi most 
16. Predlog Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja CR 1/17 

Kongresni trg ter dele območij urejanja CT 2 Wolfova ulica – Trg osvoboditve, CO 
1/13 Južni trg in CT 10 Slovenska cesta 

17.  Osnutek Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za kanalizacijski zbiralnik C0 od 
Ježice do Sneberij  

18. Osnutek Odloka o Občinskem lokacijskem načrtu za del območja urejanja ŠO 1/2 
Šiška (vzhodni del)  

19. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih 
pogojih za plansko celoto Š6 Stanežiče – Vižmarje  

20. Predlog Odloka o programu opremljanja za gradnjo na območju Bavarskega dvora,    
      s predlogom za hitri postopek 
 
 
O predlaganem dnevnem redu je razpravljal svetnik Miha JAZBINŠEK, pojasnilo v zvezi z 
njegovo razpravo je podal župan. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog dnevnega reda 6. seje mestnega 
sveta. 
 
Navzočnost je priglasilo 30 svetnikov. 
Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Predlagani dnevni red je bil sprejet. 
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AD 1. 
 

POTRDITEV ZAPISNIKOV 3. IN 4. SEJE TER 4. IN 5. IZREDNE SEJE MESTNEGA 
SVETA MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. 
 
 
1. POTRDITEV ZAPISNIKA 3. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA  
 
O zapisniku 3. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana ni razpravljal nihče, zato je 
župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi zapisnik 3. seje Mestnega sveta Mestne 
občine Ljubljana z dne 5. in 19. marca 2007. 
 
Navzočnost je priglasilo 28 svetnikov. 
Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
2. POTRDITEV ZAPISNIKA 4. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA  
 
O zapisniku 4. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana ni razpravljal nihče, zato je 
župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi zapisnik 4. seje Mestnega sveta Mestne 
občine Ljubljana z dne 26. marca 2007. 
 
Navzočnost je priglasilo 29 svetnikov. 
Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
3. POTRDITEV ZAPISNIKA 4. IZREDNE SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE 

OBČINE LJUBLJANA  
 
O zapisniku 4. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana ni razpravljal nihče, zato 
je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
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Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi zapisnik 4. izredne seje Mestnega sveta 
Mestne občine Ljubljana z dne 26. marca 2007. 
 
Navzočnost je priglasilo 30 svetnikov. 
Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
4. POTRDITEV ZAPISNIKA 5. IZREDNE SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE 

OBČINE LJUBLJANA  
 
O zapisniku 5. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana ni razpravljal nihče, zato 
je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi zapisnik 5. izredne seje Mestnega sveta 
Mestne občine Ljubljana z dne 26. marca 2007. 
 
Navzočnost je priglasilo 30 svetnikov. 
Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 2. 
 

VPRAŠANJA IN POBUDE SVETNIKOV  
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli po sklicu seje.  
 
Pisnih vprašanj z zahtevo za ustno predstavitev skladno z 98. členom poslovnika mestnega 
sveta v roku 5 delovnih dni pred sejo mestnega sveta ni poslal noben svetnik. 
 
Za pisni odgovor so vprašanja oz. pobude poslali svetniki: 
- Mihael JARC (1. glede števila šolajočih otrok v šolskem letu 2007/2008; 
                            2. glede študije o primernosti lokacij za garažno parkirno hišo pod tržnico in    
                                v grajskem griču), 
- Aleš KARDELJ (glede postavitve doma za starejše v ČS Šmarna gora), 
- Dimitrij KOVAČIČ (glede mestnega zemljišča, predvidenega za gradnjo Veletržnice na 
Rudniku), 
- Franc SLAK (glede Veletržnice na Rudniku), 
- mag. Janez KOPAČ (glede izbora Petrola, d.d. za dobavo energetske centrale in za 
energetsko oskrbo Tehnološkega parka Brdo) 
     
 
Svetniki so tudi prejeli odgovore na navedena vprašanja in pobude. 
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AD 3. 
 

KADROVSKE ZADEVE 
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli po sklicu seje. 
 
Aleš ČERIN, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je podal 
uvodno obrazložitev. 
 
1. PREDLOG SKLEPA O PRENEHANJU MANDATA IN IMENOVANJU 
NADOMESTNE PREDSTAVNICE V SVET VRTCA CICIBAN 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Aidi KRALJ preneha mandat članice Sveta Vrtca Ciciban. 

 
V  Svet Vrtca Ciciban se za predstavnico Mestne občine Ljubljana   
i m e n u j e : 
 
Marija Ana KUŽNIK. 
 
Mandat imenovane je vezan na mandat sveta zavoda. 
 
Navzočnost je priglasilo 34 svetnikov. 
Za je glasovalo 35 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
2. PREDLOG SKLEPA O PRENEHANJU MANDATA IN IMENOVANJU 
NADOMESTNIH PREDSTAVNIC V SVET VIŠKIH VRTCEV 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Primožu GAJSERJU in Špeli IVANOVIČ preneha mandat članov Sveta Viških vrtcev. 

 
V  Svet Vrtca Viških vrtcev se za predstavnici Mestne občine Ljubljana    
i m e n u j e t a : 
 
Simona ROTAR  in Helena VOVK ŠRIBAR. 
 
Mandat imenovanih je vezan na mandat sveta zavoda. 
 
Navzočnost je priglasilo 34 svetnikov. 
Za je glasovalo 33 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
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Sklep je bil sprejet. 
 
 
3. PREDLOG SKLEPA O PRENEHANJU MANDATA IN IMENOVANJU 
NADOMESTNEGA PREDSTAVNIKA V SVET MESTNEGA GLEDALIŠČA 
LJUBLJANSKEGA 
 
Razpravljali so svetniki: doc. dr. Gregor GOMIŠČEK, Peter BOŽIČ, Aleš ČERIN in Miha 
JAZBINŠEK. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Antonu GOGALI preneha mandat člana Sveta Mestnega gledališča ljubljanskega. 
 
V Svet Mestnega gledališča ljubljanskega se za predstavnika Mestne občine Ljubljana   
i m e n u j e : 
 
Janko MÖDERNDORFER. 
 
Mandat imenovanega je vezan na mandat sveta zavoda. 
 
Navzočnost je priglasilo 34 svetnikov. 
Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti je glasovalo 6 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
4. PREDLOG SKLEPA O PRENEHANJU MANDATA IN IMENOVANJU 
NADOMESTNEGA PREDSTAVNIKA V SVET SVETOVALNEGA CENTRA ZA 
OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE LJUBLJANA 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Arifu IRIŠKIČU preneha mandat člana Sveta Svetovalnega centra za otroke, 
mladostnike in starše Ljubljana. 

 
V  Svet Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana se za 
predstavnika Mestne občine Ljubljana   i m e n u j e : 
 
prof. dr. Bojan ZALAR. 
 
Mandat imenovanega je vezan na mandat sveta zavoda. 
 
Navzočnost je priglasilo 32 svetnikov. 
Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
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Sklep je bil sprejet. 
 
 
5. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA DIREKTORJA CENTRA ZA 
SOCIALNO DELO LJUBLJANA MOSTE POLJE 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Marjanu  VONČINI se da pozitivno mnenje h kandidaturi za direktorja Centra za 
socialno delo Ljubljana Moste Polje. 
 
Navzočnost je priglasilo 31 svetnikov. 
Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
6. PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K RAZREŠITVI DIREKTORJA ZAVODA ZA 
OSKRBO NA DOMU LJUBLJANA 
 
Razpravljala je svetnica prof. dr. Bojana BEOVIĆ. Pojasnilo v zvezi z njeno razpravo je podal 
svetnik Aleš ČERIN. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občina Ljubljana daje soglasje k razrešitvi Davorja DOMINKUŠA s 
funkcije direktorja Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana. 
 
Navzočnost je priglasilo 35 svetnikov. 
Za je glasovalo 34 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
7. PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K IMENOVANJU DIREKTORICE ZAVODA 
ZA OSKRBO NA DOMU LJUBLJANA 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občina Ljubljana daje soglasje k imenovanju Antonije Nine LIČER 
za direktorico Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana. 
 
Mandat imenovane traja pet let. 
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Navzočnost je priglasilo 33 svetnikov. 
Za je glasovalo 33 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
8. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU RAVNATELJA JAVNEGA ZAVODA 
ARHITEKTURNI MUZEJ LJUBLJANA 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Za ravnatelja javnega zavoda Arhitekturni muzej Ljubljana  s e   
i m e n u j e: 
 
dr. Peter KREČIČ. 

 
Mandat imenovanega traja pet let. 
 
Navzočnost je priglasilo 34 svetnikov. 
Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 4. 
 

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

 

Gradivo za to točko so  svetniki prejeli po sklicu seje. Po sklicu seje so prejeli še poročilo 
pristojnega Odbora za finance. 
 
Zdenka GROZDE, direktorica Javnega holdinga Ljubljana, d.o.o., je podala uvodno 
obrazložitev.  
 
Župan je svetnike obvestil, da so za morebitna dodatna pojasnila pri tej točki na seji navzoči 
tudi direktorji javnih podjetij holdinga in pooblaščenka direktorice holdinga: 
- g. Hrvoje DRAŠKOVIĆ, Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o.,  
- g. Krištof MLAKAR (začasni direktor), Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija, d.o.o.,  
- ga. Darja KRSTIČ, Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o.,  
- g. Janko KRAMŽAR, Snaga Javno podjetje, d.o.o.,  
- g. Bojan LEPIČNIK, Žale Javno podjetje, d.o.o., 
- ga. Darja PUNGERČAR (po pooblastilu), Parkirišča Javno podjetje, d.o.o. in  
- g. Aleksander RAVNIKAR, Javno podjetje Ljubljanske tržnice, d.o.o. 
 
Jadranka DAKIĆ, predsednica Odbora za finance, je podala stališče pristojnega odbora.  
 
Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni želela besede. 
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Razpravljala sta svetnika Miha JAZBINŠEK in Peter SUŠNIK. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje  
 
PREDLOGE SKLEPOV: 
 

1. Mestni svet Mestne občine Ljubljana pooblašča župana Mestne občine Ljubljana, da 
na Svetu ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o., glasuje za 
sprejem 1. predloga sklepa. 
 
Navzočnost je priglasilo 33 svetnikov. 
Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 

2. Mestni svet Mestne občine Ljubljana pooblašča župana Mestne občine Ljubljana, da 
na Svetu ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o., glasuje za 
sprejem 2. predloga sklepa. 
 
Navzočnost se ni spremenila (33 svetnikov). 
Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
3. Mestni svet Mestne občine Ljubljana pooblašča župana Mestne občine Ljubljana, da 
na Svetu ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o., glasuje za 
sprejem 3. predloga sklepa. 
 
Navzočnost se ni spremenila (33 svetnikov). 
Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
4. Mestni svet Mestne občine Ljubljana pooblašča župana Mestne občine Ljubljana, da 
na Svetu ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o., glasuje za 
sprejem 4. predloga sklepa. 
 
Navzočnost se ni spremenila (33 svetnikov). 
Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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5. Mestni svet Mestne občine Ljubljana pooblašča župana Mestne občine Ljubljana, da 
na Svetu ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o., glasuje za 
sprejem 5. predloga sklepa. 
 
Navzočnost se ni spremenila (33 svetnikov). 
Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
6. Mestni svet Mestne občine Ljubljana pooblašča župana Mestne občine Ljubljana, da 
na Svetu ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o., glasuje za 
sprejem 6. predloga sklepa. 
 
Navzočnost se ni spremenila (33 svetnikov). 
Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
7. Mestni svet Mestne občine Ljubljana pooblašča župana Mestne občine Ljubljana, da 
na Svetu ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o., glasuje za 
sprejem 7. predloga sklepa. 
 
Navzočnost se ni spremenila (33 svetnikov). 
Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
8. Mestni svet Mestne občine Ljubljana pooblašča župana Mestne občine Ljubljana, da 
na Svetu ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o., glasuje za 
sprejem 8. predloga sklepa. 
 
Navzočnost se ni spremenila (33 svetnikov). 
Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 5. 
 

LETNO POROČILO ZAVODA ZA TURIZEM LJUBLJANA ZA POSLOVNO LETO 
2006 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli poročilo 
pristojnega Odbora za gospodarske dejavnosti, turizem in kmetijstvo. 
 
Barbara VAJDA, direktorica Zavoda za turizem Ljubljana, je podala uvodno obrazložitev.  
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Bojan ALBREHT, predsednik Odbora za gospodarske dejavnosti, turizem in kmetijstvo, je 
podal stališče odbora.  
 
Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni želela besede. 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Letno poročilo Zavoda za turizem 
Ljubljana za poslovno leto 2006. 
 
Navzočnost je priglasilo 35 svetnikov. 
Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 6. 
 

STRATEŠKI RAZVOJNI IN TRŽENJSKI NAČRT TURISTIČNE DESTINACIJE 
LJUBLJANA ZA OBDOBJE 2007 -2013 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli poročilo 
pristojnega Odbora za gospodarske dejavnosti, turizem in kmetijstvo. 
 
Barbara VAJDA, direktorica Zavoda za turizem Ljubljana, je podala uvodno obrazložitev.  
 
Med podajanjem obrazložitve Barbare VAJDA je vodenje seje za 6 minut prevzel podžupan 
Janko MÖDERNDORFER. 
 
Bojan ALBREHT, predsednik Odbora za gospodarske dejavnosti, turizem in kmetijstvo, je 
podal stališče odbora.  
 
Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni želela besede. 
 
Razpravljali so svetniki: mag. Janez KOPAČ, Peter SUŠNIK, doc. dr. Gregor GOMIŠČEK in 
Miha JAZBINŠEK. 
 
Župan je podal pojasnilo v zvezi z razpravami svetnikov. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Strateški razvojni in trženjski načrt 
turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2007 -2013. 
 
Navzočnost je priglasilo 28 svetnikov. 
Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
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Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 7. 
 

POROČILO O REALIZACIJI STANOVANJSKEGA PROGRAMA ZA LETO 2006 
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje 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.  
 
Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni želela besede. 
 
Razpravljal je svetnik doc. dr. Gregor GOMIŠČEK. Župan je podal pojasnilo v zvezi z 
njegovo razpravo. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Poročilo o realizaciji stanovanjskega 
programa za leto 2006. 
 
Navzočnost je priglasilo 32 svetnikov. 
Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 8. 
 

PREDLOG SKLEPA O SKLEPANJU NAJEMNIH POGODB ZARADI 
PREPREČEVANJA SOCIALNIH STISK V PRIMERIH OBSTOJEČIH NAJEMNIH 

RAZMERIJ 
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje 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.  
 
Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni želela besede. 
 



 13

Razpravljala je svetnica prof. dr. Bojana BEOVIĆ. Odgovore na vprašanja iz njene razprave 
je podala Jožka HEGLER. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Predlog Sklepa o sklepanju najemnih 
pogodb zaradi preprečevanja socialnih stisk v primerih obstoječih najemnih razmerij. 
 
Navzočnost je priglasilo 27 svetnikov. 
Za je glasovalo 34 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 9. 
 

PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K CENI STORITVE POMOČ DRUŽINI NA 
DOMU IZVAJALCU C.O.S.I.O. SOCIALNI SERVIS D.O.O. 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli poročilo 
pristojnega Odbora za zdravstvo in socialno varstvo. 
 
Tilka KLANČAR, načelnica Oddelka za zdravstvo 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. Bojana BEOVIĆ. Odgovor na njeno vprašanje iz razprave je 
podala načelnica Tilka KLANČAR. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Predlog Sklepa o soglasju k ceni storitve 
pomoč družini na domu izvajalcu C.O.S.I.O. socialni servis d.o.o. 
 
Navzočnost je priglasilo 31 svetnikov. 
Za je glasovalo 33 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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AD 10. 
 

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O OSKRBI 
S PITNO VODO 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli poročilo 
pristojnega Odbora za gospodarske javne službe in promet ter poročilo Statutarno pravne 
komisije z redakcijskim amandmajem. 
 
Rudolfa CIUHA, po pooblastilu župana vodja Oddelka za gospodarske javne službe in 
promet, je podala uvodno obrazložitev.  
 
Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER je predstavila poročilo komisije. 
 
Razpravljali so svetniki: Janez MOŠKRIČ, Franc SLAK, Miha JAZBINŠEK, Mihael JARC 
in doc. dr. Gregor GOMIŠČEK. 
 
Župan in Rudolfa CIUHA sta podala odgovore in pojasnila v zvezi z razpravami svetnikov. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
AMANDMA Statutarno pravne komisije: 
 
V deseti alineji drugega odstavka drugega člena Predloga odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo se beseda »vodovodnih« nadomesti z besedo 
»vodovarstvenih«. 
 
Navzočnost je priglasilo 32 svetnikov. 
Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti je glasovalo 5 svetnikov. 
 
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 oskrbi s pitno vodo, skupaj s sprejetim amandmajem. 
 
Navzočnost je priglasilo 31 svetnikov. 
Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti je glasovalo 8 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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AD 11. 
 

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 
ODVAJANJU IN ČIŠČENJU KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli poročilo 
pristojnega Odbora za gospodarske javne službe in promet. 
 
Rudolfa CIUHA, po pooblastilu župana vodja Oddelka za gospodarske javne službe in 
promet, je podala uvodno obrazložitev.  
 
Ker k Predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju 
komunalne in padavinske odpadne vode ni bilo vloženega nobenega amandmaja, je župan dal 
na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Predlog Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode. 
 
Navzočnost je priglasilo 26 svetnikov. 
Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 

 
AD 12. 

 
PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K DODELITVI DELA PLAČE ZA DELOVNO 
USPEŠNOST DIREKTORJA AGENCIJE ZA ŠPORT LJUBLJANA ZA LETO 2006 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli poročilo 
pristojnega Odbora za šport. 
 
Marija FABČIČ, po pooblastilu župana vodja Oddelka za predšolsko vzgojo, izobraževanje in 
šport, je podala uvodno obrazložitev.  
 
Dr. Marta BON, predsednica Odbora za šport, je podala stališče odbora. 
 
Razpravljali so svetniki: Dimitrij KOVAČIČ, Slavko SLAK, Peter SUŠNIK, Roman JAKIČ, 
Miha JAZBINŠEK, Marjeta VESEL VALENTINČIČ, Janko MÖDERNDORFER, doc. dr. 
Gregor GOMIŠČEK, Gregor ISTENIČ in Danica SIMŠIČ. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o soglasju k dodelitvi dela 
plače za delovno uspešnost direktorja Agencije za šport Ljubljana za leto 2006. 
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Navzočnost je priglasilo 33 svetnikov. 
Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti je glasovalo 5 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 13. 
 

OSNUTEK ODLOKA O RAZGLASITVI TRGOVSKEGA PAVILJONA V ŠIŠKI ZA 
KULTURNI SPOMENIK LOKALNEGA POMENA 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli poročilo 
pristojnega Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost. 
 
Jerneja BATIČ, načelnica Oddelka za kulturo in raziskovalno dejavnost, je podala uvodno 
obrazložitev.  
 
Peter BOŽIČ, predsednik Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost, je podal stališče 
odbora.  
 
Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni želela besede. 
 
Razpravljala sta svetnika Miha JAZBINŠEK in Peter SUŠNIK. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Osnutek Odloka o razglasitvi Trgovskega 
paviljona v Šiški za kulturni spomenik lokalnega pomena, skupaj s pripombami iz 
razprave. 
 
Navzočnost je priglasilo 26 svetnikov. 
Za je glasovalo 19 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 14. 
 

OSNUTEK ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA PIONIRSKI DOM - 
CENTER ZA KULTURO MLADIH 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli poročilo 
pristojnega Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost. 
 
Jerneja BATIČ, načelnica Oddelka za kulturo in raziskovalno dejavnost, je podala uvodno 
obrazložitev.  
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Peter BOŽIČ, predsednik Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost, je podal stališče 
odbora.  
 
Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni želela besede. 
 
Razpravljala sta svetnika Peter SUŠNIK in doc. dr. Gregor GOMIŠČEK. 
 
Načelnica Jerneja BATIČ je podala pojasnila in odgovore v zvezi z razpravama svetnikov. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Osnutek Odloka o ustanovitvi javnega 
zavoda Pionirski dom - Center za kulturo mladih, skupaj s pripombami iz razprave. 
 
Navzočnost je priglasilo 28 svetnikov. 
Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 15. 
 

PREDLOG ODLOKA O ZAZIDALNEM NAČRTU ZA DEL OBMOČJA UREJANJA 
VS 6/1 DOLGI MOST 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli poročilo 
pristojnega Odbora za urejanje prostora in urbanizem z amandmajem. 
 
Alenka PAVLIN, vodja Službe za področje lokacijskih načrtov in prenovo v Oddelku za 
urbanizem, je podala uvodno obrazložitev.  
 
Prof. Janez KOŽELJ, predsednik Odbora za urejanje prostora in urbanizem, je podal stališče 
odbora.  
 
O 21. členu predloga odloka, h kateremu je Odbor za urejanje prostora in urbanizem vložil 
amandma, ni razpravljal nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
AMANDMA Odbora za urejanje prostora in urbanizem : 
 
V 21. členu se v prvi vrstici tretjega odstavka črta besedo »lahko«. 
 
Navzočnost je priglasilo 25 svetnikov. 
Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
Nato je župan dal na glasovanje 
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PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Predlog Odloka o zazidalnem načrtu za 
del območja urejanja VS 6/1 Dolgi most, skupaj s sprejetim amandmajem. 
 
Navzočnost je priglasilo 28 svetnikov. 
Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 16. 
 

PREDLOG ODLOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH ZA OBMOČJE 
UREJANJA CR 1/17 KONGRESNI TRG TER DELE OBMOČIJ UREJANJA CT 2 

WOLFOVA ULICA – TRG OSVOBODITVE, CO 1/13 JUŽNI TRG IN CT 10 
SLOVENSKA CESTA 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli poročilo 
pristojnega Odbora za urejanje prostora in urbanizem ter mnenje Sveta Četrtne skupnosti 
Center, pred sejo pa še amandma župana. 
 
Alenka PAVLIN, vodja Službe za področje lokacijskih načrtov in prenovo v Oddelku za 
urbanizem, je podala uvodno obrazložitev.  
 
Goran ISKRIĆ, predsednik Sveta Četrtne skupnosti Center, je podal mnenje četrtne skupnosti.  
 
Prof. Janez KOŽELJ, predsednik Odbora za urejanje prostora in urbanizem, je podal stališče 
odbora.  
 
O naslovu ter 1., 4., 5., 12., 33., 34. in 36. členu predloga odloka, h kateremu je župan vložil 
amandma, so razpravljali svetniki: Miha JAZBINŠEK, doc. dr. Gregor GOMIŠČEK, Mihael 
JARC, prof. Janez KOŽELJ in dr. Jožef KUNIČ. 
 
Svetnik Miha JAZBINŠEK je podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da se ta točka 
preloži in se o predlogu sklepa ne glasuje. 
 
Župan je dal na glasovanje 
 
POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnika Mihe JAZBINŠKA: 
 
Točka se preloži, o predlogu sklepa se ne glasuje. 
 
Navzočnost je priglasilo 34 svetnikov. 
Za je glasovalo 10 svetnikov. Proti je glasovalo 17 svetnikov. 
 
Postopkovni predlog sklepa ni bil sprejet. 
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Po končani razpravi je župan dal na glasovanje  
 
AMANDMA župana: 
 
V naslovu, v prvem odstavku 1. člena in v prvem odstavku 4. člena se za besedilom »Trg 
osvoboditve« črta vejica in besedilo »CO 1/13 Južni trg«. 
 
V prvem odstavku 5. člena se v prvem stavku beseda »sedem« nadomesti z besedo 
»šest«, v zadnjem stavku pa se za označbo »FE6« namesto vejice postavi pika in črta 
ostalo besedilo. 
 
V prvem odstavku 12. člena se besedilo »v funkcionalnih enotah FE6 in FE7« nadomesti 
z besedilom »v funkcionalni enoti FE6«. 
 
V  drugem odstavku 33. člena se črta besedilo »in pod Južnim trgom«. 
 
34. člen se črta. Ostali členi se ustrezno preštevilčijo. 
 
V drugem odstavku 36. člena se besedilo »FE2, FE6 in FE7« nadomesti z besedilom 
»FE2 in FE6«.  
 
Iz grafičnega dela odloka se v celoti črta območje urejanja CO 1/13 Južni trg. 
 
Navzočnost je priglasilo 22 svetnikov. 
 
Župan je ponovno ugotavljal navzočnost. 
 
Navzočnost je priglasilo 27 svetnikov. 
Za je glasovalo 22 svetnikov. Proti je glasovalo 5 svetnikov. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
Nato je župan dal na glasovanje  
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Predlog Odloka o prostorskih ureditvenih 
pogojih za območje urejanja CR 1/17 Kongresni trg ter dele območij urejanja CT 2 
Wolfova ulica – Trg osvoboditve, CO 1/13 Južni trg in CT 10 Slovenska cesta, skupaj s 
sprejetim amandmajem. 
 
Obrazložitev glasu so podali svetniki: Peter SUŠNIK, Miha JAZBINŠEK in doc. dr. Gregor 
GOMIŠČEK. 
 
Župan je podal mnenje v zvezi s to točko. 
 
Navzočnost je priglasilo 29 svetnikov. 
Za je glasovalo 21 svetnikov. Proti je glasovalo 10 svetnikov. 
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Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 17. 
 

OSNUTEK ODLOKA O OBČINSKEM LOKACIJSKEM NAČRTU ZA 
KANALIZACIJSKI ZBIRALNIK C0 OD JEŽICE DO SNEBERIJ 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli poročilo 
pristojnega Odbora za urejanje prostora in urbanizem. 
 
Alenka PAVLIN, vodja Službe za področje lokacijskih načrtov in prenovo v Oddelku za 
urbanizem, je podala uvodno obrazložitev.  
 
Prof. Janez KOŽELJ, predsednik Odbora za urejanje prostora in urbanizem, je podal stališče 
odbora.  
 
Razpravljal je svetnik Peter SUŠNIK. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Osnutek Odloka o občinskem lokacijskem 
načrtu za kanalizacijski zbiralnik C0 od Ježice do Sneberij, skupaj s pripombami iz 
razprave. 
 
Navzočnost je priglasilo 28 svetnikov. 
Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 18. 
 

OSNUTEK ODLOKA O OBČINSKEM LOKACIJSKEM NAČRTU ZA DEL 
OBMOČJA UREJANJA ŠO 1/2 ŠIŠKA (VZHODNI DEL) 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli poročilo 
pristojnega Odbora za urejanje prostora in urbanizem. 
 
Alenka PAVLIN, vodja Službe za področje lokacijskih načrtov in prenovo v Oddelku za 
urbanizem, je podala uvodno obrazložitev.  
 
Prof. Janez KOŽELJ, predsednik Odbora za urejanje prostora in urbanizem, je podal stališče 
odbora.  
 
Razpravljali so svetniki: Miha JAZBINŠEK, Peter SUŠNIK in Slavko SLAK. 
 
Župan je podal pojasnila v zvezi z razpravami svetnikov. 
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Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme osnutek Odloka o občinskem lokacijskem 
načrtu za del območja urejanja ŠO 1/2 Šiška (vzhodni del), skupaj s pripombami iz 
razprave. 
 
Navzočnost je priglasilo 33 svetnikov. 
Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti je glasovalo 6 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 19. 
 

OSNUTEK ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 
PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH ZA PLANSKO CELOTO Š6 

STANEŽIČE - VIŽMARJE 
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli poročilo 
pristojnega Odbora za urejanje prostora in urbanizem. 
 
Alenka PAVLIN, vodja Službe za področje lokacijskih načrtov in prenovo v Oddelku za 
urbanizem, je podala uvodno obrazložitev.  
 
Prof. Janez KOŽELJ, predsednik Odbora za urejanje prostora in urbanizem, je podal stališče 
odbora.  
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Osnutek Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š6 Stanežiče – 
Vižmarje.  
 
Navzočnost je priglasilo 32 svetnikov. 
Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 

 
AD 20. 

 
PREDLOG ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA ZA GRADNJO NA 

OBMOČJU BAVARSKEGA DVORA, S PREDLOGOM ZA HITRI POSTOPEK 
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli še poročilo 
pristojnega Odbora za urejanje prostora in urbanizem. 
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Nataša TURŠIČ, po pooblastilu župana vodja Oddelka za gospodarjenje z zemljišči, je podala 
uvodno obrazložitev.  
 
Prof. Janez KOŽELJ, predsednik Odbora za urejanje prostora in urbanizem, je podal stališče 
odbora.  
 
1. 
Predlog sklepa za sprejem Odloka o programu opremljanja za gradnjo na območju 
Bavarskega dvora po hitrem postopku  
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se Odlok o programu 
opremljanja za gradnjo na območju Bavarskega dvora sprejme po hitrem postopku. 
 
Navzočnost je priglasilo 33 svetnikov. 
Za je glasovalo 33 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
2.  
Predlog Odloka o programu opremljanja za gradnjo na območju Bavarskega dvora 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o programu opremljanja 
za gradnjo na območju Bavarskega dvora. 
 
Navzočnost je priglasilo 29 svetnikov. 
Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
S tem je bil izčrpan dnevni red 6. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, zato je župan 
ob 19.47 uri sejo končal. 
 
 

VODJA 
Službe za organiziranje dela 

mestnega sveta 
Matjaž BREGAR 

 
po pooblastilu 
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