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

Številka: 032-111/2007-17 
Datum:    9. 7. 2007 
 
 

ZAPISNIK 
 
 
5. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, ki je bila v ponedeljek, 23. aprila 
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, Boštjan CIZELJ, Aleš ČERIN, Jadranka DAKIĆ, doc. dr. Gregor 
GOMIŠČEK, Bogomir GORENŠEK, Gregor ISTENIČ, Roman JAKIČ, Mihael JARC, 
Miha JAZBINŠEK, Aleš KARDELJ, Mojca KAVTIČNIK, Maša KOCIPER, Roman 
KOLAR, mag. Janez KOPAČ, Iztok KORDIŠ, Dimitrij KOVAČIČ, Mojca KUCLER 
DOLINAR, Mitja MERŠOL, Janko MÖDERNDORFER, Janez MOŠKRIČ, Miloš 
PAVLICA, Marija Dunja PIŠKUR KOSMAČ, 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 prof. Janez KOŽELJ in dr. Jožef KUNIČ. 
 
Seja se je pričela ob 18.50 uri (po prekinjeni 6. izredni seji) ob navzočnosti 35 svetnikov. 
 
S sklicem seje so svetniki prejeli predlog dnevnega reda 5. seje Mestnega sveta Mestne občine 
Ljubljana.  
 
Župan je na začetku seje svetnike obvestil o spremenjenem vrstnem redu točk, in sicer se 14. 
točka z naslovom »Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Mestne občine Ljubljana« 
obravnava pred 4. točko predlaganega dnevnega reda z naslovom »Predlog Pravilnika o 
zamenjavah stanovanj Mestne občine Ljubljana«. Ostale točke dnevnega reda so se 
ustrezno preštevilčile. 
 
Tako je župan dal v obravnavo naslednji PREDLOG DNEVNEGA REDA: 
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1. Vprašanja in pobude svetnikov 
2. Kadrovske zadeve 
3.   a) Predlog Sklepa o podelitvi naziva častni meščan glavnega mesta Ljubljana 

   b) Predlog Sklepa o podelitvi nagrad glavnega mesta Ljubljana za leto 2007 
   c) Predlog Sklepa o podelitvi plaket glavnega mesta Ljubljana za leto 2007 

4. Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Mestne občine Ljubljana 
5. Predlog Pravilnika o zamenjavah stanovanj Mestne občine Ljubljana 
6. Predlog Pravilnika o dodeljevanju službenih stanovanj Mestne občine Ljubljana v 
najem  
7. Predlog Odloka o ustanovitvi Sveta za varstvo pravic najemnikov stanovanj v Mestni 
občini Ljubljana 
8. Predlog Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja podeželja v 
Mestni občini Ljubljana  
9. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za 
severni del območja urejanja VP 3/2 Brdo  
10. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejemu prostorskih 
ureditvenih pogojev za plansko celoto V3 Vič (za del območja urejanja VS 3/3 Brdo- 
Vrhovci)  
11. Osnutek Odloka o programu opremljanja za severni del območja urejanja VP 3/2 – 
Brdo in del območja urejanja VS 3/3 – Brdo Vrhovci  
12. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih 
pogojih za plansko celoto Š4 Dravlje  
13. Osnutek Odloka o Občinskem lokacijskem načrtu za del območja urejanja ŠP 6/2 
SKIP  
14. Predlog sklepa o ustanavljanju stavbnih pravic po 271. členu Stvarnopravnega 
zakonika in o urejanju premoženjsko pravnih razmerij v stanovanjskih soseskah MOL 
 
 
O predlaganem dnevnem redu ni razpravljal nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog dnevnega reda 5. seje mestnega 
sveta. 
 
Navzočnost je priglasilo 27 svetnikov. 
Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti je glasovalo 6 svetnikov. 
 
Predlagani dnevni red je bil sprejet. 

 
 

AD 1. 
 

VPRAŠANJA IN POBUDE SVETNIKOV  
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli po sklicu seje.  
 
Pisnih vprašanj z zahtevo za ustno predstavitev ni poslal noben svetnik. 
 
Prav tako ni noben svetnik poslal vprašanja oz. pobude za pisni odgovor. 
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Odgovora v zvezi s svojim vprašanjem glede podaljšanja proge LPP je prejel svetnik Aleš 
KARDELJ. 
 
 

AD 2. 
 

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 NADOMESTNEGA PREDSTAVNIKA 
MESTNE OBČINE LJUBLJANA V SVET  ZAVODA ZA OSKRBO NA DOMU 
LJUBLJANA 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje: 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
V Svet Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana se namesto prof. dr. Stanislava 
PEJOVNIKA  za predstavnika  Mestne občine Ljubljana    
i m e n u j e : 
 
Andrej ŽUGEL. 
 
Mandat imenovanega je vezan na mandat sveta zavoda.  
 
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov. 
Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
2. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO OSNOVNE ŠOLE 
NOVE JARŠE 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Marjani KOGELNIK se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Osnovne 
šole Nove Jarše. 
 
Navzočnost je priglasilo 28 svetnikov. 
Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
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Sklep je bil sprejet. 
 
 
3. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO OSNOVNE ŠOLE 
ŠENTVID 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Nadi PAJ se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Osnovne šole Šentvid. 
 
Navzočnost je priglasilo 30 svetnikov. 
Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
4. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO OSNOVNE ŠOLE 
TRNOVO 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Ireni KOKOVNIK se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Osnovne šole 
Trnovo. 
 
Navzočnost je priglasilo 28 svetnikov. 
Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
5. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO GLASBENE ŠOLE 
FRANCA ŠTURMA 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Lijani URŠIČ se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Glasbene šole 
Franca Šturma. 
 
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov. 
Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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6. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJA GIMNAZIJE 
LEDINA 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Romanu VOGRINCU se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnatelja Gimnazije 
Ledina. 
 
Navzočnost je priglasilo 32 svetnikov. 
Za je glasovalo 33 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
7. PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K IMENOVANJU DIREKTORICE 
REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE LJUBLJANSKE URBANE REGIJE 
 
Razpravljali so svetniki: Peter SUŠNIK, prof. dr. Metka TEKAVČIČ in Dimitrij KOVAČIČ. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana daje soglasje k imenovanju mag. Lilijane 
MADJAR za direktorico Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije. 
 
Mandat imenovane traja štiri leta. 
 
Navzočnost je priglasilo 30 svetnikov. 
Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 3. 
 

A) PREDLOG SKLEPA O PODELITVI NAZIVA ČASTNI MEŠČAN GLAVNEGA 
MESTA LJUBLJANA  

 
B) PREDLOG SKLEPA O PODELITVI NAGRAD GLAVNEGA MESTA 

LJUBLJANA ZA LETO 2007 
 

C) PREDLOG SKLEPA O PODELITVI PLAKET GLAVNEGA MESTA LJUBLJANA 
ZA LETO 2007 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli po sklicu seje.  
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Dr. Milena Mileva BLAŽIĆ, predsednica Komisije za priznanja, je podala uvodno 
obrazložitev k vsem trem predlogom sklepov. 
 
 
A) PREDLOG SKLEPA O PODELITVI NAZIVA ČASTNI MEŠČAN GLAVNEGA 
MESTA LJUBLJANA 
 
Razpravljali so svetniki: Boštjan CIZELJ, dr. Milena Mileva BLAŽIĆ, doc. dr. Gregor 
GOMIŠČEK, Aleš ČERIN, Miha JAZBINŠEK, Dimitrij KOVAČIČ, Janko 
MÖDERNDORFER, Peter BOŽIČ, Roman JAKIČ, Mihael JARC, prof. dr. Metka 
TEKAVČIČ, Peter SUŠNIK, dr. Slavko ZIHERL, Anja BAH ŽIBERT, Franc SLAK, Danica 
SIMŠIČ in mag. Nives CESAR. 
 
Svetnik Dimitrij KOVAČIČ je podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da se glede na 
razpravo glasuje o vsakem predlogu posebej. 
 
Župan je dal na glasovanje 
 
POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnika Dimitrija KOVAČIČA: 
 
Pri predlogih za častnega meščana oziroma častno meščanko se glasuje o vsakem 
predlogu posebej. 
 
Navzočnost je priglasilo 36 svetnikov. 
Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti je glasovalo 12 svetnikov. 
 
Postopkovni predlog sklepa je bil sprejet. 
 
 
Nato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOGE SKLEPOV: 

 
1. Naziv častna meščanka prejme: 
 
dr. Kristina BRENKOVA. 
 
Navzočnost se ni spremenila (36 svetnikov). 
Za je glasovalo 42 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
2. Naziv častni meščan prejme: 
 
Milan KUČAN. 

 
Obrazložitev glasu je podala svetnica prof. dr. Bojana BEOVIĆ. 
 
Navzočnost se ni spremenila (36 svetnikov). 
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Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti je glasovalo 13 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
3. Naziv častni meščan prejme: 
 
akademik Tone PAVČEK.  

 
Navzočnost se ni spremenila (36 svetnikov). 
Za je glasovalo 39 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
B) PREDLOG SKLEPA O PODELITVI NAGRAD GLAVNEGA MESTA 
LJUBLJANA ZA LETO 2007 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Nagrado glavnega mesta Ljubljana za leto 2007 prejmejo: 
 
- Aleksander BASSIN, 
 
- Akademska športna zveza Olimpija Ljubljana, 
 
- Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana. 

 
 

Navzočnost je priglasilo 37 svetnikov. 
Za je glasovalo 33 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
C) PREDLOG SKLEPA O PODELITVI PLAKET GLAVNEGA MESTA LJUBLJANA 
ZA LETO 2007 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Plaketo glavnega mesta Ljubljana za leto 2007 prejmejo: 
 
- Stanko DOLENC 
- Rajko JAZBEC 
- Slavko KRUŠNIK 
- Mitja VILAR 
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- Željko ŽELEZNIK 
- Folklorna skupina Emona 
- Športno društvo Zadvor 
 
Navzočnost je priglasilo 30 svetnikov. 
Za je glasovalo 40 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Seja je bila prekinjena ob 20.50 uri. Nadaljevala se je po končani 6. izredni seji ob 22.08 uri. 
 
 

AD 4. 
 

PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV STATUTA MESTNE OBČINE 
LJUBLJANA 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli še amandmaje 
župana, amandmaja Svetniškega kluba LDS, amandmaje svetnikov Dimitrija KOVAČIČA in 
Janeza MOŠKRIČA, pobudo svetnika Mihe JAZBINŠKA ter poročilo Statutarno pravne 
komisije. 
 
Vojko GRÜNFELD, načelnik Oddelka za lokalno samoupravo, je podal uvodno obrazložitev. 
 
Maša KOCIPER, predsednica Statutarno pravne komisije, je podala stališče komisije. 
 
Na predlog Statutarno pravne komisije mestni svet ni obravnaval tistih amandmajev, ki niso 
bili vloženi v skladu s 134. členom poslovnika, so pa razvidni iz poročila komisije. 
 
   

I. 
 

O 4. členu predloga sprememb in dopolnitev statuta, h kateremu je ŽUPAN vložil 
AMANDMA, ni razpravljal nihče, zato je župan amandma dal na glasovanje:    
 
V 4. členu se besedilo pete alineje ( 9. točka) spremeni tako, da se glasi: 
»- v 9. točki v besedilu pred dvopičjem za besedama »varstvo okolja« doda besedilo »in 
ohranjanja narave«, v prvi alineji besedi »naravne dediščine« nadomesti z besedama 
»naravnih dobrin« in na koncu zadnje alineje pred podpičjem doda besedilo »in 
ohranjanja narave«. 
 
V 4. členu se v zadnji alineji (12. točka) besedilo v narekovaju dopolni z novo tretjo 
alinejo, ki se glasi: 
»- pripravo energetskega koncepta MOL in druge naloge s področja energetike;« 
 
Župan je pred glasovanjem povedal, da Statutarno pravna komisija amandma podpira. 
 
Navzočnost je priglasilo 35 svetnikov. 
Za je glasovalo 33 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
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Amandma je bil sprejet. 

 
 

II. 
 

O 8. členu predloga sprememb in dopolnitev statuta, h kateremu so ŽUPAN, Svetniški klub 
LDS ter svetnika Dimitrij KOVAČIČ in Miha JAZBINŠEK vložili AMANDMAJE, ni 
razpravljal nihče, zato je župan amandmaje dal na glasovanje:    
 
- AMANDMA župana: 
 
V 8. členu se v petem odstavku spremeni besedilo v narekovaju tako, da se glasi: 
»sprejema letni načrt prodaje finančnega premoženja in letni načrt pridobivanja in 
razpolaganja z nepremičnim premoženjem MOL, lahko pa določi, da letni načrt 
pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem MOL pod določeno 
vrednostjo sprejme župan.« 
 
Doda se nov šesti odstavek, ki se glasi: 
»Za trinajsto alinejo se doda nova štirinajsta alineja, ki se glasi: 
»-odloča o pravnih poslih razpolaganja z nepremičnim premoženjem nad vrednostjo 
3.000.000,00 eurov,«. 
 
V dosedanjem šestem do osmem odstavku, ki postanejo sedmi do deveti odstavek, se 
alineje ustrezno preštevilčijo.« 
 
Župan je pred glasovanjem povedal, da Statutarno pravna komisija amandma podpira. 
 
Navzočnost je priglasilo 34 svetnikov. 
Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti je glasovalo 12 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
-  AMANDMA Svetniškega kluba LDS: 
 
V 8. členu se doda nov šesti odstavek, ki se glasi: 
» Za trinajsto alineo se doda nova štirinajsta alinea, ki se glasi: 
'- odloča o pravnih poslih razpolaganja z nepremičnim premoženjem nad vrednostjo 
2.000.000,00 eurov.' 
 
Župan je pred glasovanjem povedal, da amandma podpira. 
 
Navzočnost je priglasilo 26 svetnikov. 
 
Župan je ponovno ugotavljal navzočnost. 
 
Navzočnost je priglasilo 39 svetnikov. 
Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki. 
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Župan je dal amandma ponovno na glasovanje. 
 
Navzočnost se ni spremenila (39 svetnikov). 
Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
Ker je bil amandma Svetniškega kluba LDS sprejet, o amandmajih svetnikov Dimitrija 
KOVAČIČA in  Mihe JAZBINŠKA mestni svet ni glasoval. 
 
AMANDMA svetnika Mihe JAZBINŠKA se je sicer glasil: 
 
V 8. členu se doda nov šesti odstavek, ki se glasi: 
»Za trinajsto alinejo se doda nova štirinajsta alineja, ki se glasi: 
'- odloča o pravnih poslih razpolaganja z nepremičnim premoženjem nad vrednostjo 
1.000.000,00 eurov,'. 
 
 
AMANDMA svetnika Dimitrija KOVAČIČA se je sicer glasil: 
 
Doda se nov šesti odstavek, ki se glasi: 
»Za trinajsto alinejo se doda nova štirinajsta alineja, ki se glasi: 
»- odloča o pravnih poslih razpolaganja z nepremičnim premoženjem nad vrednostjo 
500.000,00 eurov,«. 
 
V dosedanjem šestem do osmem odstavku, ki postanejo sedmi do deveti odstavek, se 
alineje ustrezno preštevilčijo.« 
 
 
Nato je župan dal na glasovanje še 
 
AMANDMA svetnika Mihe JAZBINŠKA: 
 
Na koncu 8. člena se doda odstavek, ki se glasi: 
»V 27. členu Statuta MOL se doda drugi odstavek, ki se glasi: 
'Pri imenovanjih in razrešitvah iz sedme, desete, enajste in dvanajste alineje prvega 
odstavka tega člena se praviloma upošteva izid volitev v svet in interes izražen v 
svetniških klubih in s strani samostojnih svetnikov.' 
 
Župan je pred glasovanjem povedal, da Statutarno pravna komisija amandmaja ne podpira. 
 
Navzočnost je priglasilo 34 svetnikov. 
Za je glasovalo 11 svetnikov. Proti je glasovalo 22 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
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III. 
 

O 9. členu predloga sprememb in dopolnitev statuta, h kateremu so ŽUPAN ter svetnika 
Dimitrij KOVAČIČ in Miha JAZBINŠEK vložili AMANDMAJE, ni razpravljal nihče, 
zato je župan amandmaje dal na glasovanje: 
 
- AMANDMA župana: 
 
V 9. členu se v drugem odstavku besedilo v narekovaju nadomesti z besedilom, ki se 
glasi:   
»- odloča o pravnih poslih razpolaganja z nepremičnim premoženjem pod vrednostjo 
3.000.000,00 eurov, o ostalih pravnih poslih ravnanja s stvarnim premoženjem, o 
pravnih poslih prodaje finančnega premoženja ter o sklepanju poravnav,«. 
 
Glede na sprejeti amandma k 8. členu je župan smiselno popravil svoj amandma, in sicer 
namesto zneska 3.000.000,00 evrov je predlagal 2.000.000,00 evrov. 
 
Navzočnost je priglasilo 27 svetnikov. 
 
Župan je ponovno ugotavljal navzočnost. 
 
Navzočnost je priglasilo 32 svetnikov. 
Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 
 
Župan je dal amandma ponovno na glasovanje. 
 
Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 
Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 

 
-  AMANDMA svetnika Mihe JAZBINŠKA: 
 
V drugem odstavku 9. člena se besedilo v narekovaju nadomesti z besedilom, ki se glasi: 
»-odloča o pravnih poslih razpolaganja z nepremičnim premoženjem pod vrednostjo 
1.000.000,00 eurov, o ostalih pravnih poslih ravnanja s stvarnim premoženjem, o 
pravnih poslih prodaje finančnega premoženja ter o sklepanju poravnav na osnovi 
predpisanega načina in kriterijev mestnega sveta za upravljanje in gospodarjenje s 
premoženjem MOL«, 
 
Župan je pred glasovanjem povedal, da amandmaja ne podpira. 
 
Navzočnost je priglasilo 37 svetnikov. 
Za je glasovalo 11 svetnikov. Proti je glasovalo 17 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
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-  AMANDMA svetnika Dimitrija KOVAČIČA: 
 
»V 9. členu se v drugem odstavku besedilo v narekovaju nadomesti z besedilom, ki se 
glasi: 
»- odloča o pravnih poslih razpolaganja z nepremičnim premoženjem pod vrednostjo 
500.000,00 eurov, o ostalih pravnih poslih ravnanja s stvarnim premoženjem, o pravnih 
poslih prodaje finančnega premoženja ter o sklepanju poravnav,«. 
 
Navzočnost je priglasilo 22 svetnikov. 
 
Župan je ponovno ugotavljal navzočnost. 
 
Navzočnost je priglasilo 36 svetnikov. 
Za je glasovalo 12 svetnikov. Proti je glasovalo 22 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
- AMANDMA svetnika Mihe JAZBINŠKA: 
 
V 9. členu Predloga Sprememb in dopolnitev Statuta MOL se črta šesti odstavek, alineje 
pa preštevilčijo. 
 
Župan je pred glasovanjem povedal, da Statutarno pravna komisija amandmaja ne podpira. 
 
Navzočnost je priglasilo 36 svetnikov. 
Za je glasovalo 9 svetnikov. Proti je glasovalo 22 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
- AMANDMA svetnika Mihe JAZBINŠKA: 
 
V 9. členu Predloga Sprememb in dopolnitev Statuta MOL se črta sedmi odstavek, 
alineje pa preštevilčijo. 
 
Župan je pred glasovanjem povedal, da Statutarno pravna komisija amandmaja ne podpira. 
 
Navzočnost je priglasilo 36 svetnikov. 
Za je glasovalo 11 svetnikov. Proti je glasovalo 25 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 

IV. 
 

O 16. členu predloga sprememb in dopolnitev statuta, h kateremu sta Svetniški klub LDS in 
svetnik Miha JAZBINŠEK vložila AMANDMAJA, ni razpravljal nihče. 
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Svetnik Slavko SLAK je amandma Svetniškega kluba LDS umaknil. 
 
Župan je dal na glasovanje 
  
- AMANDMA svetnika Mihe JAZBINŠKA: 
 
V 16. členu se v deveti alineji spremenjenega 60. člena besedilo », ki obravnavajo 
območje četrtne skupnosti« nadomesti z besedilom, ki se glasi: 
»ter posreduje svoje mnenje na seji mestnega sveta ob sprejemu prostorskih planskih in 
izvedbenih aktov, aktov o razglasitvi naravnih vrednot in kulturnih spomenikov z 
območja njihove četrtne skupnosti«. 
 
Župan je pred glasovanjem povedal, da Statutarno pravna komisija amandmaja ne podpira. 
 
Navzočnost je priglasilo 35 svetnikov. 
Za je glasovalo 12 svetnikov. Proti je glasovalo 23 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
- AMANDMA Svetniškega kluba LDS se je sicer glasil: 
 
»16. člen se dopolni tako, da se v prvem odstavku: 

- doda besedi  »mnenje ali« za prvo besedo 2., 6., 8., 10., 12. in 21. alinee, in 
- doda besedi in vejico »daje mnenja,« pred prvo besedo 9., 11., 13., 14., 15., 16., 

17., 18., 22., in 23. alinee.« 
 
 

V. 
 

O 17. členu predloga sprememb in dopolnitev statuta, h kateremu je ŽUPAN vložil 
AMANDMA, sta razpravljala svetnika mag. Janez KOPAČ in Danica SIMŠIČ, ki je 
predlagala redakcijski popravek amandmaja, in sicer, da se beseda »neorganiziranimi« 
nadomesti z »neformalnimi«.    
 
Župan je pripombo sprejel in dal na glasovanje 
 
AMANDMA župana: 
 
V  17. členu se v prvem odstavku novega 60.a člena doda nova četrta alineja, ki se glasi: 
»- izvaja programe čiščenja in urejanja okolja in pri tem sodeluje z organiziranimi in 
neformalnimi oblikami združevanja občanov,«. 
Dosedanja četrta alineja postane peta alineja. 
 
Navzočnost je priglasilo 37 svetnikov. 
Za je glasovalo 39 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Amandma je bil sprejet. 
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Nato je dal na glasovanje še uskladitvena amandmaja: 
 
AMANDMA župana k 8. členu: 
 
V 8. členu se v petem odstavku spremeni besedilo v narekovaju tako, da se glasi: 
»-sprejema letni načrt prodaje finančnega premoženja in letni načrt pridobivanja in 
razpolaganja z nepremičnim premoženjem MOL, lahko pa določi, da letni načrt 
pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem MOL pod določeno 
vrednostjo sprejema župan,«. 
 
V dosedanjem šestem do osmem odstavku, ki postanejo sedmi do deveti odstavek, se 
alineje ustrezno preštevilčijo.« 
 
Navzočnost je priglasilo 30 svetnikov. 
Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
AMANDMA župana k 9. členu: 
 
V 9. členu se v drugem odstavku besedilo v narekovaju nadomesti z besedilom, ki se 
glasi: 
»- odloča o pravnih poslih razpolaganja z nepremičnim premoženjem pod vrednostjo 
2.000.000,00 eurov, o ostalih pravnih poslih ravnanja s stvarnim premoženjem, o 
pravnih poslih prodaje finančnega premoženja ter o sklepanju poravnav,« 
 
Navzočnost je priglasilo 27 svetnikov. 
 
Župan je ponovno ugotavljal navzočnost. 
 
Navzočnost je priglasilo 33 svetnikov. 
Za je glasovalo 33 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
Po končanem glasovanju o vloženih amandmajih je župan dal na glasovanje 

 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sprememb in dopolnitev Statuta 
Mestne občine Ljubljana, skupaj s sprejetimi amandmaji.   
 
Navzočnost je priglasilo 34 svetnikov. 
Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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AD 5. 
 

PREDLOG PRAVILNIKA O ZAMENJAVAH STANOVANJ MESTNE OBČINE 
LJUBLJANA 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli še poročilo 
pristojnega Odbora za stanovanjsko politiko z amandmajema. 
 
Jožka HEGLER, direktorica Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana, je 
podala uvodno obrazložitev. 
 
Sašo RINK, predsednik Odbora za stanovanjsko politiko, je podal stališče odbora. 
 
Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni želela besede. 

 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje amandmaja Odbora za stanovanjsko 
politiko: 
 
1. AMANDMA Odbora za stanovanjsko politiko k 4. členu predloga pravilnika: 
 
V četrtem členu predloga Pravilnika o zamenjavah stanovanj Mestne občine Ljubljana 
se v četrti alineji za besedo »bolezenskih« doda vejica in nova beseda »invalidnih«. 
 
Navzočnost je priglasilo 16 svetnikov. 
 
Župan je ponovno ugotavljal navzočnost.   
 
Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov. 
Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 

 
 

2. AMANDMA Odbora za stanovanjsko politiko k 8. členu predloga pravilnika: 
 
V osmem členu predloga Pravilnika o zamenjavah stanovanj Mestne občine Ljubljana 
se v 4. vrstici za besedo »stanovanja,« doda beseda »invalidnost« in vejica. 
 
Navzočnost se ni spremenila (23 svetnikov). 
Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
Nato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Pravilnika o zamenjavah 
stanovanj Mestne občine Ljubljana, skupaj s sprejetima amandmajema. 
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Navzočnost je priglasilo 25 svetnikov. 
Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 6. 
  

PREDLOG PRAVILNIKA O DODELJEVANJU SLUŽBENIH STANOVANJ 
MESTNE OBČINE LJUBLJANA V NAJEM 

 
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 Mestne občine Ljubljana, 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 Miha JAZBINŠEK. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Pravilnika o dodeljevanju 
službenih stanovanj Mestne občine Ljubljana v najem. 
 
Navzočnost je priglasilo 29 svetnikov. 
Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 7. 
 

PREDLOG ODLOKA O USTANOVITVI SVETA ZA VARSTVO PRAVIC 
NAJEMNIKOV STANOVANJ V MESTNI OBČINI LJUBLJANA 

 
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 Mestne občine Ljubljana, je 
podala uvodno obrazložitev. 
 
Sašo RINK, predsednik Odbora za stanovanjsko politiko, je podal stališče odbora. 
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Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o ustanovitvi Sveta za 
varstvo pravic najemnikov stanovanj v Mestni občini Ljubljana. 
 
Navzočnost je priglasilo 30 svetnikov. 
Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 8. 
 

PREDLOG PRAVILNIKA O DODELJEVANJU DRŽAVNIH POMOČI ZA 
PROGRAME RAZVOJA PODEŽELJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega 
Odbora za gospodarske dejavnosti, turizem in kmetijstvo, pred sejo pa še amandmaje župana. 
 
Gorazd MASLO, vodja Službe za kmetijstvo in upravne zadeve v Oddelku za gospodarske 
dejavnosti in turizem, je podal uvodno obrazložitev. 
 
Bojan ALBREHT, predsednik Odbora za gospodarske dejavnosti in turizem, je podal stališče 
odbora. 
 
Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni želela besede. 

 
O aktu v celoti je razpravljal svetnik Miha JAZBINŠEK. 
 

 
I. 
 

O 1. členu predloga pravilnika, h kateremu je župan vložil AMANDMA, ni razpravljal nihče, 
zato je župan amandma dal na glasovanje: 
 
V 1. členu se  v četrti vrstici  za  besedami, »pomoči za majhna in srednje velika 
podjetja, ki se ukvarjajo s«  črta  beseda  » primarno«, v peti vrstici se za  besedami 
»prirejo kmetijskih proizvodov in o spremembi Uredbe (ES) št.70/2001« črtajo besede »- 
skupinske izjeme« in doda »(v nadaljevanju Uredba za skupinske izjeme)«. 
 
Navzočnost je priglasilo 31 svetnikov. 
Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
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II. 
 

O naslovu II. poglavja predloga pravilnika, h kateremu je župan vložil AMANDMA, ni 
razpravljal nihče, zato je župan amandma dal na glasovanje: 
 
Naslov II. poglavja se spremeni tako, da se glasi:  
»II. POMOČI DODELJENE PO UREDBI ZA SKUPINSKE IZJEME«. 
 
Navzočnost je priglasilo 30 svetnikov. 
Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 

 
 

III. 
 

O 5. členu predloga pravilnika, h kateremu je župan vložil AMANDMA, ni razpravljal nihče, 
zato je župan amandma dal na glasovanje: 
 
V 5. členu, točka 6.2.2. se v 4. alineji v oklepaju črtata besedi »gnojne jame, gnojišča« in 
na koncu alineje doda besedilo » razen gnojnih jam in gnojišč za namen izpolnjevanja 
standarda nitratne direktive;«. 
 
V 5. členu, točka 6.2.3. se na koncu 2. alineje doda besedilo »oziroma kot določajo 
nacionalni predpisi za posamezna področja;«. 
 
Navzočnost je priglasilo 28 svetnikov. 
Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 

 
 

IV. 
 

O 10. členu predloga pravilnika, h kateremu je župan vložil AMANDMA, ni razpravljal 
nihče, zato je župan amandma dal na glasovanje: 
 
V naslovu 10. člena se v oklepaju črtata besedi »skupinske izjeme«.  
 
Navzočnost je priglasilo 29 svetnikov. 
Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 

 
 

V. 
 

O 17. členu predloga pravilnika, h kateremu je župan vložil AMANDMA, ni razpravljal 
nihče, zato je župan amandma dal na glasovanje: 
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V 17. členu se v prvi vrstici besedo »deseti« nadomesti z besedo »petnajsti« 
 
Navzočnost je priglasilo 29 svetnikov. 
Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 

 
 
Po končanem glasovanju o vloženih amandmajih je župan dal na glasovanje  
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Pravilnika o dodeljevanju 
državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana, skupaj s 
sprejetimi amandmaji. 
 
Navzočnost je priglasilo 29 svetnikov. 
Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Svetnik Slavko SLAK je v imenu Svetniških klubov LDS in SD podal POSTOPKOVNI 
PREDLOG SKLEPA, da se glede na pozno uro seja prekine. 
 
Župan je dal na glasovanje 
 
POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnika Slavka SLAKA: 
 
Seja se prekine. 
 
Navzočnost je priglasilo 31 svetnikov. 
Za je glasovalo 11 svetnikov. Proti je glasovalo 21 svetnikov. 
 
Postopkovni predlog sklepa ni bil sprejet. 
 
 
Svetnik Miloš PAVLICA je predlagal, da se ugotovi sklepčnost mestnega sveta. 
 
Župan je preko glasovalne naprave ugotavljal navzočnost. 
 
Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov. 
 
 

AD 9. 
 

OSNUTEK ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 
ZAZIDALNEM NAČRTU ZA SEVERNI DEL OBMOČJA UREJANJA VP 3/2 BRDO 
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Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli še 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. 
 
Mag. Janez KOPAČ, podpredsednik Odbora za urejanje prostora in urbanizem, je podal 
stališče odbora. 
 
Razpravljal je svetnik Miha JAZBINŠEK. 
   
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Osnutek Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za severni del območja urejanja VP 3/2 Brdo, 
skupaj s pripombami iz razprave. 
 
Navzočnost je priglasilo 26 svetnikov. 
Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 10. 
 

OSNUTEK ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 
SPREJEMU PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJEV ZA PLANSKO CELOTO 

V3 VIČ (ZA DEL OBMOČJA UREJANJA VS 3/3 BRDO- VRHOVCI) 
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli še 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. 
 
Mag. Janez KOPAČ, podpredsednik Odbora za urejanje prostora in urbanizem, je podal 
stališče odbora. 
 
Razpravljal je svetnik Miha JAZBINŠEK. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Osnutek Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V3 
Vič (za del območja urejanja VS 3/3 Brdo- Vrhovci), skupaj s pripombami iz razprave. 
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Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov. 
 
Župan je ponovno ugotavljal navzočnost. 
 
Navzočnost je priglasilo 25 svetnikov. 
Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 11. 
 

OSNUTEK ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA ZA SEVERNI DEL 
OBMOČJA UREJANJA VP 3/2 – BRDO IN DEL OBMOČJA UREJANJA VS 3/3 – 

BRDO VRHOVCI 
 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli poročilo 
pristojnega Odbora za urejanje prostora in urbanizem. 
 
Nataša TURŠIČ, po pooblastilu vodja Oddelka za gospodarjenje z zemljišči, je podala uvodno 
obrazložitev. 
 
Mag. Janez KOPAČ, podpredsednik 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 programu opremljanja 
za severni del območja urejanja VP 3/2 – Brdo in del območja urejanja VS 3/3 – Brdo 
Vrhovci. 
 
Navzočnost je priglasilo 26 svetnikov. 
Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 12. 
 

OSNUTEK ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 
PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH ZA PLANSKO CELOTO Š4 DRAVLJE 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli še 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. 
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Mag. Janez KOPAČ, podpredsednik Odbora za urejanje prostora in urbanizem, je podal 
stališče odbora. 
 
Razpravljali so svetniki: Janko MÖDERNDORFER, Miha JAZBINŠEK in Eva STRMLJAN 
KRESLIN. 
 
Župan je podal pojasnilo v zvezi z razpravo svetnice Eve STRMLJAN KRESLIN. 
 
Po končani razpravi 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 Š4 Dravlje, 
skupaj s pripombami iz razprave. 
 
Obrazložitev glasu je podal svetnik Miha JAZBINŠEK. 
 
Navzočnost je priglasilo 22 svetnikov. 
 
Župan je ponovno ugotavljal navzočnost. 
 
Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov. 
Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 13. 
 

OSNUTEK ODLOKA O OBČINSKEM LOKACIJSKEM NAČRTU ZA DEL 
OBMOČJA UREJANJA ŠP 6/2 SKIP 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli še 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. 
 
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: 
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Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Osnutek Odloka o Občinskem 
lokacijskem načrtu za del območja urejanja ŠP 6/2 SKIP, skupaj s pripombami iz 
razprave. 
 
Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov. 
Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 13. 
 

PREDLOG SKLEPA O USTANAVLJANJU STAVBNIH PRAVIC PO 271. ČLENU 
STVARNOPRAVNEGA ZAKONIKA IN O UREJANJU PREMOŽENJSKO 

PRAVNIH RAZMERIJ V STANOVANJSKIH SOSESKAH MOL 
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli amandmaje 
svetnika Mihe JAZBINŠKA ter poročilo pristojnega Odbora za gospodarjenje z 
nepremičninami z amandmajem. 
 
Nataša TURŠIČ, po pooblastilu vodja Oddelka za gospodarjenje z zemljišči, je podala uvodno 
obrazložitev. 
 
Jadranka DAKIĆ, predsednica Odbora za gospodarjenje z nepremičninami, je podala stališče 
odbora. 
 
O aktu v celoti je razpravljal svetnik Miha JAZBINŠEK. 
 
 

I. 
 

O 1. členu predloga sklepa, h kateremu sta svetnik Miha JAZBINŠEK in Odbor za 
gospodarjenje z nepremičninami vložila amandmaja, je razpravljal svetnik Miha 
JAZBINŠEK. 
 
Po končani razpravi je župan dal amandmaja na glasovanje: 
 
AMANDMA svetnika Mihe JAZBINŠKA: 
 
V 1. členu se doda odstavek, ki se glasi: 
 
»Zgradba, za katero se lastniku iz prvega odstavka tega člena podeli stavbna pravica 
(vključno kot posebna pravica uporabe), se razdeli v etažno lastnino skladno določilom 
258. člena Stvarnopravnega zakonika. Za površine, infrastrukturne prostorske ureditve, 
objekte, etaže in/ali dele posameznih etaž v splošni rabi, ki so javno dobro, imajo 
svojstvo in/ali bodo po predpisanih postopkih postali javno dobro, se vzpostavi etažna 
lastnina Mestne občine Ljubljana.« 
 
Župan je pojasnil, da pristojni odbor amandmaja ne podpira. 
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Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov. 
Za so glasovali 3 svetniki. Proti je glasovalo 21 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
AMANDMA Odbora za gospodarjenje z nepremičninami: 
 
V 1. členu se doda odstavek, ki se glasi: 
»Zgradba, za katero se lastniku iz prvega odstavka tega člena podeli stavbna pravica se 
lastninsko uredi skladno z določili Stvarnopravnega zakonika vključno s površinami v 
splošni rabi za katere se lahko vzpostavi javno dobro.« 
 
Navzočnost se ni spremenila (23 svetnikov). 
Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 

 
II. 

 
O 2. členu predloga pravilnika, h kateremu je svetnik Miha JAZBINŠEK vložil amandmaja, 
je razpravljal svetnik Miha JAZBINŠEK. 
 
Jadranka DAKIĆ, predsednica Odbora za gospodarjenje z nepremičninami, je povedala, da 
odbor amandmajev ne podpira. 
 
Po končani razpravi je župan amandmaja dal na glasovanje: 
 
1. AMANDMA svetnika Mihe JAZBINŠKA k 2. členu predloga sklepa: 
 
V 2. členu se doda drugi odstavek, ki se glasi: 
 
»V stanovanjskih območjih, kjer so na zemljiščih iz prvega odstavka tega člena v 
zemljiški knjigi še vedno kot lastniki vpisani tudi drugi investitorji in graditelji 
kompleksne gradnje večstanovanjskih objektov v Ljubljani, prvotni lastniki, pravne in 
fizične osebe, na katere je MOL svoja lastninska upravičenja prenesel odplačno ali 
neodplačno, Republika Slovenija in/ali pravne in fizične osebe, ki so s pravnim poslom 
pridobile lastninska upravičenja na zemljiščih, ki ustrezajo pojmu in obsegu stavbišča, 
funkcionalnega in skupnega funkcionalnega zemljišča, bo MOL dal ustrezne pobude in 
uporabil vsa dogovorna, pravna in sodna sredstva, da se lastnikom oziroma etažnim 
lastnikom izdajo zemljiškoknjižna dovolila za vpis njihove lastninske oz. solastninske 
pravice za vpis v zemljiško knjigo tudi s strani teh lastnikov (oz. njihovih pravnih 
naslednikov), ki so skupaj z MOL soodgovorni za neurejenost lastništva teh zemljišč.« 
 
Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov. 
Za so glasovali 3 svetniki. Proti je glasovalo 17 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
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2. AMANDMA svetnika Mihe JAZBINŠKA k 2. členu predloga sklepa: 
 
V 2. členu se doda tretji odstavek, ki se glasi: 
 
»V stanovanjskih območjih, za katera je v »Oceni stanja zemljiškoknjižne ureditve 
večstanovanjskih objektov v Ljubljani« z dne 6. 10. 2005 (pripravila MU MOL in 
Ljubljanski urbanistični zavod, d.d.) določena parcelacija zemljišč po ZN, izvedba 
parcelacije in/ali določitev gradbenih parcel, pridobi MOL za njihovo tehnično izvedbo 
dovoljenja lastnikov zemljišč iz drugega odstavka tega člena na osnovi ustreznih pobud, 
dogovorov in po morebitni potrebni upravni in sodni poti. Na stanovanjskih območjih, 
kjer je lastnik zemljišč izključno MOL in/ali nekateri etažni lastniki, pristopi MOL k 
tehnični izvedbi parcelacije zemljišč po ZN, izvedbi parcelacije in/ali določitvi gradbenih 
parcel nemudoma in tako, da bo razmejitev določila cestne, športne in druge 
infrastrukturne parcele, parcele skupnih funkcionalnih površin in objektov ožjih in 
širših sosedstev in gradbene parcele stanovanjskih ter drugih objektov.« 
 
Navzočnost se ni spremenila (23 svetnikov). 
Za so glasovali 3 svetniki. Proti je glasovalo 19 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
Nato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o ustanavljanju stavbnih 
pravic po 271. členu Stvarnopravnega zakonika in o urejanju premoženjsko pravnih 
razmerij v stanovanjskih soseskah MOL, skupaj s sprejetim amandmajem. 
 
Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov. 
Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
S tem je bil izčrpan dnevni red 5. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, zato je župan 
ob 23.40 uri sejo končal.  
 
 
 

VODJA 
Službe za organiziranje dela 

mestnega sveta 
Matjaž BREGAR 

 
po pooblastilu 

Gregor RIGLER 

  
ŽUPAN 

Mestne občine Ljubljana 
Zoran JANKOVIĆ 
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