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

Številka: 032-72/2007-24 
Datum:   18. 6. 2007 
 
 

ZAPISNIK 
 
 
4. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, ki je bila v ponedeljek, 26. marca 
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, dr. 
Milena Mileva BLAŽIĆ, Marko BOKAL, dr. Marta BON, Peter Jožef BOŽIČ, mag. Nives 
CESAR, Boštjan CIZELJ, Aleš ČERIN, Jadranka DAKIĆ, Bogomir GORENŠEK, Gregor 
ISTENIČ, Roman JAKIČ, Mihael JARC, Miha JAZBINŠEK, Aleš KARDELJ, Mojca 
KAVTIČNIK, Maša KOCIPER, Roman KOLAR, mag. Janez KOPAČ, Iztok KORDIŠ, 
Dimitrij KOVAČIČ, prof. Janez KOŽELJ, Mojca KUCLER DOLINAR, dr. Jožef KUNIČ, 
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 in Peter VILFAN.  
 
Zasedanja se nista udeležila svetnika doc. dr. Gregor GOMIŠČEK in dr. Slavko ZIHERL. 
 
Seja se je pričela ob 16.07 uri ob navzočnosti 33 svetnikov. 
 
Po sklicu seje so svetniki prejeli predlog svetniških klubov SDS, LDS, SD in NSi ter 
samostojnih svetnikov Zelenih Slovenije, DeSuSa in Liste za čisto pitno vodo za spremembo 
vrstnega reda točk predlaganega dnevnega reda 4. seje mestnega sveta. Prav tako so po sklicu 
seje prejeli poročilo pristojnega Odbora za gospodarske javne službe in promet, ki je 
predlagal umik 6. točke z dnevnega reda današnje seje z naslovom »Predlog Odredbe o 
spremembi Odredbe o višini in načinu plačila stroškov za priklenitev, uporabo in 
odstranitev lisic«.  
 
Nato pa so prejeli še umik predlagane 12. točke z naslovom »Predlog Pravilnika o 
zagotavljanju pogojev in sredstev za delovanje svetniških klubov in samostojnih 
svetnikov« predlagatelja svetnika Mihe JAZBINŠKA. Župan je pojasnil, da je zato predlog 
svetniških klubov SDS, LDS, SD in NSi ter samostojnih svetnikov Zelenih Slovenije, DeSuSa 
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in Liste za čisto pitno vodo za spremembo vrstnega reda točk, ki se nanaša na 12. točko, 
brezpredmeten. 
 
O predlaganem dnevnem redu je razpravljal svetnik Miha JAZBINŠEK. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje predlagane spremembe dnevnega reda: 
 
1. PREDLOG svetniških klubov SDS, LDS, SD in NSi ter samostojnih svetnikov Zelenih 
Slovenije, Liste za čisto pitno vodo in DeSuS-a: 
 
»11. točka »Predlog o ustanovitvi Proračunskega sklada nosilnih projektov Mestne 
občine Ljubljana s predlogom za hitri postopek« postane 5. točka dnevnega reda. 
 
Točke od 4. a do 10 se ustrezno preštevilčijo. 
 
Navzočnost je priglasilo 26 svetnikov. 
Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Predlagana sprememba je bila sprejeta. 
 
 
2. PREDLOG Odbora za gospodarske javne službe in promet: 
 
6. točka predlaganega dnevnega reda 4. seje mestnega sveta z naslovom »Predlog 
Odredbe o spremembi Odredbe o višini in načinu plačila stroškov za priklenitev, 
uporabo in odstranitev lisic« se umakne z dnevnega reda. 
 
Navzočnost je priglasilo 28 svetnikov. 
Za je glasovalo 12 svetnikov. Proti je glasovalo 20 svetnikov. 
 
Predlagana sprememba ni bila sprejeta. 
 
 
Svetnica prof. dr. Metka TEKAVČIČ je podala POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da se 
ugotovi, da zaradi umika predlagane 12. točke dnevnega reda 11. točka postane 4. točka in ne 
5., kot je bilo izglasovano, saj je bil namen obravnavati točko pred proračunom. 
 
Župan je sprejel predlog svetnice prof. dr. Metke TEKAVČIČ in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog dnevnega reda 4. seje mestnega 
sveta, skupaj s sprejeto spremembo. 
 
Navzočnost je priglasilo 34 svetnikov. 
Za je glasovalo 21 svetnikov. Proti je glasovalo 16 svetnikov. 
 
Predlagani dnevni red (skupaj s sprejeto spremembo) je bil sprejet. 
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AD 1. 
 

POTRDITEV ZAPISNIKA 2. SEJE IN 3. IZREDNE SEJE MESTNEGA SVETA 
MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje.  
 
 
1. POTRDITEV ZAPISNIKA 2. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA  
 
O zapisniku 2. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana ni razpravljal nihče, zato je 
župan dal na glasovanje: 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi zapisnik 2. seje Mestnega sveta Mestne 
občine Ljubljana z dne 29. januarja 2007. 
 
Navzočnost je priglasilo 33 svetnikov. 
Za je glasovalo 33 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
2. POTRDITEV ZAPISNIKA 3. IZREDNE SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE 

OBČINE LJUBLJANA  
 
O zapisniku 3. 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 3. izredne seje Mestnega sveta 
Mestne občine Ljubljana z dne 12. februarja 2007. 
 
Navzočnost je priglasilo 30 svetnikov. 
Za je glasovalo 32 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. 
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Za pisni odgovor so vprašanja oz. pobude poslali svetniki: 
- Dimitrij KOVAČIČ (glede armiranobetonske ploščadi na Celovški 99), 
- Aleš KARDELJ (glede podaljšanja LPP proge do industrijske cone Rudnik) in 
- mag. Janez KOPAČ (glede proračuna). 
     
Odgovore na pisna vprašanja in pobude sta prejela svetnika: 
- Dimitrij KOVAČIČ (vrt trnovske cerkve) in 
- mag. Janez KOPAČ (proračun). 
 
 

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 MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO OSNOVNE ŠOLE 
NARODNEGA HEROJA MAKSA PEČARJA 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Zlatki Vlasti ZGONC se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Osnovne 
šole narodnega heroja Maksa Pečarja. 
 
Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov. 
 
Župan je ponovno ugotavljal navzočnost. 
 
Navzočnost je priglasilo 29 svetnikov. 
Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
2. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO 
ORGANIZACIJSKE ENOTE OSNOVNA ŠOLA IN VRTEC ZAVODA ZA GLUHE IN 
NAGLUŠNE LJUBLJANA 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Tatjani SOMRAK se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Organizacijske 
enote Osnovna šola in vrtec Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana. 
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Navzočnost je priglasilo 29 svetnikov. 
Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
3. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO VIŠJE 
STROKOVNE ŠOLE BIOTEHNIČNEGA IZOBRAŽEVALNEGA CENTRA 
LJUBLJANA 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Jasni KRŽIN STEPIŠNIK se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Višje 
strokovne šole Biotehničnega izobraževalnega centra Ljubljana. 
 
Navzočnost je priglasilo 26 svetnikov. 
Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
4. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA DIREKTORICO CENTRA ZA 
SOCIALNO DELO LJUBLJANA BEŽIGRAD 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mag. Zdenki KORELC se da pozitivno mnenje h kandidaturi za direktorico Centra za 
socialno delo Ljubljana Bežigrad.  
 
Navzočnost je priglasilo 31 svetnikov. 
Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 4. 
 

PREDLOG ODLOKA O USTANOVITVI PRORAČUNSKEGA SKLADA NOSILNIH 
PROJEKTOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA S PREDLOGOM ZA HITRI 

POSTOPEK 
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli sklep o določitvi 
pristojnega delovnega telesa, amandma predlagatelja svetnika Mihe JAZBINŠKA, poročilo 
Odbora za urejanje prostora in urbanizem kot zainteresiranega delovnega telesa in poročilo 
pristojnega Odbora za finance. 
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Predlagatelj Miha JAZBINŠEK je podal uvodno obrazložitev. 
 
Jadranka DAKIĆ, predsednica Odbora za finance, je podala stališče odbora ter predlagala 
POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da se obravnava točke v skladu s 106. členom 
poslovnika mestnega sveta preloži na eno od naslednjih sej. 
 
Župan je dal na glasovanje 
 
POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnice Jadranke DAKIĆ: 
 
Obravnava točke se v skladu s 106. členom poslovnika mestnega sveta preloži na eno od 
naslednjih sej mestnega sveta. 
 
Navzočnost je priglasilo 25 svetnikov. 
Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti je glasovalo 7 svetnikov. 
 
Postopkovni predlog sklepa je bil sprejet. 
 
 

AD 5. 
 

A) PREDLOG ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA 
LETO 2007 

 
B) PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA JAVNEGA STANOVANJSKEGA SKLADA 

MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2007 
 

 
A) PREDLOG ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA 
LETO 2007 
 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli amandmaje 
svetniških klubov SDS, LDS, SD, Nova Slovenija in samostojnih svetnikov Zelenih 
Slovenije, DeSuSa in Liste za čisto pitno vodo, svetnikov Gregorja ISTENIČA, Janeza 
MOŠKRIČA in Mihaela JARCA ter Svetniškega kluba Nova Slovenija. Nato so prejeli še 
poročila naslednjih odborov Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana: 
 
- Odbora za lokalno samoupravo, 

- Odbora za gospodarske dejavnosti, turizem in kmetijstvo, 

- Odbora za gospodarjenje z nepremičninami, 

- Odbora za zaščito, reševanje in civilno obrambo. 

- Odbora za urejanje prostora in urbanizem, 

- Odbora za predšolsko vzgojo in izobraževanje, 

- Odbora za šport, 

- Odbora za varstvo okolja, 
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- Odbora za gospodarske javne službe in promet, 

- Odbora za stanovanjsko politiko, 

- Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost in 

- Odbora za zdravstvo in socialno varstvo. 

 
Pred sejo in med sejo pa so prejeli še poročili Odbora za finance in Statutarno pravne 
komisije, odgovore na pripombe k osnutku odloka o proračunu ter amandmaje župana k 
predlogu odloka. 
 
Župan je najprej sam podal uvodno obrazložitev k predlogu Odloka o proračunu Mestne 
občine Ljubljana za leto 2007. 
 
Predsednica Odbora za finance Jadranka DAKIĆ je predstavila stališče pristojnega odbora. 
 
Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER je predstavila stališče komisije. 
 
 
Župan je predlagal, da glede na to, da je Statutarno pravna komisija ugotovila, da amandmaji 
svetniških klubov SDS, LDS, SD, NSi in samostojnih svetnikov Zelenih Slovenije, DeSuSa 
in Liste za čisto pitno vodo z dne 9. in 11. 3. 2007 niso vloženi v skladu s poslovnikom 
mestnega sveta, mestni svet o njih ne razpravlja in ne glasuje. Prav tako nista bila v skladu s 
146. členom poslovnika vložena 1. in 4. amandma Svetniškega kluba Nova Slovenija. Župan 
je še pojasnil, da je podrobnejša obrazložitev razvidna iz poročila Statutarno pravne komisije. 
 

 
I. 
 

O posebnem delu proračuna, o proračunskem uporabniku 1. MESTNA UPRAVA, MESTNI 
SVET IN NADZORNI ODBOR TER MESTNA VOLILNA KOMISIJA, h kateremu je 
Svetniški klub SDS vložil AMANDMA, ni razpravljal nihče, zato ga je župan dal na 
glasovanje 
 
 »Iz postavke 083001 se znesek 150.000 EUR Glasilo Ljubljana, 
In 
Iz postavke 062098, podkontna št. 402901 se znesek 100.000 EUR 
 
prenese na postavko 081002, ki se spremeni tako, da se v okviru konta 41200 kot 
neprofitna organizacija zapiše Košarkaški klub Union Olimpija, ki se ji nameni 
proračunski znesek 250.000 EUR.« 
 
Župan je povedal, da amandmaja ne podpira. 
 
Navzočnost je priglasilo 36 svetnikov. 
Za je glasovalo 9 svetnikov. Proti je glasovalo 24 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
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II. 
 

O posebnem delu proračuna, o proračunskem uporabniku 7. SOCIALNO VARSTVO, h 
kateremu sta svetnik Mihael JARC in Svetniški klub Nova Slovenija vložila amandmaja, sta 
razpravljala svetnik Mihael JARC in župan. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
1. AMANDMA svetnika Mihaela JARCA: 
 
»V posebnem delu Odloka o Proračunu  MOL pri proračunskem uporabniku št. 7 
socialno varstvo se pod postavko 10401 ( pravilno. 104001) poveča znesek na kontu 4110 
02 denarne pomoči za 1.000.000 eur, znesek se nameni za dobrodošlico po 500 eur za 
vsakega novorojenca. 
Potrebna sredstva pridobimo z odvzemom 1.000.000 eur pri proračunski ( pravilno: 
proračunskem) porabniku pod št. 5 Kultura iz konta 4204 rekonstrukcije in adaptacije 
v višini 1.000.000 eur na postavki 082099 Obnova kulturnih objektov.« 
 
Navzočnost je priglasilo 33 svetnikov. 
Za je glasovalo 8 svetnikov. Proti je glasovalo 25 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
2. AMANDMA Svetniškega kluba Nova Slovenija: 
 
»V posebnem delu Predloga odloka o proračunu MOL za leto 2007 se pri proračunskem 
uporabniku št. 7 SOCIALNO VARSTVO  poviša sredstva na postavki 109007 Programi 
neprofitnih organizacij, konto 4120 00 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in 
ustanovam, in sicer v višini 28.000 EUR. 
Za višino potrebnih sredstev se zniža postavka pri proračunskem uporabniku št. 1 
MESTNA UPRAVA, MESTNI SVET IN NADZORNI ODBOR TER MESTNA 
VOLILNA KOMISIJA, in sicer se za 28.000 EUR zniža postavka 011112 Plače in 
dodatki- politični kabinet.« 
  
Navzočnost je priglasilo 29 svetnikov. 
Za je glasovalo 15 svetnikov. Proti je glasovalo 18 svetnikov. 
 
Svetnik Franc SLAK je zahteval ponovitev glasovanja.  
 
Župan je dal amandma ponovno na glasovanje. 
 
Navzočnost je priglasilo 36 svetnikov. 
Za je glasovalo 15 svetnikov. Proti je glasovalo 24 svetnikov. 
  
Amandma ni bil sprejet. 
 
 

III. 
 

O posebnem delu proračuna, h kateremu je župan vložil AMANDMA, ni razpravljal nihče, 
zato je župan amandma dal na glasovanje: 
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Iz programa 04039002 – izvedba Protokolarnih dogodkov iz proračunske postavke 
013320 Protokol, podkonto 4020 09 Izdatki za reprezentanco, se sredstva v višini 5.000 
evrov prenesejo na programe za mladino 18059002 na proračunsko postavko 096604 
Mladinski svet Ljubljana na podkonto 412000 tekoči transferi neprofitnim 
organizacijam in ustanovam. 
 
Navzočnost je priglasilo 32 svetnikov. 
Za je glasovalo 34 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 

 
IV. 

 
O posebnem delu proračuna, o proračunskem uporabniku 11. PROMET, h kateremu je 
Svetniški klub Nova Slovenija vložil amandma, so razpravljali svetniki: Slavko SLAK, Peter 
SUŠNIK in Miha JAZBINŠEK. 
 
Župan je podal pojasnilo v zvezi z razpravami svetnikov ter povedal, da amandma podpira. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
AMANDMA Svetniškega kluba Nova Slovenija: 
 
»»V posebnem delu Predloga odloka o proračunu MOL za leto 2007 se pri 
proračunskem uporabniku št. 11. PROMET pri obrazložitvi k proračunski postavki 
045119 Mestni javni promet predlagamo, da se doda na koncu zadnjega odstavka 
stavek, ki se glasi: 
»Pri preveritvi možnosti izvedbe končnih postajališč oziroma obračališč za avtobuse 
mestnega prometa in možnosti vzpostavitve mestnega javnega prometa na določenih 
območjih bomo preverili predvsem rešitve za proge MPP št. 1, 6 in 14.«« 
 
Navzočnost je priglasilo 28 svetnikov. 
Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti je glasovalo 6 svetnikov. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 

V. 
 

O posebnem delu proračuna, o proračunskem uporabniku 13. JAVNA GASILSKA 
SLUŽBA, h kateremu je svetnik Gregor ISTENIČ vložil tri amandmaje, je razpravljal svetnik 
Gregor ISTENIČ. 
 
Župan je dal na glasovanje 
 
1. AMANDMA svetnika Gregorja ISTENIČA: 
 



 10

»Pri proračunskem uporabniku 13. Javna gasilska služba, delovanje sistema za zaščito, 
reševanje in pomoč predlagam: 
Povečanje postavke in dodatna finančna sredstva v višini EUR 80.000,00, za 
proračunskega uporabnika 13. Javna gasilska služba, proračunska postavka 032006-
prostovoljne gasilske enote, konto 412000 tekoči transferji neprofitnim organizacijam in 
ustanovam. 
Sredstva se prerazporedijo iz postavke proračunskega uporabnika 19. Urejanje 
zemljišč, postavka 62088 (pravilno: 062088) Pridobivanje zemljišč, konto 420600 Nakupi 
zemljišč. Zneski se ustrezno popravijo.« 
 
Navzočnost je priglasilo 33 svetnikov. 
Za je glasovalo 16 svetnikov. Proti je glasovalo 22 svetnikov. 
 
Svetnik Gregor ISTENIČ je zahteval ponovitev glasovanja. 
 
Župan je dal amandma ponovno na glasovanje. 
 
Navzočnost je priglasilo 34 svetnikov. 
Za je glasovalo 17 svetnikov. Proti je glasovalo 23 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
2. AMANDMA svetnika Gregorja ISTENIČA: 
 
»Pri proračunskem uporabniku 13. Javna gasilska služba, delovanje sistema za zaščito, 
reševanje in pomoč predlagam: 
Povečanje postavke in dodatna finančna sredstva v višini EUR 100.000,00, za 
proračunskega uporabnika 13. Javna gasilska služba, proračunska postavka 032005-
Investicije Gasilske brigade, konto 432300 investicijski transferji javnim zavodom. 
Sredstva se prerazporedijo iz postavke proračunskega uporabnika 19. Urejanje 
zemljišč, postavka 62086 ( pravilno: 062086) Novogradnje-urejanje zemljišč, konto 
420401 Novogradnje. Zneski se ustrezno popravijo.« 
 
Navzočnost je priglasilo 32 svetnikov. 
Za je glasovalo 11 svetnikov. Proti je glasovalo 23 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 

 
3. AMANDMA, ki ga je svetnik Gregor ISTENIČ v svoji razpravi umaknil, se je sicer glasil: 
 
»Pri proračunskem uporabniku 13. Javna gasilska služba, Namenska sredstva 
predlagam: 
povečanje postavke in dodatna finančna sredstva v višini EUR 100.000,00, za 
proračunskega uporabnika 13. Javna gasilska služba, proračunska postavka 032008-
Sredstva za prostovoljne  gasilske enote iz sredstev požarne takse, konto 431000 
Investicijski transferji neprofitnim organizacijam in ustanovam. 
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Sredstva se prerazporedijo iz postavke proračunskega uporabnika 13. Javna gasilska 
služba, proračunska postavka 032007 Sredstva za Gasilsko brigado iz sredstev požarne 
takse, konto 432300 Investicijski transferji javnim zavodom. 
Zneski se ustrezno popravijo.« 
 

 
VI. 

 
O posebnem delu proračuna, o proračunskem uporabniku 20. PROSTORSKO 
PLANIRANJE IN NAČRTOVANJE, h kateremu sta svetnika Janez MOŠKRIČ in Mihael 
JARC vložila amandmaje, so razpravljali svetniki: Janez MOŠKRIČ, Peter BOŽIČ, Miha 
JAZBINŠEK, Franc SLAK, prof. dr. Bojana BEOVIĆ, Mihael JARC, Slavko SLAK, prof. 
Janez KOŽELJ, Aleš ČERIN in Peter SUŠNIK. 
 
Pojasnilo v zvezi z razpravami svetnikov je podal župan. 
 
Župan je dal na glasovanje 
 
1. AMANDMA svetnika Janeza MOŠKRIČA: 
 
»Iz postavke 062099 LMM, podkonto 431400 se del sredstev v višini 90 000 EUR prenese 
na postavko 082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine podkonto 420501.« 
 
Navzočnost je priglasilo 35 svetnikov. 
Za je glasovalo 13 svetnikov. Proti je glasovalo 22 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
2. AMANDMA svetnika Janeza MOŠKRIČA: 
 
»Iz postavke 062099 LMM, podkonto 431400 se del sredstev v višini 20 000 EUR prenese 
na postavko 062088 Pridobivanje zemljišč.« 
 
Navzočnost je priglasilo 35 svetnikov. 
Za je glasovalo 18 svetnikov. Proti je glasovalo 20 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
3. AMANDMA svetnika Mihaela JARCA: 
 
»V posebnem delu Predloga Odloka o proračunu MOL za leto 2007 se pri 
proračunskem uporabniku št. 20 PROSTORSKO PLANIRANJE IN NAČRTOVANJE 
na postavki 062098 urbanistične študije, natečaji, raziskave se pri pisni obrazložitvi črta 
prvi stavek drugega odstavka in se ga nadomesti s sledečim stavkom: Iz sredstev 
proračuna MOL je predvidena v letu 2007 izvedba urbanistično  arhitekturnega 
natečaja za ureditev parkirno garažne hiše v Grajskem hribu s prometnimi peš 
navezavami.« 
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Navzočnost je priglasilo 32 svetnikov. 
Za je glasovalo 4 svetnikov. Proti je glasovalo 27 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
  
 
4. AMANDMA svetnika Mihaela JARCA: 
 
»V posebnem delu Predloga Odloka o proračunu MOL za l. 2007 se pri proračunskem 
uporabniku št. 20 PROSTORSKO PLANIRANJE IN NAČRTOVANJE v postavki 
062097 Urbanistična dokumentacija ( program izvedbenih ( pravilno: izvedbenih) 
aktov) se pod tč. 3 doda nova alineja, ki se glasi: 
 
Priprava osnutkov novelacij prostorskih izvedbenih aktov (PIA) za območje urejanja 
koder se nahajajo  nižji stanovanjski bloki z ravnimi terasastimi strehami. Novelacije 
PIA bodo obsegale možnost gradnje eno ali večkapnih streh nad terasami in ureditve 
podstrešnih stanovanj pod njimi.« 
 
Navzočnost je priglasilo 36 svetnikov. 
Za je glasovalo 6 svetnikov. Proti je glasovalo 26 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 

VII. 
 

O PROGRAMU PRODAJE FINANČNEGA IN STVARNEGA PREMOŽENJA 
MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2007, poglavje UREJANJE ZEMLJIŠČ, h 
kateremu sta svetnik Gregor ISTENIČ in župan vložila amandmaje, so razpravljali svetniki: 
Miha JAZBINŠEK, Peter SUŠNIK, Gregor ISTENIČ,  
 
Nataša TURŠIČ, po pooblastilu župana vodja Oddelka za gospodarjenje z zemljišči, je podala 
pojasnilo v zvezi z razpravo svetnika Mihe JAZBINŠKA. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje: 
 
1. AMANDMA župana: 
 
Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 711/1 (po parcelaciji parc. št. 711/5 v izmeri 625 
m2 in 711/4 v izmeri 214 m2 – parcelacija še ni dokončna), k.o. Stožice, v skupni izmeri 
839 m2, ekstenzivni sadovnjak, št. vložka 1000. 
Cena zemljišča 208 €/m2, kar znaša za celotno zemljišče 174.512,00 €. 
 
Predlagani način: menjava. 
 
Navzočnost je priglasilo 26 svetnikov. 
Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti je glasovalo 7 svetnikov. 
 
Amandma je bil sprejet. 
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2. AMANDMA župana: 
 
Parc. št. 2056/5 k.o. Vič, v izmeri 235 m2, pašnik, zemljiško knjižni vložek št. 2925. 
Ocenjena vrednost zemljišča znaša 350 €/m2, kar znaša za celotno zemljišče: 82.250,00 
€. 
 
Predlagani način: neposredna prodaja iz naslova funkcionalnih zaokrožitev. 
 
Navzočnost je priglasilo 32 svetnikov. 
Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
AMANDMA, ki ga je svetnik Gregor ISTENIČ v svoji razpravi umaknil, se je sicer glasil: 
 
»V »PROGRAM PRODAJE FINANČNEGA IN STVARNEGA PREMOŽENJA 
MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2007« v poglavje » Urejanje zemljišč«, se 
uvrsti nova točka, ki se glasi: 

• Parcele:2006, 2007, 2008, 2012, 2013 in 2014 (del), k.o. TABOR, v skupni izmeri 
2.514m2. 

      
 Zemljišča se nahajajo v območju CO4/2 prostorska enota 9, po Odloku o zazidalnem 
načrtu za območje Potniškega centra Ljubljana, Ur. list RS 107/06-4601. 
Na zemljišču je predvidena gradnja dela internega parkirišča in dostopnih poti ter 
gradnja trgovsko gostinskih, poslovno upravnih in bivalnih površin. 
Menjava zemljišč je potrebna za smotrno zaokrožitev zemljišč za gradnjo javne 
primarne cestne infrastrukture in gradbene parcele. 
 
Predlagani način: menjava, ni finančnih posledic.« 
 
 
Na potrditev načelnika Oddelka za finance Steva LEKIĆA je župan v skladu z 148. členom 
poslovnika mestnega sveta podal ugotovitev, da je proračun po sprejetih amandmajih glede 
prihodkov in odhodkov usklajen. 
 
Nato je župan dal na glasovanje  
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o proračunu Mestne 
občine Ljubljana za leto 2007, skupaj s sprejetimi amandmaji. 
 
Obrazložitev glasu so podali svetniki: Peter SUŠNIK, Anja BAH ŽIBERT, prof. dr. Metka 
TEKAVČIČ, Mihael JARC, Franc SLAK, Miha JAZBINŠEK, Slavko SLAK in Aleš 
KARDELJ. 
 
Župan je podal pojasnilo v zvezi z obrazložitvami svetnikov. 
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Navzočnost je priglasilo 38 svetnikov. 
Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti je glasovalo 6 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
B) PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA JAVNEGA STANOVANJSKEGA SKLADA 
MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2007 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Pred sejo pa so prejeli še poročilo 
pristojnega Odbora za finance. 
 
Jožka HEGLER, direktorica Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana, je 
podala uvodno obrazložitev. 
 
Jadranka DAKIĆ, predsednica Odbora za finance, je podala stališče odbora. 
 
Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni želela besede. 
 
Razpravljal je svetnik Peter SUŠNIK. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
1. PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana soglaša s predlogom finančnega načrta Javnega 
stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leto 2007. 
 
Navzočnost je priglasilo 31 svetnikov. 
Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti je glasovalo 6 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
2. PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana soglaša z načrtovanim obsegom zadolževanja 
Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leto 2007. 
 
Navzočnost je priglasilo 30 svetnikov. 
Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti je glasovalo 6 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 

 
 

AD 6. 
 

PREDLOG ODREDBE O DOPOLNITVI ODREDBE O DOLOČITVI JAVNIH 
PARKIRNIH POVRŠIN, KJER SE PLAČUJE PARKIRNINA 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli poročilo 
pristojnega Odbora za gospodarske javne službe in promet z amandmajem. 
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Stane VIDMAR, po pooblastilu župana vodja Oddelka za gospodarske javne službe in 
promet, 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: Roman KOLAR, mag. Janez KOPAČ in Anja BAH ŽIBERT. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje najprej  
 
AMANDMA Odbora za gospodarske javne službe in promet: 
 
V 1. členu Odredbe o dopolnitvi Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se 
plačuje parkirnina, se pod vrstico »Tobačna – delovni čas od 6,00 do 20,00« doda še 
vrstica »Stožice – delovni čas od 6,00 do 20,00«. 
 
Navzočnost je priglasilo 30 svetnikov. 
Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
Nato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odredbe o dopolnitvi Odredbe o 
določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina, skupaj s sprejetim 
amandmajem. 
 
Navzočnost je priglasilo 29 svetnikov. 
Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 7. 
 

PREDLOG ODREDBE O SPREMEMBI ODREDBE O VIŠINI IN NAČINU PLAČILA 
STROŠKOV ZA PRIKLENITEV, UPORABO IN ODSTRANITEV LISIC 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli poročilo 
pristojnega Odbora za gospodarske javne službe in promet. 
 
Stane VIDMAR, po pooblastilu župana vodja Oddelka za gospodarske javne službe in 
promet, je podal uvodno obrazložitev. 
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Prof. dr. Andrej RUS, predsednik Odbora za gospodarske javne službe in promet, je predstavil 
stališče odbora. 
 
Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni želela besede. 
 
Župan je podal pojasnilo v zvezi s predlogom odredbe. 
 
Razpravljala sta svetnika Miha JAZBINŠEK in Janez MOŠKRIČ. Župan je v zvezi z 
razpravo svetnika Janeza MOŠKRIČA podal pojasnilo. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Predlog Odredbe o spremembi Odredbe o 
višini in načinu plačila stroškov za priklenitev, uporabo in odstranitev lisic. 
 
Navzočnost je priglasilo 32 svetnikov. 
Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 8. 
 

PREDLOG ODLOKA O USTANOVITVI SVETA ZA PREVENTIVO IN 
VZGOJO V CESTNEM PROMETU S PREDLOGOM ZA HITRI POSTOPEK 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli še poročilo Odbora 
za gospodarske javne službe in promet. 
 
Stane VIDMAR, po pooblastilu župana vodja Oddelka za gospodarske javne službe in 
promet, 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. 
 
 
O Predlogu sklepa za sprejem Odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu po hitrem postopku ni razpravljal nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se Odlok o ustanovitvi Sveta 
za preventivo in vzgojo v cestnem prometu sprejme po hitrem postopku. 
 
Navzočnost je priglasilo 28 svetnikov. 
Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
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Sklep je bil sprejet. 
 
 
2. Predlog Odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOGU SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o ustanovitvi Sveta za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu. 
 
Navzočnost je priglasilo 26 svetnikov. 
Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 9. 
 

OSNUTEK ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 
PROSTORSKO UREDITVENIH POGOJIH ZA DEL OBMOČJA UREJANJA MP 4/1 

LETALIŠČE 
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli še poročilo 
pristojnega Odbora za urejanje prostora in urbanizem. 
 
Mag. Miran GAJŠEK, načelnik Oddelka za urbanizem, je podal uvodno obrazložitev. 
 
Prof. Janez KOŽELJ, predsednik Odbora za urejanje prostora in urbanizem, je podal stališče 
odbora. 
 
Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni želela besede. 
 
Razpravljala sta svetnika Miha JAZBINŠEK in prof. Janez KOŽELJ. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme osnutek Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za del območja urejanja MP 4/1 
Letališče, skupaj s pripombo iz razprave. 
 
Navzočnost je priglasilo 25 svetnikov. 
Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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AD 10. 
 

OSNUTEK ODLOKA O OBČINSKEM LOKACIJSKEM NAČRTU ZA DEL 
OBMOČJA UREJANJA MS 1/2 -1 ZELENA JAMA 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli še poročilo 
pristojnega Odbora za urejanje prostora in urbanizem. 
 
Mag. Miran GAJŠEK, načelnik Oddelka za urbanizem, je podal uvodno obrazložitev. 
 
Prof. Janez KOŽELJ, predsednik Odbora za urejanje prostora in urbanizem, je podal stališče 
odbora. 
 
Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni želela besede. 
 
Razpravljal je svetnik Miha JAZBINŠEK. Župan je podal pojasnilo v zvezi z razpravo 
svetnika Mihe JAZBINŠKA. 
 
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 MS 1/2 -1 Zelena jama, skupaj s pripombo iz razprave. 
 
Navzočnost je priglasilo 33 svetnikov. 
Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 11. 
 

PREDLOG ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA ZA STANOVANJSKO 
NASELJE KOSEZE 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. 
 
Nataša TURŠIČ, vodja Oddelka za gospodarjenje z zemljišči po pooblastilu, je podala uvodno 
obrazložitev. 
 
Prof. Janez KOŽELJ, predsednik Odbora za urejanje prostora in urbanizem, je podal stališče 
odbora. 
 
Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni želela besede. 
 
 
1.  
O Predlogu sklepa za sprejem Odloka o programu opremljanja za stanovanjsko naselje 
Koseze po hitrem postopku ni razpravljal nihče, zato je župan dal na glasovanje 
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PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se Odlok o programu 
opremljanja za stanovanjsko naselje Koseze sprejme po hitrem postopku. 
 
Navzočnost je priglasilo 27 svetnikov. 
Za je glasovalo 34 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
2.  
Predlog Odloka o programu opremljanja za stanovanjsko naselje Koseze 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o programu opremljanja 
za stanovanjsko naselje Koseze. 
 
Navzočnost se ni spremenila (27 svetnikov). 
Za je glasovalo 32  svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
 
S tem je bil izčrpan dnevni red 4. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, zato je župan 
ob 19.19 uri sejo končal. 
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