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

Številka: 032-34/2007-23 
Datum:    18. 6. 2007 
 
 

ZAPISNIK 
 
 
3. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, ki je bila: 
 

• v ponedeljek, 5. marca 2007 – I. zasedanje 
• v ponedeljek, 19. marca 2007 – II. zasedanje 

 
Zasedanji sta potekali v Veliki sejni dvorani Mestne občine Ljubljana, Magistrat, 
Mestni trg 1, Ljubljana. 
 
Zasedanji sta vodila župan Mestne občine Ljubljana Zoran JANKOVIĆ in podžupan Janko 
MÖDERNDORFER. 
  
Na I. zasedanju dne 5. marca 2007 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, 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, 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, Slavko SLAK, Eva STRMLJAN KRESLIN, Peter SUŠNIK, prof. dr. Metka 
TEKAVČIČ, prof. dr. Gregor TOMC, Marjeta VESEL VALENTINČIČ, Peter VILFAN in dr. 
Slavko ZIHERL.  
 
Zasedanja se nista udeležila svetnika mag. Nives CESAR in Franc SLAK. 
 
Na II. zasedanju dne 19. marca 2007 so bili navzoči 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, doc. dr. Gregor GOMIŠČEK, 
Bogomir GORENŠEK, Gregor ISTENIČ, Roman JAKIČ, Mihael JARC, Miha JAZBINŠEK, 
Aleš KARDELJ, Mojca KAVTIČNIK, Maša KOCIPER, Roman KOLAR, Iztok KORDIŠ, 
Dimitrij KOVAČIČ, prof. Janez KOŽELJ, Mojca KUCLER DOLINAR, dr. Jožef KUNIČ, 
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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 mag. Janez KOPAČ in dr. Slavko ZIHERL.  
 
 
Prvo zasedanje se je pričelo ob 15.37 uri ob navzočnosti 32 (preko glasovalne naprave 
29) svetnikov. 
 
Prvo zasedanje je vodil župan Mestne občine Ljubljana Zoran JANKOVIĆ.  
 
S sklicem seje so svetniki prejeli predlog dnevnega reda 3. seje Mestnega sveta Mestne občine 
Ljubljana. Po sklicu seje so prejeli predlog svetnika Mihe JAZBINŠKA za umik 4. točke z 
naslovom »Predlog Sklepa o vzpostavitvi stavbnih pravic po 271. členu Stvarnopravnega 
zakonika« s predlaganega dnevnega reda. 
 
Župan je svetnike obvestil, da s predlaganega dnevnega reda umika 4. točko z naslovom 
»Predlog Sklepa o vzpostavitvi stavbnih pravic po 271. členu Stvarnopravnega 
zakonika« ter 6. točko z naslovom »Predlog Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi 
javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana s predlogom za sprejem po hitrem 
postopku«. Ostale točke dnevnega reda so se ustrezno preštevilčile. 
 
Župan je dal v obravnavo naslednji predlog dnevnega reda: 
 
1. Potrditev zapisnika 1. izredne in 2. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine 

Ljubljana 
2. Vprašanja in pobude svetnikov 
3. Kadrovske zadeve 
4. Osnutek Odloka o ustanovitvi proračunskega sklada za realizacijo okoljskih 

sanacijskih projektov v MOL 
5. Predlog Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna 

Ljubljana s predlogom za sprejem po hitrem postopku 
6. Predlog Sklepa o soglasju k akontativnemu izplačevanju povečane delovne 

uspešnosti v javnem zavodu Lekarna Ljubljana 
7. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo 
8. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju 

komunalne in padavinske odpadne vode 
9. Predlog Stanovanjskega programa Mestne občine Ljubljana za leto 2007 
10. Osnutek Odloka o ustanovitvi Sveta za varstvo pravic najemnikov stanovanj v 

Mestni občini Ljubljana 
11. Osnutek sprememb in dopolnitev Statuta Mestne občine Ljubljana 
12. Delovni Osnutek sprememb in dopolnitev Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine 

Ljubljana 
13. Pravni pregled akta, kadar predlagatelj akta ni župan 
14. Izgradnja kompleksa Šumi, operativni sklepi za zaščito javnega interesa 
 
 



 3

O predlaganem dnevnem redu sta razpravljala svetnika: Miha JAZBINŠEK in Janez 
MOŠKRIČ.  
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog dnevnega reda 3. seje mestnega 
sveta. 
 
Navzočnost je priglasilo 30 svetnikov. 
Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti je glasovalo 5 svetnikov. 
 
Predlagani dnevni red je bil sprejet. 
 
 

AD 1. 
 

POTRDITEV ZAPISNIKA 1. IZREDNE IN 2. IZREDNE SEJE MESTNEGA SVETA 
MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

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

OBČINE LJUBLJANA  
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi zapisnik 1. izredne seje Mestnega sveta 
Mestne občine Ljubljana z dne 18. decembra 2006. 
 
Navzočnost je priglasilo 29 svetnikov. 
Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
2. POTRDITEV ZAPISNIKA 2. IZREDNE SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE 

OBČINE LJUBLJANA  
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi zapisnik 2. izredne seje Mestnega sveta 
Mestne občine Ljubljana z dne 18. decembra 2006. 
 
Navzočnost je priglasilo 32 svetnikov. 
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Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 2.  
 

VPRAŠANJA IN POBUDE SVETNIKOV  
 

Pisno je bila postavljena naslednja pobuda:  
 
1. 
Dimitrij KOVAČIČ: 
1. 1. 
Pobuda za ohranitev vrta Trnovske cerkve, v zvezi z načrtovanimi posegi v območju 
Plečnikove hiše. 
 
 

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 IMENOVANJU NADOMESTNE PREDSTAVNICE 
MESTNE OBČINE LJUBLJANA V SVET VRTCA MLADI ROD 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
V  Svet Vrtca Mladi rod se namesto Mateje DROBNIČ za predstavnico Mestne občine 
Ljubljana  i m e n u j e : 
 
Ajda STRNAD. 
 
Mandat imenovane je vezan na mandat sveta zavoda.  
 
Navzočnost je priglasilo 21 svetnikov. 
 
Župan je ponovno ugotavljal navzočnost. 
 
Navzočnost je priglasilo 29 svetnikov. 
Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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2. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU NADOMESTNE PREDSTAVNICE 
MESTNE OBČINE LJUBLJANA V SVET VRTCA ZELENA JAMA 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
V Svet Vrtca Zelena jama se namesto Mateja POLJANŠKA za predstavnico Mestne 
občine Ljubljana i m e n u j e : 
 
Zlatica KOSTADINOVIČ. 
 
Mandat imenovane je vezan na mandat sveta zavoda.  
 
Navzočnost je priglasilo 30 svetnikov. 
Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
3. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU NADOMESTNEGA PREDSTAVNIKA 
MESTNE OBČINE LJUBLJANA  V SVET GASILSKE BRIGADE LJUBLJANA 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
V Svet Gasilske brigade Ljubljana se namesto Fedorja Zajca za predstavnika Mestne 
občine Ljubljana   i m e n u j e : 
 
Matija LESAR. 
 
Mandat imenovanega je vezan na mandat sveta zavoda 
 
Navzočnost je priglasilo 26 svetnikov. 
Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
4. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA MESTNE OBČINE 
LJUBLJANA V SVET SREDNJE EKONOMSKE ŠOLE LJUBLJANA 
(predlog tega sklepa je pomotoma izpadel pri obravnavi te točke, zato ga je župan dal na 
glasovanje po končani 4. točki sprejetega dnevnega reda) 
  
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
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V Svet Srednje ekonomske šole Ljubljana  s e   i m e n u j e : 
 
Stane JERAJ. 
 
Mandat imenovanega traja štiri leta. 
 
Navzočnost je priglasilo 27 svetnikov. 
Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
5. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO VRTCA DR. 
FRANCE PREŠEREN 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Maji KUNAVER se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Vrtca Dr. France 
Prešeren. 
 
Navzočnost je priglasilo 30 svetnikov. 
Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
6. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA DIREKTORJA CENTRA ZA 
SOCIALNO DELO LJUBLJANA ŠIŠKA 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mihaelu ROTARJU se da pozitivno mnenje h kandidaturi za direktorja Centra za 
socialno delo Ljubljana Šiška.  
 
Navzočnost je priglasilo 25 svetnikov. 
Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
7. PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBI SKLEPA O IMENOVANJU DIREKTORICE 
JAVNEGA ZAVODA MESTNO GLEDALIŠČE LJUBLJANSKO 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
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V II. točki Sklepa o imenovanju direktorice javnega zavoda Mestno gledališče 
ljubljansko številka 100-700/2006-12 dne 12. 2. 2007 se besedilo »in se prične s 
sprejemom tega sklepa« nadomesti z besedilom »in se prične s potekom mandata 
dosedanjega direktorja«. 
 
Navzočnost je priglasilo 27 svetnikov. 
Za je glasovalo 33 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 4. 
 

OSNUTEK ODLOKA O USTANOVITVI PRORAČUNSKEGA SKLADA ZA 
REALIZACIJO OKOLJSKIH SANACIJSKIH PROJEKTOV V MESTNI OBČINI 

LJUBLJANA 
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu pa so prejeli še pripombe 
svetnika Mihe JAZBINŠKA, skupno poročilo Odbora za zdravstvo in socialno varstvo ter 
Odbora za varstvo okolja, nato pa še sklep o določitvi pristojnega delovnega telesa in poročilo 
pristojnega Odbora za finance. 
 
Tilka KLANČAR, načelnica Oddelka za zdravstvo in socialno varstvo, je podala uvodno 
obrazložitev. 
 
Jadranka DAKIĆ, predsednica Odbora za finance, je podala stališče odbora. 
 
Bogomir GORENŠEK, predsednik Odbora za zdravstvo in socialno varstvo je podal stališče 
odbora. 
 
Načelnica Tilka KLANČAR je podala pojasnilo v zvezi s stališčem Odbora za zdravstvo in 
socialno varstvo. 
 
Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni želela besede. 
 
Razpravljali so svetniki: Marjeta VESEL VALENTINČIČ, Miha JAZBINŠEK, doc. dr. 
Gregor GOMIŠČEK, mag. Janez KOPAČ, Mihael JARC, Slavko SLAK, Danica SIMŠIČ, dr. 
Slavko ZIHERL in Peter SUŠNIK. 
 
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 osnutek Odloka o ustanovitvi 
proračunskega sklada za realizacijo okoljskih sanacijskih projektov v Mestni občini 
Ljubljana, skupaj s pripombami iz razprave. 
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Navzočnost je priglasilo 36 svetnikov. 
Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti je glasovalo 11 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 5. 
 

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH ODLOKA O USTANOVITVI 
JAVNEGA ZAVODA LEKARNA LJUBLJANA S PREDLOGOM ZA SPREJEM 

PO HITREM POSTOPKU 
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli predlog in amandma 
svetnika Mihe JAZBINŠKA ter poročilo pristojnega Odbora za zdravstvo in socialno varstvo, 
pred sejo pa so prejeli še mnenje Sindikata farmacevtov SIFARM, Lekarna Ljubljana, in 
Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije, Lekarna Ljubljana. 
 
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. 
 
Svet najprej odloča o obravnavi akta po hitrem postopku (1. odstavek 142. člena poslovnika 
mestnega sveta), zato je župan odprl razpravo o  
 
1. Predlogu sklepa za sprejem Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega 
zavoda Lekarna Ljubljana po hitrem postopku 
 
Razpravljali so svetniki: Miha JAZBINŠEK, doc. dr. Gregor GOMIŠČEK in Marjeta VESEL 
VALENTINČIČ. 
 
Župan je podal pojasnilo v zvezi z razpravo svetnice Marjete VESEL VALENTINČIČ. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se Odlok o spremembah 
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Ljubljana sprejme po hitrem postopku. 
 
Navzočnost je priglasilo 26 svetnikov. 
Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti je glasovalo 7 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 



 9

2. Predlog Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna 
Ljubljana 
 
O aktu v celoti ni razpravljal nihče. 
 
O 3. členu predloga odloka, h kateremu je svetnik Miha JAZBINŠEK vložil AMANDMA, 
ni razpravljal nihče, zato je župan amandma dal na glasovanje:    
 
V 3. členu Predloga Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 
Lekarna Ljubljana se na koncu prvega odstavka 10. člena besedilo »vplačati v 
Proračunski sklad za realizacijo okoljskih sanacijskih projektov v Mestni občini 
Ljubljana« nadomesti z besedilom: »vplačati v proračun oziroma namenski proračunski 
sklad v Mestni občini Ljubljana«. 
 
Navzočnost je priglasilo 33 svetnikov. 
Za je glasovalo 34 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
Nato je župan dal na glasovanje  
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o spremembah Odloka o 
ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Ljubljana, skupaj s sprejetim amandmajem. 
 
Navzočnost je priglasilo 33 svetnikov. 
Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti so glasovali 4 svetniki. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 6. 
 

PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K AKONTATIVNEMU IZPLAČEVANJU 
POVEČANE DELOVNE USPEŠNOSTI V JAVNEM ZAVODU LEKARNA 

LJUBLJANA 
 

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

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o soglasju k 
akontativnemu izplačevanju povečane delovne uspešnosti v Javnem zavodu Lekarna 
Ljubljana. 
 
Navzočnost je priglasilo 35 svetnikov. 
Za je glasovalo 36 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 7. 
 

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

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli še poročilo 
pristojnega Odbora za gospodarske javne službe in promet. 
 
Stane VIDMAR, vodja Oddelka za gospodarske javne službe in promet po pooblastilu, 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: Miha JAZBINŠEK, Janez MOŠKRIČ in doc. dr. Gregor 
GOMIŠČEK.  
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme osnutek Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo, skupaj s pripombami iz razprave. 
 
Navzočnost je priglasilo 37 svetnikov. 
Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti je glasovalo 7 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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AD 8. 
 

OSNUTEK 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 so prejeli še poročilo 
pristojnega Odbora za gospodarske javne službe in promet. 
 
Stane VIDMAR, vodja Oddelka za gospodarske javne službe in promet po pooblastilu, 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: Miha JAZBINŠEK, Janez MOŠKRIČ, Dimitrij KOVAČIČ in 
Mihael JARC. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme osnutek Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode, 
skupaj s pripombami iz razprave. 
 
Navzočnost je priglasilo 33 svetnikov. 
Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti je glasovalo 8 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Ob 18.52 uri je župan odredil 30-minutni odmor. Seja se je nadaljevala ob 19.24 uri. 
 
 

AD 9. 
 

PREDLOG STANOVANJSKEGA PROGRAMA MESTNE OBČINE 
LJUBLJANA ZA LETO 2007 

   
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli še poročilo 
pristojnega Odbora za stanovanjsko politiko. 
 
Jožka HEGLER, direktorica Javnega stanovanjskega sklada MOL, je podala uvodno 
obrazložitev. 
 
Sašo RINK, predsednik Odbora za stanovanjsko politiko, je podal stališče odbora. 
 
Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni želela besede. 
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Razpravljali so svetniki: doc. dr. Gregor GOMIŠČEK, Miha JAZBINŠEK, Peter SUŠNIK in 
Mihael JARC. 
 
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 predlog Stanovanjskega programa 
Mestne občine Ljubljana za leto 2007. 
 
Obrazložitev glasu je podala svetnica Danica SIMŠIČ. 
 
Navzočnost je priglasilo 28 svetnikov. 
Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti je glasovalo 6 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 10. 
 

OSNUTEK 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 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 ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme osnutek Odloka o ustanovitvi Sveta za 
varstvo pravic najemnikov stanovanj v Mestni občini Ljubljana. 
 
Navzočnost je priglasilo 30 svetnikov. 
Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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AD 11. 
 

OSNUTEK SPREMEMB IN DOPOLNITEV STATUTA MESTNE OBČINE 
LJUBLJANA 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli še amandmaje 
svetnika Mihe JAZBINŠKA, Svetniškega kluba Socialnih demokratov, Svetniškega kluba 
LDS in amandmaja župana, mnenja, pripombe in stališča Svetniškega kluba SDS in svetov 
četrtnih skupnosti Šiška, Bežigrad in Polje 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. 
 
Župan je pojasnil, da 127. člen Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana med 
drugim določa, da se v trostopenjskem postopku osnutek obravnava po istem postopku kot 
predlog v dvostopenjskem postopku. Obravnava predloga akta pa se na podlagi 135. člena 
poslovnika mestnega sveta opravi po vrstnem redu posebej o vsakem členu, h kateremu so 
vloženi amandmaji. Razprava o posameznem členu je omejena na razpravo o amandmajih, ki 
so vloženi k temu členu. Glasovanje o amandmajih se opravi takoj po končani razpravi o 
amandmajih k posameznemu členu. 
 

I. 
 

O 2. členu predlaganega osnutka sprememb in dopolnitev statuta, h kateremu je svetnik Miha 
JAZBINŠEK vložil AMANDMA, je razpravljal svetnik Miha JAZBINŠEK. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
AMANDMA svetnika Mihe JAZBINŠKA: 
 
2. člen Osnutka Sprememb in dopolnitev Statuta MOL se črta. 
 
Župan je pred glasovanjem povedal, da pristojna Statutarno pravna komisija amandmaja ne 
podpira. 
 
Navzočnost je priglasilo 27 svetnikov.  
Ob ponovnem ugotavljanju je navzočnost priglasilo 31 svetnikov. 
 
Za je glasovalo 15 svetnikov. Proti je glasovalo 20 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 

 
 

II. 
 

O 4. členu predlaganega osnutka sprememb in dopolnitev statuta, h kateremu so svetnik 
Miha JAZBINŠEK, Svetniški klub Socialnih demokratov in Statutarno pravna komisija 
vložili AMANDMAJE, je razpravljal svetnik Miha JAZBINŠEK.   
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Župan je dal na glasovanje  
 
1. AMANDMA svetnika Mihe JAZBINŠKA: 
 
V 4. členu se besedilo prve alineje (ki se nanaša na 18. člen Statuta MOL) nadomesti z 
besedilom, ki se glasi: 
»- 4. točka se spremeni, tako, da se glasi: 
'ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega sklada 
stanovanj tako, da: 
- sprejema in uresničuje stanovanjski program MOL; 
- spremlja ponudbo in povpraševanje na trgu najemnih stanovanj s ciljem izboljšanja 

stanovanjske oskrbe; 
- zagotavlja predvsem gradnjo oziroma pridobivanje neprofitnih stanovanj ter jih 

oddaja v najem; 
- omogoča občanom MOL najemanje stanovanjskih posojil;'«. 
 
Župan je pojasnil, da pristojna komisija amandma podpira. 
 
Navzočnost je priglasilo 34 svetnikov. 
Za je glasovalo 40 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 

 

2. AMANDMA Svetniškega kluba SD: 
 

V prvi alineji besedila 8. točke se črta besedilo »v okviru finančnih možnosti«. 
 
Župan je pojasnil, da pristojna komisija amandma podpira. 
 
Navzočnost je priglasilo 34 svetnikov. 
Za je glasovalo 40 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 

 
 

3. AMANDMA Statutarno pravne komisije: 
 
V 4. členu se peta alineja spremeni tako, da se glasi: 
 
»- 9. točka se spremeni tako, da se glasi: 
 
»skrbi za varstvo zraka, tal, vode, za varstvo pred hrupom, za ravnanje z odpadki in 
opravlja druge dejavnosti varstva okolja, ohranjanja narave in energetike tako, da: 
   - izvaja naloge s področja varstva okolja in naravnih vrednot; 
   - izvaja naloge s področja energetike in upravljanja z vodami; 
   - spremlja stanje na teh področjih in v okviru svojih pristojnosti sprejema ukrepe, s 
katerimi zagotavlja varstvo okolja in ohranjanje narave;«. 
 
Navzočnost je priglasilo 30 svetnikov. 
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Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti je glasovalo 9 svetnikov. 
 
Svetnik Janko MÖDERNDORFER je zahteval ponovitev glasovanja. 
 
Župan je dal amandma ponovno na glasovanje. 
Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti je glasovalo 11 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
4. AMANDMA svetnika Mihe JAZBINŠKA:  
 
V 4. členu se besedilo pete alineje (ki se nanaša na 18. člen Statuta MOL) nadomesti z 
besedilom, ki se glasi: 
»- v 9. točki v besedilu pred dvopičjem za besedama 'varstva okolja' doda besede 'in 
ohranjanja narave', v prvi alineji besedi 'naravne dediščine' nadomesti z besedama 
'naravnih dobrin' in na koncu zadnje alineje pred podpičjem doda besede 'in ohranjanje 
narave';«. 
 
Navzočnost je priglasilo 37 svetnikov. 
Za je glasovalo 19 svetnikov. Proti je glasovalo 19 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 

III. 
 

O 8. členu predlaganega osnutka sprememb in dopolnitev statuta, h kateremu so svetnik  
Miha JAZBINŠEK, Svetniški klub Socialnih demokratov, Svetniški klub LDS in 
ŽUPAN vložili AMANDMAJE, so razpravljali svetniki: Miloš PAVLICA, Miha 
JAZBINŠEK, Peter SUŠNIK, doc. dr. Gregor GOMIŠČEK in prof. dr. Metka TEKAVČIČ.    
 
Župan je dal na glasovanje: 
 
1. AMANDMA svetnika Mihe JAZBINŠKA: 
 
V drugem odstavku 8. člena se v besedilu dopolnjene desete alineje 27. člena Statuta 
MOL za besedama »če ni« in pred besedami »s tem statutom« vstavi besedilo, ki se glasi: 
»glede izvrševanja določenih ustanoviteljskih pravic z zakonom,«. 
 
Župan je pred glasovanjem povedal, da pristojna komisija amandma podpira. 
 
Navzočnost je priglasilo 34 svetnikov. 
Za je glasovalo 36 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 
 
Amandma je bil sprejet. 

 

2. AMANDMA Svetniškega kluba SD: 
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Pri besedilu predlagane petnajste alineje 27. člena se pred vejico na koncu besedila doda 
še besedilo: 
»ter o pravnem poslu ravnanja s stvarnim premoženjem nad 200.000 EVRO«. 
 
Župan je pojasnil, da pristojna komisija amandmaja ne podpira. 
 
Navzočnost je priglasilo 40 svetnikov. 
Za je glasovalo 16 svetnikov. Proti je glasovalo 23 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
3. 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,«. 
 
Navzočnost je priglasilo 31 svetnikov. 
Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti je glasovalo 10 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
4. AMANDMA svetnika Mihe JAZBINŠKA: 
 
V petem odstavku 8. člena se za besedilom spremenjene dosedanje petnajste alineje, ki 
postane trinajsta alineja 27. člena Statuta MOL, pred vejico doda besedilo, ki se glasi: 
»in o pridobitvi delov premoženja MOL s sprejemom letnega načrta nabav in gradenj«. 
 
Župan je pojasnil, da pristojna komisija amandmaja ne podpira. 
 
Navzočnost je priglasilo 34 svetnikov. 
Za je glasovalo 16 svetnikov. Proti je glasovalo 22 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
5. AMANDMA Svetniškega kluba LDS: 
 
V petem odstavku 8. člena se za besedilom spremenjene dosedanje petnajste alinee, ki 
postane trinajsta alinea 27. člena Statuta MOL, doda besedilo, ki se glasi: 
 
»odloča o odtujitvi in o postopku odtujitve delov premoženja MOL, s sprejemom letnega 
programa prodaje stvarnega in finančnega premoženja«. 
 
Župan je pojasnil, da pristojna komisija amandmaja ne podpira. 
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Navzočnost je priglasilo 32 svetnikov. 
Za je glasovalo 17 svetnikov. Proti je glasovalo 24 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
6. 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 prvega odstavka tega člena se praviloma upošteva 
izid volitev v svet in interes izražen v svetniških klubih in s strani samostojnih 
svetnikov.«.  
 
Župan je pojasnil, da pristojna komisija amandmaja ne podpira. 
 
Navzočnost je priglasilo 34 svetnikov. 
Za je glasovalo 18 svetnikov. Proti je glasovalo 23 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 

 
 

IV. 
 

O 9. členu predlaganega osnutka sprememb in dopolnitev statuta, h kateremu so svetnik 
Miha JAZBINŠEK, Svetniški klub Socialnih demokratov in ŽUPAN vložili 
AMANDMAJE, je razpravljal svetnik Miha JAZBINŠEK. Svetniški klub SD je svoj prvi 
amandma na 9. člen umaknil. 
 
Župan je dal na glasovanje 
 
1. AMANDMA župana:  
 
V 9. členu se v prvem odstavku besedilo v narekovaju nadomesti z besedilom, ki se glasi: 
»- sprejema letni načrt pridobivanja in razpolaganja s premičnim premoženjem, 
posamični program ravnanja s stvarnim premoženjem in posamični program prodaje 
finančnega premoženja,«. 
 
V drugem odstavku se besedilo v narekovaju spremeni tako, da se glasi: 
»- odloča o pravnih poslih ravnanja s stvarnim premoženjem, o pravnih poslih prodaje 
finančnega premoženja  ter o sklepanju poravnav,«.  
 
Navzočnost je priglasilo 35 svetnikov. 
Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti je glasovalo 10 svetnikov. 
 
Župan je dal amandma ponovno na glasovanje. 
 
Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti je glasovalo 11 svetnikov. 
 
Amandma je bil sprejet. 
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Ker je bil sprejet amandma župana, mestni svet o enem amandmaju Svetniškega kluba SD in 
enem amandmaju svetnika Mihe JAZBINŠKA ni glasoval: 
 
AMANDMA Svetniškega kluba SD se je sicer glasil: 
 
Pri besedilu nove predlagane devete alineje 51. člena se pred vejico na koncu besedila 
doda še besedilo: 
»do 200.000 EVRO«. 
 
 
AMANDMA svetnika Mihe JAZBINŠKA se je sicer glasil: 
 
V drugem odstavku 8. (pravilno 9.) člena se za besedilom spremenjene dosedanje osme 
alineje, ki postane deveta alineja 51. člena Statuta MOL, pred vejico doda besedilo, ki se 
glasi: 
»na osnovi letnega načrta nabav in gradenj in predpisanih kriterijev mestnega sveta za 
upravljanje in gospodarjenje s premoženjem MOL«. 
 
 
AMANDMA, ki ga je Svetniški klub SD umaknil, se je sicer glasil: 

 
Pri besedilu nove predlagane osme alineje 51. člena se pred vejico na koncu besedila 
doda še besedilo: 
»pod vrednostjo 200.000 EVRO«. 
 
 
Župan je nato dal na glasovanje še  
 
AMANDMA svetnika Mihe JAZBINŠKA: 
 
V 9. členu Osnutka Sprememb in dopolnitev Statuta MOL se črtata šesti, sedmi in osmi 
odstavek, alineje pa preštevilčijo v petem. 
 
Župan je pojasnil, da pristojna komisija amandmaja ne podpira. 
 
Navzočnost je priglasilo 30 svetnikov. 
Za je glasovalo 17 svetnikov. Proti je glasovalo 22 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 

 
V. 
 

O 16. členu predlaganega osnutka sprememb in dopolnitev statuta, h kateremu sta svetnik  
Miha JAZBINŠEK in Svetniški klub Socialnih demokratov vložila AMANDMAJE, so 
razpravljali svetniki: Slavko SLAK, Peter SUŠNIK in Miha JAZBINŠEK.   
 
Župan je dal na glasovanje: 
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1. 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 daje soglasja pred sprejemom prostorskih planskih in izvedbenih aktov z območja 
njihove četrtne skupnosti«. 
 
Župan je pojasnil, da pristojna komisija amandmaja ne podpira. 
 
Navzočnost je priglasilo 40 svetnikov. 
Za je glasovalo 13 svetnikov. Proti je glasovalo 24 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
2. AMANDMA Svetniškega kluba SD: 
 
V 14. alineji 60. člena se namesto besed »kulturnih spomenikov« uporablja besedi 
»kulturna dediščina«. 
 
Župan je pojasnil, da pristojna komisija amandma podpira. 
 
Navzočnost je priglasilo 34 svetnikov. 
Za je glasovalo 34 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
3. AMANDMA Svetniškega kluba SD: 
17. (pravilno 18.) alineja 60. člena, ki se začne z besedami: »sodeluje pri pospeševanju 
kulturnih…, se črta; 
 
Župan je pojasnil, da pristojna komisija amandmaja ne podpira. 
 
Navzočnost je priglasilo 31 svetnikov. 
Za je glasovalo 8 svetnikov. Proti je glasovalo 21 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
4. AMANDMA Svetniškega kluba SD: 
 
19. (pravilno 20.) alineja 60. člena se spremeni tako, da se na novo glasi: 
“- sodeluje pri upravljanju poslovnih objektov in prostorov, s katerimi upravlja organ 
mestne uprave, pristojen za lokalno samoupravo, in so namenjeni za delovanje lokalne 
samouprave in zadovoljevanje prostorskih potreb četrtne skupnosti, občanov in drugih s 
področij kulturne, športne, rekreacijske, socialne, okoljevarstvene, protipožarne, 
turistične in drugih dejavnosti z območja četrtne skupnosti. Za sodelovanje v 
upravljanju teh prostorov se v vsaki četrtni skupnosti ustanovi poseben svet, v katerem 
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so zastopani četrtna skupnost, predstavniki uporabnikov doma in zainteresirane 
javnosti, ter predstavnik upravljalca – organa mestne uprave za lokalno samoupravo, ki 
z oblikovanjem skupnih stališč zadovoljujejo svoje interese za uporabo, vzdrževanje in 
obnavljanje poslovnih objektov in prostorov. Podrobnosti se določi z aktom, ki ga izda 
župan;”. 
 
Župan je pojasnil, da pristojna komisija amandmaja ne podpira. 
 
Navzočnost je priglasilo 26 svetnikov. 
 
Župan je ponovno ugotavljal navzočnost. 
 
Navzočnost je priglasilo 34 svetnikov. 
Za je glasovalo 17 svetnikov. Proti je glasovalo 22 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 

VI. 
 

O 17. členu predlaganega osnutka sprememb in dopolnitev statuta, h kateremu sta svetnik 
Miha JAZBINŠEK in Svetniški klub Socialnih demokratov vložila AMANDMAJE, so 
razpravljali svetniki: Miha JAZBINŠEK, mag. Janez KOPAČ, Miloš PAVLICA, Janez 
MOŠKRIČ in doc. dr. Gregor GOMIŠČEK.  
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje: 
 
1. AMANDMA svetnika Mihe JAZBINŠKA: 
 
V 17. členu se besedilo zadnje alineje prvega odstavka in drugega odstavka novega 60.a 
člena Statuta MOL nadomesti z besedilom, ki se glasi: 
»- letno oblikuje plan manjših komunalnih del, ki se nanašajo na gradnjo, ureditev in 

vzdrževanje manjših objektov komunalne infrastrukture, ki niso vključeni v druge 
programe in se izvedejo preko organa mestne uprave pristojnega za gospodarske 
javne službe in promet, 

- lahko upravlja z javnimi površinami, objekti in prostori, namenjenimi za aktivnosti 
in delovanje občanov in drugih s področij kulturne, športne, rekreacijske, socialne, 
okoljevarstvene, protipožarne, turistične in drugih dejavnosti z območja četrtne 
skupnosti, 

- v okviru funkcionalno in prostorsko zaokroženega oskrbovalnega sistema, ki ne sega 
izven območja posamezne četrtne skupnosti lahko opravlja gospodarsko javno 
službo vzdrževanja in čiščenja lokalnih krajevnih cest, javnih poti in drugih javnih 
površin, urejanja in čiščenja posameznih otroških igrišč in zelenih površin, 
pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanja pokopališč, oskrbe s pitno vodo, 
odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranje, prevoz in 
kompostiranje komunalnih odpadkov in drugih z odloki MOL določenih 
gospodarskih javnih služb. 
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Naloge iz zadnje alineje prejšnjega odstavka tega člena se neposredno prenesejo v 
opravljanje na četrtno skupnost z odlokom o urejanju posamezne gospodarske javne 
službe pod pogojema, da četrtna skupnost: 
- predlaga neposredni prenos posamezne gospodarske javne službe v opravljanje, 
- v režijskem obratu v okviru organa mestne uprave, pristojnega za lokalno 

samoupravo, zagotavlja izpolnjevanje vseh predpisanih tehničnih, sanitarnih in 
drugih standardov in normative za izvajanje posamezne gospodarske javne službe.«. 

 
Podrobneje se statusne in organizacijske oblike ter kriteriji za izvajanje nalog iz prvega 
odstavka tega člena določijo v odloku iz 61. člena Statuta MOL.« 
 
Župan je pojasnil, da pristojna komisija amandmaja ne podpira. 
 
Navzočnost je priglasilo 40 svetnikov. 
Za je glasovalo 21 svetnikov. Proti je glasovalo 22 svetnikov. 
 
Župan je dal amandma ponovno na glasovanje. 
 
Za je glasovalo 21 svetnikov. Proti je glasovalo 22 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
2. AMANDMA Svetniškega kluba SD: 
 
V predlaganem besedilu novega 60. a člena se dodata novi peta in šesta alineja v 
besedilu: 

- »pospešuje kulturne, športno in rekreacijske, socialne, okolje varstvene, 
protipožarne, turistične in druge dejavnosti, ki jih izvajajo društva s sedežem na 
območju četrtne skupnosti in so namenjene prebivalcem četrtne skupnosti, 

- lahko opravlja gospodarsko javno službo urejanja in čiščenja posameznih 
otroških igrišč in zelenih površin, pokopališke in pogrebne dejavnosti ter 
urejanje pokopališč v okviru funkcionalno in prostorsko zaokroženega 
oskrbovalnega sistema, ki ne sega izven območja posamezne četrtne skupnosti.«. 

 
Župan je pojasnil, da pristojna komisija amandmaja ne podpira. 
 
Navzočnost se ni spremenila (40 svetnikov). 
Za je glasovalo 21 svetnikov. Proti je glasovalo 21 svetnikov. 
 
Župan je dal amandma ponovno na glasovanje. 
 
Za je glasovalo 20 svetnikov. Proti je glasovalo 22 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
Svetniški klub SD je nato svoj naslednji amandma umaknil. 
 
AMANDMA Svetniškega kluba SD se je sicer glasil: 



 22

 
Besedilo drugega odstavka 60. a člena se spremeni tako, de se glasi: 
»Naloge iz zadnje alineje prejšnjega odstavka tega člena se neposredno prenesejo v 
opravljanje na četrtno skupnost z odlokom o urejanju posamezne gospodarske javne 
službe pod pogojem, da četrtna skupnost: 

- predlaga neposredni prenos posamezne gospodarske javne službe v opravljanje, 
- zagotavlja izpolnjevanje vseh predpisanih tehničnih, sanitarnih in drugih 

standardov in normative za izvajanje posamezne gospodarske javne službe.« 
 
V primeru prenosa nalog se zagotovijo tudi potrebna sredstva za njihovo izvajanje. 
 
Kriteriji za izvedbo nalog iz prvih petih alinej prvega odstavka tega člena se določijo v 
odloku iz 61. člena statuta.«. 
 
 

VII. 
 

O 18. členu predlaganega osnutka sprememb in dopolnitev statuta, h kateremu je svetnik  
Miha JAZBINŠEK vložil AMANDMA, je razpravljal svetnik Miha JAZBINŠEK.    
 
Župan je dal na glasovanje 
 
AMANDMA svetnika Mihe JAZBINŠKA: 
 
V 18. členu se za besedilom druge alineje spremenjenega 61. člena Statuta MOL doda 
stavek, ki se glasi: 
»V proračunu mora biti pregledno razvidno tudi financiranje drugih nalog, ki se 
izvajajo na teritoriju četrtnih skupnosti.« 
 
Župan je pojasnil, da pristojna komisija amandmaja ne podpira. 
 
Navzočnost je priglasilo 35 svetnikov. 
Za je glasovalo 18 svetnikov. Proti je glasovalo 19 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 

VIII. 
 

O 22. členu predlaganega osnutka sprememb in dopolnitev statuta, h kateremu so svetnik 
Miha JAZBINŠEK, Svetniški klub SD in Statutarno pravna komisija vložili 
AMANDMAJE, ni razpravljal nihče, zato je župan amandmaje dal na glasovanje:  
 
1. AMANDMA Statutarno pravne komisije: 
 
22. člen se spremeni tako, da se: 
 
- v prvem odstavku 87. člena se pred dosedanjo četrto alinejo, ki postane peta alineja, 
doda nova četrta alineja, ki se glasi: 
»- prostorske akte in programe opremljanja zemljišč,«; 
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- v drugem odstavku  87. člena se črta prva alineja. 
 
Navzočnost je priglasilo 34 svetnikov. 
Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti je glasovalo 6 svetnikov. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
Ker je bil sprejet amandma Statutarno pravne komisije, mestni svet o amandmaju Svetniškega 
kluba SD in svetnika Mihe JAZBINŠKA ni glasoval. 
 
AMANDMA Svetniškega kluba SD in svetnika Mihe JAZBINŠKA se je sicer glasil: 
 
22. člen se črta. 
 
 

IX. 
 

Svetniški klub SD je svoj amandma k 24. členu predlaganega osnutka sprememb in 
dopolnitev statuta umaknil. 
 
AMANDMA Svetniškega kluba SD se je sicer glasil:    
 
Člen se črta. 
 
 

X. 
 

Svetniški klub LDS je svoj amandma, da se v predlaganem osnutku sprememb in dopolnitev 
statuta doda nov člen, umaknil. 
 
AMANDMA Svetniškega kluba LDS se je sicer glasil: 
 
Doda se nov 24.a člen, ki se glasi: 

- črta se tretji stavek 99. člena. 
 
 
Po končanem glasovanju o vloženih amandmajih je župan dal na glasovanje 

 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme osnutek Sprememb in dopolnitev Statuta 
Mestne občine Ljubljana, skupaj s sprejetimi amandmaji.   
 
Obrazložitev glasu so podali svetniki: prof. dr. Metka TEKAVČIČ, Boštjan CIZELJ, Slavko 
SLAK, Miha JAZBINŠEK in doc. dr. Gregor GOMIŠČEK. 
 
Navzočnost je priglasilo 37 svetnikov. 
Za je glasovalo 34 svetnikov. Proti je glasovalo 10 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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AD 12. 

 
DELOVNI OSNUTEK SPREMEMB IN DOPOLNITEV POSLOVNIKA MESTNEGA 

SVETA MESTNE OBČINE LJUBLJANA 
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu pa so prejeli še pripombe 
svetnika Mihe JAZBINŠKA, Svetniškega kluba LDS in Četrtne skupnosti Bežigrad, sklep 
Sveta Četrtne skupnosti Polje, stališče Svetniškega kluba SDS in poročilo pristojne Statutarno 
pravne komisije. 
 
Matjaž BREGAR, vodja Službe za organiziranje dela mestnega sveta, je podal uvodno 
obrazložitev. 
 
Maša KOCIPER, predsednica Statutarno pravne komisije, je podala stališče komisije. 
 
Razpravljal je svetnik Peter SUŠNIK. 
 
Svetnika prof. dr. Metka TEKAVČIČ in Dimitrij KOVAČIČ sta podala postopkovni predlog 
sklepa, da se seja prekine. 
 
Župan je dal na glasovanje  
 
POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnikov prof. dr. Metke TEKAVČIČ in 
Dimitrija KOVAČIČA: 
 
Seja se prekine. 
 
Navzočnost je priglasilo 37 svetnikov. 
Za je glasovalo 21 svetnikov. Proti je glasovalo 21 svetnikov. 
 
Župan je postopkovni predlog sklepa ponovno dal na glasovanje. 
 
Za je glasovalo 21 svetnikov. Proti je glasovalo 18 svetnikov. 
 
Postopkovni predlog sklepa je bil sprejet. 
 
 
Župan je ob 22.06 uri prekinil sejo. 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
II. ZASEDANJE 3. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE LJUBLJANA, KI 
JE BILO V PONEDELJEK, 19. MARCA 2007 
 
 
Zasedanje se je pričelo ob 15.37 uri ob navzočnosti 27 svetnikov. 
 
Zasedanje sta vodila župan Zoran JANKOVIĆ in podžupan Janko MÖDERNDORFER. 
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Seja mestnega sveta se je nadaljevala z razpravo o 12. točki sprejetega dnevnega reda 3. seje 
Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana z dne 5. marca 2007 z naslovom:  

 
DELOVNI OSNUTEK SPREMEMB IN DOPOLNITEV POSLOVNIKA MESTNEGA 

SVETA MESTNE OBČINE LJUBLJANA 
 

Pred drugim zasedanjem so svetniki kot dodatno gradivo prejeli še pripombe svetnika Mihe 
JAZBINŠKA.  
 
Razpravljali so še svetniki: Miha JAZBINŠEK, Boštjan CIZELJ, dr. Milena Mileva BLAŽIĆ, 
doc. dr. Gregor GOMIŠČEK, Franc SLAK, Aleš KARDELJ, Mitja MERŠOL, Dimitrij 
KOVAČIČ, prof. dr. Metka TEKAVČIČ, Marjeta VESEL VALENTINČIČ, Peter BOŽIČ, 
Anja BAH ŽIBERT, Slavko SLAK, Roman JAKIČ, Bojan ALBREHT, Janez MOŠKRIČ, 
Janko MÖDERNDORFER, Miloš PAVLICA, dr. Jožef KUNIČ, Maša KOCIPER, Jadranka 
DAKIĆ, Aleš ČERIN, Mihael JARC in Gregor ISTENIČ. 
 
Med 18.55 in 18.58 uro je vodenje seje prevzel podžupan Janko MÖDERNDORFER.  
 
Župan Zoran JANKOVIĆ je podal odgovore in pojasnila v zvezi z razpravami svetnikov.    
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme delovni osnutek Sprememb in dopolnitev 
Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, skupaj s pripombami iz razprave. 
 
Obrazložitev glasu so podali svetniki: Dimitrij KOVAČIČ, Mihael JARC, Miha JAZBINŠEK 
in prof. dr. Metka TEKAVČIČ. 
 
Župan je podal pojasnilo v zvezi z obrazložitvijo glasu svetnika Mihaela JARCA. 
 
Navzočnost je priglasilo 37 svetnikov. 
Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti je glasovalo 9 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 13. 
 

PRAVNI PREGLED AKTA, KADAR PREDLAGATELJ AKTA NI ŽUPAN 
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu pa so prejeli še sklep o 
določitvi pristojnega delovnega telesa, amandmaje predlagatelja svetnika Mihe JAZBINŠKA, 
poročilo pristojnega Odbora za lokalno samoupravo ter poročilo Statutarno pravne komisije, 
pred drugim zasedanjem pa še nove pripombe predlagatelja. 
 
Predlagatelj svetnik Miha JAZBINŠEK je podal uvodno obrazložitev. 
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Janko MÖDERNDORFER, predsednik Odbora za lokalno samoupravo, je podal stališče 
odbora. 
 
Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER je predstavila stališče komisije. 
 
Župan je odprl razpravo o vloženih amandmajih in predlogu sklepa. 
 
Razpravljal je svetnik Peter SUŠNIK.  
 
Svetnica Maša KOCIPER je podala POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da se o tej točki 
ne razpravlja in ne glasuje, ker bo v tej zadevi statutarno pravna komisija sprejela poslovnik 
in je zato ta točka brezpredmetna. 
 
Župan je dal na glasovanje 
 
POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnice Maše KOCIPER: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana o točki z naslovom »Pravni pregled akta, kadar 
predlagatelj akta ni župan« ne razpravlja in ne glasuje.   
  
Navzočnost je priglasilo 26 svetnikov. 
Za je glasovalo 22 svetnikov. Proti je glasovalo 9 svetnikov. 
 
Postopkovni predlog sklepa je bil sprejet. 
 
 

AD 14. 
 

IZGRADNJA KOMPLEKSA ŠUMI, OPERATIVNI SKLEPI ZA ZAŠČITO 
JAVNEGA INTERESA 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli sklep o določitvi 
pristojnega delovnega telesa, pripombe predlagatelja svetnika Mihe JAZBINŠKA, poročilo 
pristojnega Odbora za urejanje prostora in urbanizem ter poročilo Statutarno pravne komisije, 
pred drugim zasedanjem pa še nove pripombe predlagatelja. 
  
Svetnik Janko MÖDERNDORFER je podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da se 
glede na to, da je ta tematika v fazi pogajanj, v skladu s 106. členom poslovnika o tej točki ne 
razpravlja in ne glasuje. 
 
Župan dal na glasovanje 
 
POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnika Janka MÖDERNDORFERJA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana o točki z naslovom »Izgradnja kompleksa Šumi, 
operativni sklepi za zaščito javnega interesa« ne razpravlja in ne glasuje.   
 
Navzočnost je priglasilo 27 svetnikov. 
Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti je glasovalo 9 svetnikov. 
 
Postopkovni predlog sklepa je bil sprejet. 
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S tem je bil izčrpan dnevni red 3. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, zato je župan 
ob 19.46 uri sejo končal.  
 
 
 
 
 
 

VODJA 
Službe za organiziranje dela 

mestnega sveta 
Matjaž BREGAR 

 
po pooblastilu 

Gregor RIGLER 

  
ŽUPAN 

Mestne občine Ljubljana 
Zoran JANKOVIĆ 

 
 


