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

Številka: 032-302/2006-25 
Datum:   27. 3. 2007 
 
 

ZAPISNIK 
 
 
2. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, ki je bila v ponedeljek, 29. januarja 
2007. 
 
Seja je potekala v Veliki sejni dvorani Mestne občine Ljubljana, Magistrat, Mestni trg 
1, Ljubljana. 
 
Sejo sta vodila župan Mestne občine Ljubljana Zoran JANKOVIĆ in podžupan Janko 
MÖDERNDORFER. 
  
Na seji so bili navzoči člani in članice Mestnega sveta (v nadaljevanju svetniki): 
 
Bojan ALBREHT, Bruna ANTAUER, Anja BAH ŽIBERT, 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, 
prof. dr. Andrej RUS, Danica SIMŠIČ, Franc SLAK, Slavko SLAK, Eva STRMLJAN 
KRESLIN, Peter SUŠNIK, prof. dr. Metka TEKAVČIČ, prof. dr. Gregor TOMC, Peter 
VILFAN in dr. Slavko ZIHERL.  
 
Seje se niso udeležili: prof. dr. Bojana BEOVIĆ, mag. Nives CESAR, Sašo RINK in Marjeta 
VESEL VALENTINČIČ. 
 
Seja se je pričela ob 15.35 uri ob navzočnosti 31 svetnikov. 
 
S sklicem seje so svetniki prejeli predlog dnevnega reda 2. seje Mestnega sveta Mestne občine 
Ljubljana. Po sklicu seje so prejeli predlog sprememb dnevnega reda svetnika Mihe 
JAZBINŠKA. 
 
Župan je svetnike obvestil, da umika 21. točko dnevnega reda z naslovom »a) Osnutek 
Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za del območja urejanja ŠO 1/2 Šiška (vzhodni 
del) in b) Osnutek Odloka o programu opremljanja zemljišč za gradnjo za del območja 
urejanja ŠO 1/2 Šiška (vzhodni del)«. Ostale točke dnevnega reda so se ustrezno 
preštevilčile. 
 



 2

Tako je župan dal v obravnavo naslednji PREDLOG DNEVNEGA REDA: 
 
1. Potrditev zapisnika 1. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana 
2. Vprašanja in pobude svetnikov 
3. Kadrovske zadeve 
4. Predlog Sklepa o zavrnitvi pobude za sprejem obvezne razlage 4. člena Odloka o 

stalnih komisijah in stalnih odborih Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana 
5. Predlog Sklepa o pooblastilu županu za odločanje na sejah Sveta ustanoviteljev 

javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o.  
6. a) Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Mestne občine     
         Ljubljana za leto 2005 

b) Letno poročilo Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine      
    Ljubljana za leto 2005 

7. Predlog Odloka o razglasitvi Domačije Topolovčar za kulturni spomenik lokalnega 
pomena  

8. Osnutek Odloka o razglasitvi Starega letališča Ljubljana za kulturni spomenik 
lokalnega pomena 

9. Predlog Odloka o spremembi Odloka o razglasitvi spomenikov delavskega gibanja, 
narodnoosvobodilne vojne in socialistične graditve za kulturno- zgodovinske 
spomenike s predlogom za hitri postopek 

10.  Predlog Sklepa o soglasju k priznanju enkratne letne nagrade za      uspešno  
poslovanje direktorjev javnih zavodov s področja kulture 

11.  Predlog Sklepa o soglasju k povečanemu obsegu sredstev za delovno uspešnost v 
javnih zavodih s področja kulture 

12.  Predlog Sklepa o določitvi višine dela plače za delovno uspešnost direktorjev javnih 
zavodov s področja kulture 

13.  Osnutek Odloka o razglasitvi hotela Bellevue za kulturni spomenik lokalnega 
pomena 

14.  Predlog Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Festival 
Ljubljana s predlogom za hitri postopek 

15.  Predlog Sklepa o prenehanju javnega zavoda Keramični in lončarski center 
16.  Predlog Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-

izobraževalnega zavoda Vrtec Zelena jama s predlogom za sprejem po hitrem 
postopku 

17.  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Zavoda za 
oskrbo na domu Ljubljana po hitrem postopku 

18.  Predlog Sklepa o soglasju k cenam storitev pomoči  družini na domu, socialnega 
servisa in varovanja na daljavo Zavoda za oskrbo na domu 

19.  Predlog Sklepa o soglasju k cenam  storitve pomoči družini na domu Comettu, 
Zavodu za pomoč in nego na domu in Centru Kontura, d.o.o. 

20.  a) Osnutek Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za del območja urejanja BS 2/5      
           Nove Stožice in za del območja urejanja BO 2/4 Smelt 

b) Osnutek Odloka o programu opremljanja zemljišč za gradnjo za del območja  
     urejanja BS 2/5 Nove Stožice in za del območja urejanja BO 2/4 Smelt 

21. Osnutek Odloka o Občinskem lokacijskem načrtu za območja urejanja CO 2/43   
      Drama, CO 2/44 Mali nebotičnik in del območja urejanja CT 29 Križišče Drama 
22. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih  
      pogojih za območje urejanja v mestnem središču (za del območja urejanja CO  5/13  
      RTV) 
23. Predlog Odloka o programu opremljanja za del območja urejanja CS 10/1 Tribuna 
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24. Predlog Odloka o programu opremljanja za del območja urejanja ŠO 1/2 Šiška   
      (osrednji del) 
25. Izgradnja kompleksa Šumi, operativni sklepi za zaščito javnega interesa 
 
Svetnik Miha JAZBINŠEK je glede na to, da je župan k 21. točki (prej 22.) naknadno 
predložil program opremljanja kot prilogo lokacijskemu načrtu, svoj predlog za umik točke z 
dnevnega reda umaknil. 
 
O predlaganem dnevnem redu ni razpravljal nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog dnevnega reda 2. seje mestnega 
sveta. 
 
Navzočnost je priglasilo 31 svetnikov. 
Za je glasovalo 35 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Predlagani dnevni red je bil sprejet. 

 
 

AD 1. 
 

POTRDITEV ZAPISNIKA 1. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE 
LJUBLJANA 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli še predloga 
popravkov svetnika Mihe JAZBINŠKA. 
 
1. PREDLOG POPRAVKA: 
 
V tretjem odstavku točke AD 6. se besedilo »zapisanim v 15. členu poslovnika mestnega 
sveta« zamenja z besedilom. 
 
 »Izjavljam, da bom svojo dolžnost opravljal vestno in odgovorno. Spoštoval pravni red 
Republike Slovenije in Mestne občine Ljubljana. Z vsemi močmi bom deloval za 
blaginjo Mestne občine Ljubljana, njenih meščank in meščanov.« 
 
 
2. PREDLOG POPRAVKA: 
 
V četrtem odstavku točke AD 6. se za besedilom »s pozdravnim nagovorom« doda oz. 
vstavi besedilo: 
 
»Drage Ljubljančanke in Ljubljančani. Spoštovana dosedanja županja. Spoštovane 
mestne svetnice in svetniki. Cenjene sodelavke in sodelavci. Cenjeni gostje. 
Ponosen sem, da vas lahko danes prvič, tudi uradno nagovorim, kot župan Mestne 
občine Ljubljana. Najprej iskrene čestitke vsem svetnicam in svetnicam za zaupanje, ki 
so vam ga izkazali volivke in volivci. Pazimo nanj. Saj je tisto najbolj dragoceno, kar so 
nam s svojimi glasovi namenili Ljubljančani in Ljubljančanke. Z njihovim zaupanjem 
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smo sprejeli odgovornost, da delujemo v dobro mestne občine in za dobrobit vseh njenih 
prebivalcev. Ljubljančani od nas pričakujejo tvorno sodelovanje, v dobro Ljubljane. 
Tudi sam ga ponujam. Zato vas vabim k odkritemu dialogu, resnemu ter odgovornemu 
delu. Le tako lahko opravičimo pričakovanja naših volivcev ter zagotovimo najboljše 
rešitve za celotno mestno občino. 
Ljubljano imam rad in ji želim vse najboljše. Za uspeh pa potrebujem dobro ekipo. 
Ekipo zmagovalcev. Vsak od vas, ki je bil izvoljen v mestni svet, je svojo prvo, osebno 
zmago že dosegel. Od tega trenutka naprej pa smo ekipa, ki mora gledati v prihodnost. 
Verjamem v vsakega posebej in prepričan sem, da boste s svojim znanjem in izkušnjami 
delovali v dobro Ljubljane. 
Tisti, ki me poznate, veste, da sem zadovoljen le z najboljšim. Obljubil sem prestolnico s 
smehom in najboljši servis njenim prebivalcem. Temeljno poslanstvo mestne uprave, je 
zagotoviti učinkovito in prijazno storitev. Vendar mestna uprava ne zagotavlja le 
pogojev za kakovost življenja, temveč mora s svojim zgledom ustvarjati tudi vzdušje 
spoštovanja temeljnih vrednot, kot so – človekovo dostojanstvo, varnost, solidarnost, 
odgovornost, znanje, zdravo in športno življenje, kulturna raznolikost in strpnost. Če 
želimo takšno Ljubljano, pa moramo najprej postati najboljši mestni svet v državi. In 
kdaj je mestni svet najboljši? Kadar uspešno in hitro rešuje probleme in uresničuje 
projekte. Kadar se sliši glas vseh in besede sežejo daleč med ljudi, ne pa nizko pod pas. 
Kadar so materiali tako dobro pripravljeni, da rojevajo rešitve in ne novih problemov. 
Kadar so rezultati učinkovitega odločanja vidni takoj, a ne zavirajo dolgoročnih vizij. 
Kadar gremo po mestni seji domov ponosni, da smo naredili nekaj dobrega za to mesto. 
V preteklosti so bila usklajevanja zahtevna. Včasih na robu vzdržljivosti. Drugič celo 
dostojnosti. Prepričan sem, da lahko s skupnimi močmi in sodelovanjem to spremenimo. 
Ljubljani in celotni Sloveniji, pa predstavimo alternativo in vzor, kako lahko mestni svet 
deluje, če je le dovolj moči in volje, uma in poguma. 
Večinsko podporo naše liste razumem, kot zavezo potrpežljivemu doseganju soglasja. In 
ne kot skušnjavo pri glasovanju. Zadovoljen bom, če bomo ključne razvojne odločitve 
dosegli ne le sporazumno, temveč soglasno. In verjamem, da jih bomo, če se bomo le 
zavedali odgovornosti do naših volivcev, in če imamo Ljubljano res radi. 
Cenjene kolegice in kolegi. Koalicijo sem ponudil vsem Ljubljančanom. In sprejeli so jo. 
S tem, ko so tako v velikem številu volili naš program, so ga naredili za skupnega, ga 
praktično posvojili. Tako razumem tudi izjemno pozornost spremljanja izvedbenih 
rokov, še preden smo se nalog sploh lotili. Prav zato, ker je program zastavljen 
ambiciozno, je uresničljiv. Saj od samega začetka računam na sodelovanje in voljo vseh. 
V tem je skrivnost velikih projektov. Velike jih dela to, da se jih lotevamo skupaj. 
Prvi je praktično pred vrati. Predsedovanje Slovenije Evropski uniji leta 2008, je 
izjemna čast, odgovornost in priložnost za Ljubljano. Prepričan sem, da bomo ob izteku 
tega napetega leta, upravičeno ponosni tako na naše mesto, kot na našo državo. Dokazali 
bomo, da sta najboljša, kadar delata z roko v roki. Slovenija potrebuje svojo prestolnico 
in obratno. Ljubljana se bo razvila hitreje s podporo države. A ne pozabimo, vse naše 
odločitve morajo najprej prispevati k večji kakovosti življenja ljudi in sožitju v mestu. 
Življenje Ljubljančank in Ljubljančanov pa se ne konča na mejah našega mesta. Roko 
sodelovanja ponujamo sosednjim občinam, s katerimi nas povezuje veliko skupnih 
interesov. Kot prestolnica želimo biti nosilci povezovanja in sodelovanja z vsemi, še 
posebej z mestnimi občinami v državi. Ustanovitev regij bo za Ljubljano nov izziv. 
Mestni upravi in vsem organom in organizacijam v mestu se zahvaljujem za njihovo 
delo. Nekdanji županji in sedanji mestni svetnici, katere ime je od danes na častnem 
mestu vseh ljubljanskih županov od leta 1504 naprej, se priporočam za sodelovanje. 
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Vsem skupaj pa polagam na srce. Preveč radi mamo Ljubljano, da bi delali napake. 
Delajmo raje dobro, delajmo najboljše, delajmo za ljudi. Vsem skupaj najlepša hvala. 
Srečno Ljubljana!« 
 
Razpravljal je svetnik Miha JAZBINŠEK. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi zapisnik 1. seje Mestnega sveta Mestne 
občine Ljubljana z dne 16. novembra 2006, skupaj s  popravki. 
 
Navzočnost je priglasilo 31 svetnikov. 
Za je glasovalo 35 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 

 
AD 2.  

 
VPRAŠANJA IN POBUDE SVETNIKOV  

 
Pisno vprašanje z zahtevo za ustno predstavitev je skladno z 98. členom poslovnika mestnega 
v roku 5 delovnih dni pred sejo mestnega sveta poslal  svetnik Mihael JARC. 
 
Pobudo pa je poslal svetnik Aleš KARDELJ (imenovanje posvetovalnih in koordinacijskih 
teles). 
 
Na vprašanje svetnika Mihaela JARCA je odgovoril Stanislav VIDMAR, vodja Oddelka za 
gospodarske javne službe in promet po pooblastilu.  
 
 

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 NADZORNEGA ODBORA MESTNE 
OBČINE LJUBLJANA 
 
Razpravljali so svetniki: Roman KOLAR, Miha JAZBINŠEK in doc. dr. Gregor 
GOMIŠČEK. 
 
Svetnik Roman KOLAR je v svoji razpravi podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da 
se o Predlogu sklepa o imenovanju Nadzornega odbora Mestne občine Ljubljana ne glasuje 
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ter da se ga vrne v ponovno obravnavo Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja. 
 
Župan je dal na glasovanje  
 
POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnika Romana KOLARJA: 
 
O Predlogu sklepa o imenovanju Nadzornega odbora Mestne občine Ljubljana se ne 
glasuje ter se ga vrne v ponovno obravnavo Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja. 
 
Navzočnost je priglasilo 32 svetnikov. 
Za je glasovalo 11 svetnikov. Proti je glasovalo 23 svetnikov. 
 
Postopkovni predlog sklepa ni bil sprejet. 
 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje: 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
V   Nadzorni  odbor  Mestne  občine Ljubljana  se   i m e n u j e j e j o : 
 

- Ivan OVEN   predsednik 
- Jovita AŽMAN  članica 
- mag. Ignac DOLENŠEK član 
- dr. Slavka KAVČIČ  članica 
- Barbara NOSE  članica 
- mag. Mitja SELAN  član 
- Silvester ZAMAN  član 

 
Mandat članov Nadzornega odbora Mestne občine Ljubljana je vezan na mandat 
Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana.  
 
Navzočnost je priglasilo 36 svetnikov. 
Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
2. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA STANOVANJSKA 
POSOJILA JAVNEGA STANOVANJSKEGA SKLADA MESTNE OBČINE 
LJUBLJANA 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
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V  Komisijo za stanovanjska posojila Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine 
Ljubljana   s e   i m e n u j e j o : 
 
- Iztok KORDIŠ    predsednik 
- Roman KOLAR    član 
- mag. Janez KOPAČ   član 
- Miloš PAVLICA    član 
- Marjan VIRANT   član 

 
Mandat komisije je vezan na mandat mestnega sveta.  
 
Navzočnost je priglasilo 30 svetnikov. 
Za je glasovalo 36 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
3. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU NADOMESTNEGA PREDSTAVNIKA 
MESTNE OBČINE LJUBLJANA V SVET VRTCA VIŠKI GAJ 
 
Razpravljal ni  nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
V  Svet Vrtca Viški gaj se namesto Barbare Toplek za predstavnika  Mestne občine 
Ljubljana  i m e n u j e : 
 
Martin TOMAN. 

 
Mandat imenovanega je vezan na mandat sveta zavoda.  
 
Navzočnost se ni spremenila (30 svetnikov). 
Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
4. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU NADOMESTNEGA PREDSTAVNIKA 
MESTNE OBČINE LJUBLJANA V SVET SREDNJE GRADBENE, GEODETSKE IN 
EKONOMSKE ŠOLE LJUBLJANA 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
V Svet Srednje gradbene, geodetske in ekonomske šole Ljubljana se namesto Matjaža 
Klemenčiča za predstavnika  Mestne občine Ljubljana    
i m e n u j e : 
 
Nino GUNDE. 
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Mandat imenovanega je vezan na mandat sveta zavoda.  
 
Navzočnost se ni spremenila (30 svetnikov). 
Za je glasovalo 38 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
5. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU NADOMESTNE PREDSTAVNICE 
MESTNE OBČINE LJUBLJANA V SVET ARHITEKTURNEGA MUZEJA 
LJUBLJANA 

 
Razpravljal je svetnik Peter SUŠNIK. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
V  Svet Arhitekturnega muzeja Ljubljana se namesto Igorja Jurančiča za predstavnico  
Mestne občine Ljubljana   i m e n u j e : 
 
Jerneja BATIČ. 
 
Mandat imenovane je vezan na mandat sveta zavoda.  
 
Navzočnost se ni spremenila (30 svetnikov). 
Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
6. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU DVEH ČLANOV MESTNE OBČINE 
LJUBLJANA V NADZORNI SVET GOSPODARSKE DRUŽBE VETERINARSKA 
POSTAJA LJUBLJANA, D.O.O. 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
V  Nadzorni svet gospodarske družbe Veterinarska postaja Ljubljana, d.o.o.  s e    
i m e n u j e t a: 
 

- Matjaž KLEMENČIČ in  
- Mitja MARINŠEK. 

 
Mandat članov nadzornega sveta traja štiri leta.  
 
Navzočnost se ni spremenila (30 svetnikov). 
Za je glasovalo 33 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
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Sklep je bil sprejet. 
 
 
7. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU DVEH ČLANOV SKUPŠČINE CENTRA 
ZA RAZVOJ MALEGA GOSPODARSTVA LJUBLJANA, D.O.O. 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje: 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
V  Skupščino Centra za razvoj malega gospodarstva Ljubljana, d.o.o.   s e    
i m e n u j e t a : 
 
- Gregor ISTENIČ in 
- Peter SUŠNIK. 
 
Mandat članov skupščine je vezan na mandat mestnega sveta.  
 
Navzočnost se ni spremenila (30 svetnikov). 
Za je glasovalo 34 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
8. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJA SREDNJE ŠOLE ZA 
ELEKTROTEHNIKO IN RAČUNALNIŠTVO LJUBLJANA 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Silvestru TRATARJU se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnatelja Srednje šole 
za elektrotehniko in računalništvo Ljubljana. 
 
Navzočnost se ni spremenila (30 svetnikov). 
Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
9. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJA SREDNJE ŠOLE 
TEHNIČNIH STROK ŠIŠKA 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Zdravku ŽALARJU se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnatelja Srednje šole 
tehničnih strok Šiška. 
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Navzočnost se ni spremenila (30 svetnikov). 
Za je glasovalo 34 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
10. PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K IMENOVANJU DIREKTORJA 
REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE LJUBLJANSKE URBANE REGIJE 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občina Ljubljana daje soglasje k imenovanju mag. Bojana 
SUVOROVA za direktorja Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije. 
 
Mandat imenovanega traja štiri leta. 
 
Navzočnost se ni spremenila (30 svetnikov). 
Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
11. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA 
LUTKOVNO GLEDALIŠČE LJUBLJANA 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Za direktorja javnega zavoda Lutkovno gledališče Ljubljana   s e   
i m e n u j e :  
 
Marjan GABRIJELČIČ. 
 
Mandat imenovanega traja pet let in se prične s sprejemom tega sklepa.  
 
Navzočnost se ni spremenila (30 svetnikov). 
Za je glasovalo 33 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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AD 4. 
 

PREDLOG SKLEPA O ZAVRNITVI POBUDE ZA SPREJEM OBVEZNE RAZLAGE 
4. ČLENA ODLOKA O STALNIH KOMISIJAH IN STALNIH ODBORIH 

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 ter poročilo Statutarno pravne komisije. 
 
Velko FRANKO, načelnik Oddelka za pravne, kadrovske in splošne zadeve, je podal uvodno 
obrazložitev. 
 
Maša KOCIPER, predsednica Statutarno pravne komisije, je podala stališče komisije. 
 
Razpravljal je svetnik Miha JAZBINŠEK. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o zavrnitvi pobude za 
sprejem obvezne razlage 4. člena Odloka o stalnih komisijah in stalnih odborih 
Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana.  
 
Navzočnost je priglasilo 31 svetnikov. 
Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti je glasovalo 5 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 5. 
 

PREDLOG SKLEPA O POOBLASTILU ŽUPANU ZA ODLOČANJE NA SEJAH 
SVETA USTANOVITELJEV JAVNIH PODJETIJ POVEZANIH V HOLDING 

LJUBLJANA, D.O.O. 
 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli amandma 
Svetniškega kluba Socialnih demokratov, poročilo pristojnega Odbora za gospodarske javne 
službe in promet ter amandma župana. 
 
Velko FRANKO, načelnik Oddelka za pravne, kadrovske in splošne zadeve, je podal uvodno 
obrazložitev. 
 
Prof. dr. Andrej RUS, predsednik Odbora za gospodarske javne službe in promet, je podal 
stališče pristojnega odbora. 
 
Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni želela besede. 
 
Razpravljali so svetniki: prof. dr. Metka TEKAVČIČ, Peter SUŠNIK, Miha JAZBINŠEK in 
doc. dr. Gregor GOMIŠČEK. 
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Župan je podal pojasnilo v zvezi z razpravo svetnice prof. dr. Metke TEKAVČIČ. 
 
Svetnik Peter SUŠNIK je podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da se odločanje o tej 
točki v skladu s 106. čl. poslovnika mestnega sveta preloži na eno od naslednjih sej mestnega 
sveta. 
 
Župan je dal na glasovanje 
 
POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnika Petra SUŠNIKA: 
 
Odločanje o točki z naslovom »Predlog Sklepa o pooblastilu županu za odločanje na 
sejah Sveta ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o.« se v 
skladu s 106. čl. poslovnika mestnega sveta preloži na eno od naslednjih sej mestnega 
sveta. 
 
Navzočnost je priglasilo 31 svetnikov. 
Za je glasovalo 16 svetnikov. Proti je glasovalo 20 svetnikov. 
 
Postopkovni predlog sklepa ni bil sprejet. 
 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
1. AMANDMA Svetniškega kluba Socialnih demokratov: 

 
Na koncu stavka se pika nadomesti z vejico in doda naslednje besedilo: » razen v 
primerih, ko le-ta odloča o cenah oziroma tarifah za uporabo javnih dobrin, ki jih 
zagotavljajo javna podjetja, in ko sprejema poslovna poročila javnih podjetij in 
Holdinga Ljubljana, ko odloča na podlagi ustreznega sklepa Mestnega sveta Mestne 
občine Ljubljana s tem v zvezi.« 
 
Obrazložitev glasu so podali svetniki: prof. dr. Metka TEKAVČIČ, Miha JAZBINŠEK, 
Mihael JARC in Franc SLAK. 
 
Navzočnost je priglasilo 32 svetnikov. 
Za je glasovalo 18 svetnikov. Proti je glasovalo 20 svetnikov. 
 
Svetnik Miha JAZBINŠEK je zahteval ponovitev glasovanja. 
 
Za je glasovalo 17 svetnikov. Proti je glasovalo 20 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
2. AMANDMA župana: 

 
Sklep o pooblastilu županu za odločanje na sejah Sveta ustanoviteljev javnih podjetij 
povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o. se spremeni tako, da se pika na koncu stavka 
nadomesti z vejico ter doda besedilo:  
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»razen ko le-ta obravnava poslovno poročilo javnih podjetij, kjer odloča skladno s 
sklepom Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana.«. 
 
Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 
Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti so glasovali 4 svetniki. 
 
Amandma je bil  sprejet. 
 
 
Nato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o pooblastilu županu za 
odločanje na sejah Sveta ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana, 
d.o.o.,  skupaj s sprejetim amandmajem. 
 
Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 
Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti je glasovalo 12 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 6. 
 

A) PREDLOG ODLOKA O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA 
MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2005 

B) LETNO POROČILO JAVNEGA STANOVANJSKEGA SKLADA MESTNE 
OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2005 

 
A) PREDLOG        ODLOKA     O       ZAKLJUČNEM     RAČUNU           
PRORAČUNA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2005 
 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli poročila 
Odbora za gospodarske javne službe in promet, Odbora za urejanje prostora in urbanizem, 
Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost, Odbora za lokalno samoupravo, Odbora za 
varstvo okolja in Odbora za finance. 
 
Stevo LEKIČ, načelnik Oddelka za finance, je svetnike podrobneje seznanil s predlogom 
odloka. 
 
Predsednica Odbora za finance Jadranka DAKIĆ je predstavila stališče odbora. 
 
Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni želela besede. 
 
Razpravljal je svetnik Peter SUŠNIK. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
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PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o zaključnem računu 
proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2005.  
 
Navzočnost je priglasilo 26 svetnikov. 
Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
B) LETNO POROČILO JAVNEGA STANOVANJSKEGA SKLADA MESTNE 
OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2005 
 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli poročilo 
pristojnega Odbora za finance. 
 
Jožka HEGLER, direktorica Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana, je 
podala uvodno obrazložitev. 
 
Predsednica Odbora za finance Jadranka DAKIĆ je predstavila stališče odbora. 
 
Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni želela besede. 
 
Razpravljala sta svetnika Peter SUŠNIK in Miha JAZBINŠEK. Pojasnilo v zvezi z razpravo 
svetnika Petra SUŠNIKA je podala Jožka HEGLER. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
1. PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme revidirano letno poročilo Javnega 
stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leto 2005. 
 
Navzočnost je priglasilo 26 svetnikov. 
Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
2. PREDLOG SKLEPA: 
 
Ugotovljeni presežek prihodkov nad odhodki v višini 192.721.259,01 tolarjev se 
razporedi med namensko premoženje. 
 
Navzočnost se ni spremenila (26 svetnikov). 
Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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AD 7. 

 
PREDLOG ODLOKA O RAZGLASITVI DOMAČIJE TOPOLOVČAR ZA 

KULTURNI SPOMENIK LOKALNEGA POMENA 
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli še poročilo 
pristojnega Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost. 
 
Jerneja BATIČ, načelnica Oddelka za kulturo in raziskovalno dejavnost, je podala uvodno 
obrazložitev. 
 
Peter BOŽIČ, predsednik Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost, je podal stališče 
odbora. 
 
Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni želela besede. 
 
Ker k Predlogu Odloka o razglasitvi Domačije Topolovčar za kulturni spomenik lokalnega 
pomena ni bilo vloženega nobenega amandmaja, je župan dal na glasovanje: 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o razglasitvi Domačije 
Topolovčar za kulturni spomenik lokalnega pomena.  
 
Navzočnost je priglasilo 31 svetnikov. 
Za je glasovalo 35 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 8. 
 

OSNUTEK ODLOKA O RAZGLASITVI STAREGA LETALIŠČA LJUBLJANA ZA 
KULTURNI SPOMENIK LOKALNEGA POMENA 

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

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme osnutek Odloka o razglasitvi Starega 
letališča Ljubljana za kulturni spomenik lokalnega pomena, skupaj s pripombami iz 
razprave. 
 
Navzočnost je priglasilo 29 svetnikov. 
Za je glasovalo 33 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 9. 
 

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBI ODLOKA O RAZGLASITVI SPOMENIKOV 
DELAVSKEGA GIBANJA, NARODNOOSVOBODILNE VOJNE IN 

SOCIALISTIČNE GRADITVE ZA KULTURNO- ZGODOVINSKE SPOMENIKE S 
PREDLOGOM ZA HITRI POSTOPEK 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli še amandma 
svetnika Mihe JAZBINŠKA, poročilo pristojnega Odbora za kulturo in raziskovalno 
dejavnost, amandma župana ter poročilo Statutarno pravne komisije. 
 
Jerneja BATIČ, načelnica Oddelka za kulturo in raziskovalno dejavnost, je podala uvodno 
obrazložitev. 
 
Peter BOŽIČ, predsednik Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost, je podal stališče 
odbora. 
 
Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER je podala stališče komisije. 
 
1. Predlog sklepa za sprejem Odloka o spremembi Odloka o razglasitvi spomenikov 
delavskega gibanja, narodnoosvobodilne vojne in socialistične graditve za kulturno- 
zgodovinske spomenike po hitrem postopku  
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se Odlok o spremembi Odloka 
o razglasitvi spomenikov delavskega gibanja, narodnoosvobodilne vojne in socialistične 
graditve za kulturno- zgodovinske spomenike sprejme po hitrem postopku. 
 

Navzočnost je priglasilo 30 svetnikov. 
Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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2. Predlog Odloka o spremembi Odloka o razglasitvi spomenikov delavskega gibanja, 
narodnoosvobodilne vojne in socialistične graditve za kulturno- zgodovinske spomenike 
 
Razpravljala sta svetnika Roman KOLAR in Miha JAZBINŠEK, ki je svoj amandma 
umaknil. 
 
AMANDMA svetnika Mihe JAZBINŠKA se je sicer glasil: 
 
Besedilo 1. člena »Odloka o spremembi Odloka o razglasitvi spomenikov delavskega 
gibanja, narodnoosvobodilne vojne in socialistične graditve za kulturno-zgodovinske 
spomenike« se nadomesti z besedilom: 
V Odloku o razglasitvi spomenikov delavskega gibanja, narodnoosvobodilne vojne in 
socialistične graditve za kulturno-zgodovinske spomenike (Uradni list SRS, št. 34/84 in 
št. 41/85) se v 1. členu: 
• v rubriki »Kultura« za besedo »zgradba« doda beseda »(porušena)«; 
• v rubriki »Lastnik spomenika« zamenja vpisane lastnike z lastnikom »Mestna 

občina Ljubljana«; 
• v rubriki »Razvojna usmeritev« doda vejica in besedilo »spominska plošča 

arhivirana do namestitve na novo stavbo z dopolnilnim napisom: 'Na tem mestu je 
stala stavba, v kateri je bila ilegalna tiskarna.'« 

 
 
Župan je po končani razpravi dal na glasovanje 
 
AMANDMA župana: 
 
1. člen se spremeni tako, da se glasi: 
 
»V Odloku o razglasitvi spomenikov delavskega gibanja, narodnoosvobodilne vojne in 
socialistične graditve za kulturno - zgodovinske spomenike (Uradni list SRS, št. 34/84 in 
št. 41/85) se v 1. členu pri zaporedni številki 4: 

- v rubriki »Opis spomenika« črta besedilo »Pod ježami 17,«; 
- v rubriki »Kultura« črta beseda »zgradba«; 
- v rubriki »Lastnik spomenika« celotno besedilo nadomesti z besedilom »Mestna 

občina Ljubljana«; 
- v rubriki »Razvojna usmeritev« beseda »memorialna« nadomesti z besedilom 

»spominsko ploščo hrani Mestni muzej Ljubljana do namestitve na novo zgradbo 
na navedeni parceli«.«. 

 
Navzočnost se ni spremenila (30 svetnikov). 
Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
Nato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
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Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o spremembi Odloka o 
razglasitvi spomenikov delavskega gibanja, narodnoosvobodilne vojne in socialistične 
graditve za kulturno- zgodovinske spomenike, skupaj s sprejetim amandmajem. 
 
Navzočnost se ni spremenila (30 svetnikov). 
Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 10. 
 

PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K PRIZNANJU ENKRATNE LETNE NAGRADE 
ZA USPEŠNO  POSLOVANJE DIREKTORJEV JAVNIH ZAVODOV S PODROČJA 

KULTURE 
 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli še poročilo 
pristojnega Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost. 
 
Jerneja BATIČ, načelnica Oddelka za kulturo in raziskovalno dejavnost, je podala uvodno 
obrazložitev. 
 
Peter BOŽIČ, predsednik Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost, je podal stališče 
odbora. 
 
Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni želela besede. 
 
Razpravljala sta svetnika Peter SUŠNIK in doc. dr. Gregor GOMIŠČEK. 
 
Ker načelnica Jerneja BATIČ ni vedela odgovora na njuni vprašanji, je župan pojasnil, da 
bosta prejela pisni odgovor. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o soglasju k priznanju 
enkratne letne nagrade za uspešno  poslovanje direktorjev javnih zavodov s področja 
kulture.   
 
Obrazložitev glasu sta podala svetnika Peter SUŠNIK in prof. dr. Metka TEKAVČIČ. 
  
Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov. 
Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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AD 11. 
 

PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K POVEČANEMU OBSEGU SREDSTEV ZA 
DELOVNO USPEŠNOST V JAVNIH ZAVODIH S PODROČJA KULTURE 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli še poročilo 
pristojnega Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost. 
 
Svetnik Janko MÖDERNDORFER je podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da glede 
na to, da gre za podobno temo, načelnica Jerneja BATIČ poda obrazložitev hkrati tudi za 
naslednjo točko. 
 
Župan je dal na glasovanje 
 
POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnika Janka MÖDERNDORFERJA: 
 
Načelnica Jerneja BATIČ poda obrazložitev hkrati tudi za naslednjo točko. 
 
Navzočnost je priglasilo 32 svetnikov. 
Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti je glasovalo 7 svetnikov. 
 
Postopkovni predlog sklepa je bil sprejet. 
 
 
Jerneja BATIČ, načelnica Oddelka za kulturo in raziskovalno dejavnost, je podala uvodno 
obrazložitev za obe točki. 
 
Peter BOŽIČ, predsednik Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost, je podal stališče 
odbora za obe točki. 
 
Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni želela besede. 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o soglasju k povečanemu 
obsegu sredstev za delovno uspešnost v javnih zavodih s področja kulture. 
 
Navzočnost je priglasilo 27 svetnikov. 
Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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AD 12. 
 

PREDLOG SKLEPA O DOLOČITVI VIŠINE DELA PLAČE ZA DELOVNO 
USPEŠNOST DIREKTORJEV JAVNIH ZAVODOV S PODROČJA KULTURE 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli še poročilo 
pristojnega Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost. 
 
Jerneja BATIČ, načelnica Oddelka za kulturo in raziskovalno dejavnost, je za to točko podala 
uvodno obrazložitev že pri prejšnji točki. 
 
Peter BOŽIČ, predsednik Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost, je za to točko podal 
stališče odbora že pri prejšnji točki. 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o določitvi višine dela 
plače za delovno uspešnost direktorjev javnih zavodov s področja kulture. 
 
Navzočnost je priglasilo 19 svetnikov. 
 
Župan je ponovno ugotavljal navzočnost. 
 
Navzočnost je priglasilo 32 svetnikov. 
Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 13. 
 

OSNUTEK ODLOKA O RAZGLASITVI HOTELA BELLEVUE ZA KULTURNI 
SPOMENIK LOKALNEGA POMENA 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli še pripombe 
svetnika Mihe JAZBINŠKA, popravek kartografskega gradiva ter poročilo pristojnega 
Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost. 
 
Jerneja BATIČ, načelnica Oddelka za kulturo in raziskovalno dejavnost, je podala uvodno 
obrazložitev. 
 
Peter BOŽIČ, predsednik Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost, je podal stališče 
odbora. 
 
Razpravljala sta svetnika Miha JAZBINŠEK in doc. dr. Gregor GOMIŠČEK. 
 
Pojasnilo v zvezi z razpravo svetnika Mihe JAZBINŠKA je podala načelnica Jerneja BATIČ. 
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Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Osnutek Odloka o razglasitvi hotela 
Bellevue za kulturni spomenik lokalnega pomena, skupaj s pripombami iz razprave. 
 
Navzočnost je priglasilo 27 svetnikov. 
Za je glasovalo 36 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 14. 
 

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH ODLOKA O USTANOVITVI 
JAVNEGA ZAVODA FESTIVAL LJUBLJANA S PREDLOGOM ZA HITRI 

POSTOPEK 
 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli še poročilo 
pristojnega Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost. 
 
Jerneja BATIČ, načelnica Oddelka za kulturo in raziskovalno dejavnost, je podala uvodno 
obrazložitev. 
 
Peter BOŽIČ, predsednik Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost, je podal stališče 
odbora. 
 
Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni želela besede. 
 
 
1. Predlog sklepa za sprejem Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega 
zavoda Festival Ljubljana po hitrem postopku 
 
Razpravljal ni  nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se Odlok o spremembah 
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Festival Ljubljana sprejme po hitrem postopku. 
 
Navzočnost je priglasilo 27 svetnikov. 
Za je glasovalo 35 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
2. Predlog Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Festival 
Ljubljana 
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Razpravljal je svetnik Peter SUŠNIK. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o spremembah Odloka o 
ustanovitvi javnega zavoda Festival Ljubljana.   
 
Navzočnost se ni spremenila (27 svetnikov). 
Za je glasovalo 34 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 15. 
 

PREDLOG SKLEPA O PRENEHANJU JAVNEGA ZAVODA KERAMIČNI IN 
LONČARSKI CENTER 

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

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o prenehanju javnega 
zavoda Keramični in lončarski center. 
 
Navzočnost je priglasilo 26 svetnikov. 
Za je glasovalo 36 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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AD 16. 
 

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA 
VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA VRTEC ZELENA JAMA S 

PREDLOGOM ZA SPREJEM PO HITREM POSTOPKU 
 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli še poročilo 
pristojnega Odbora za predšolsko vzgojo in izobraževanje. 
 
Marija FABČIČ, vodja Službe za predšolsko vzgojo v Oddelku za predšolsko vzgojo, 
izobraževanje in šport, je podala uvodno obrazložitev. 
 
Eva STRMLJAN KRESLIN, predsednica Odbora za predšolsko vzgojo in izobraževanje, je 
podala stališče odbora. 
 
Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni želela besede. 
 
 
1. Predlog sklepa za sprejem Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega 
vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Zelena jama po hitrem postopku 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se Odlok o spremembah 
Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Zelena jama 
sprejme po hitrem postopku. 
 
Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov. 
 
Župan je ponovno ugotavljal navzočnost. 
 
Navzočnost je priglasilo 33 svetnikov. 
Za je glasovalo 35 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
2. Predlog Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Vrtec Zelena jama 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o spremembah Odloka o 
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Zelena jama.   
 
Navzočnost se ni spremenila (33 svetnikov). 
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Za je glasovalo 33 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 17. 
 

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 
USTANOVITVI ZAVODA ZA OSKRBO NA DOMU LJUBLJANA PO HITREM 

POSTOPKU 
 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu 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. 
 
 
1. Predlog sklepa za sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi 
Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana po hitrem postopku 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se Odlok o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana sprejme po 
hitrem postopku. 
 
Navzočnost je priglasilo 30 svetnikov. 
Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Zavoda za oskrbo 
na domu Ljubljana 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana. 
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Navzočnost se ni spremenila (30 svetnikov). 
Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 18. 
 

PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K CENAM STORITEV POMOČI  DRUŽINI NA 
DOMU, SOCIALNEGA SERVISA IN VAROVANJA NA DALJAVO ZAVODA ZA 

OSKRBO NA DOMU 
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu 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. 
 
Razpravljali so svetniki: Peter SUŠNIK, doc. dr. Gregor GOMIŠČEK, Bogomir 
GORENŠEK, Boštjan CIZELJ, Miha JAZBINŠEK, dr. Slavko ZIHERL in Dimitrij 
KOVAČIČ. 
 
Pojasnila v zvezi z razpravami svetnikov je podala načelnica Tilka KLANČAR. Na njena 
pojasnila sta imela pripombe svetnika doc. dr. Gregor GOMIŠČEK in Dimitrij KOVAČIČ, 
Tilka KLANČAR pa je nato odgovorila tudi na njune pripombe. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o soglasju k cenam 
storitev pomoči  družini na domu, socialnega servisa in varovanja na daljavo Zavoda za 
oskrbo na domu. 
 
Obrazložitev glasu sta podala svetnika Mihael JARC in Dimitrij KOVAČIČ. 
 
Navzočnost je priglasilo 30 svetnikov. 
Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti je glasovalo 10 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Ob 17.51 uri je vodenje seje prevzel podžupan Janko MÖDERNDORFER. 
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AD 19. 
 

PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K CENAM  STORITVE POMOČI DRUŽINI NA 
DOMU COMETTU, ZAVODU ZA POMOČ IN NEGO NA DOMU IN 

CENTRUKONTURA, D.O.O. 
 

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

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o soglasju k cenam  
storitve pomoči družini na domu Comettu, Zavodu za pomoč in nego na domu in 
CentruKontura, d.o.o. 
 
Navzočnost je priglasilo 22 svetnikov. 
 
Podžupan je ponovno ugotavljal navzočnost. Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov. 
 
Podžupan je ponovno ugotavljal navzočnost. Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov. 
Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 20. 
 

A) OSNUTEK ODLOKA O OBČINSKEM LOKACIJSKEM NAČRTU ZA DEL 
OBMOČJA UREJANJA BS 2/5 NOVE STOŽICE IN ZA DEL OBMOČJA UREJANJA 
BO 2/4  SMELT 
 
B) OSNUTEK ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA ZEMLJIŠČ ZA 
GRADNJO ZA DEL OBMOČJA UREJANJA BS 2/5 NOVE STOŽICE IN ZA DEL 
OBMOČJA UREJANJA BO 2/4 SMELT 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli še pripombe 
svetnika Mihe JAZBINŠKA in Četrtne skupnosti Bežigrad, poročilo pristojnega Odbora za 
urejanje prostora in urbanizem s pripombami ter poročilo Statutarno pravne komisije. 
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V skladu s sprejetim mnenjem Statutarno pravne komisije je uvodno obrazložitev k 20. a točki 
podala najprej Alenka PAVLIN, vodja Službe za lokacijske načrte in prenovo v Oddelku za 
urbanizem, nato pa je Nataša TURŠIČ, vodja Oddelka za gospodarjenje z zemljišči po 
pooblastilu, podala uvodno obrazložitev še k točki 20. b. 
 
Prof. Janez KOŽELJ, predsednik Odbora za urejanje prostora in urbanizem, je podal stališče 
odbora. 
 
Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER je podala stališče Statutarno pravne 
komisije. 
 
Razpravljali so svetniki: Miha JAZBINŠEK, Mihael JARC, Peter SUŠNIK in Gregor 
ISTENIČ. 
 
Ob 18.15 uri je med razpravo svetnika Mihe JAZBINŠKA vodenje seje ponovno prevzel 
župan Zoran JANKOVIĆ. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
1. PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme odločitev, da se pri pripravi Predloga 
Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za del območja urejanja BS 2/5  Nove Stožice in 
za del območja urejanja BO 2/4 Smelt upošteva drugi odstavek 139. člena Zakona o 
urejanju prostora (ZUreP-1) Uradni list RS, št. 110/2002, tako, da program opremljanja 
postane sestavina prilog k odloku o lokacijskem načrtu. 
 
Navzočnost je priglasilo 30 svetnikov. 
Za je glasovalo 38 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
2. PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Osnutek Odloka o občinskem lokacijskem 
načrtu za del območja urejanja BS 2/5 Nove Stožice in za del območja urejanja BO 2/4 
Smelt, skupaj s pripombami iz razprave in pripombami pristojnega Odbora za urejanje 
prostora in urbanizem. 
 
Navzočnost se ni spremenila (30 svetnikov). 
Za je glasovalo 39 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
3. PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Osnutek Odloka o programu opremljanja 
zemljišč za gradnjo za del območja urejanja BS 2/5 Nove Stožice in za del območja 
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urejanja BO 2/4 Smelt, skupaj s pripombami iz razprave in pripombami pristojnega 
Odbora za urejanje prostora in urbanizem. 
 
Navzočnost se ni spremenila (30 svetnikov). 
Za je glasovalo 39 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 21. 
 

OSNUTEK ODLOKA O OBČINSKEM LOKACIJSKEM NAČRTU ZA OBMOČJA 
UREJANJA CO 2/43 DRAMA, CO 2/44 MALI NEBOTIČNIK IN DEL OBMOČJA 

UREJANJA CT 29 KRIŽIŠČE DRAMA 
 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli še poročilo 
pristojnega Odbora za urejanje prostora in urbanizem s pripombami ter dopolnitev osnutka 
odloka. 
 
Alenka PAVLIN, vodja Službe za lokacijske načrte in prenovo v Oddelku za urbanizem, je 
podala uvodno obrazložitev k občinskemu lokacijskemu načrtu. 
 
Nataša TURŠIČ, po pooblastilu vodja Oddelka za gospodarjenje z zemljišči, je podala uvodno 
obrazložitev k programu opremljanja. 
 
Prof. Janez KOŽELJ, predsednik Odbora za urejanje prostora in urbanizem, je podal stališče 
odbora. 
 
Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni želela besede. 
 
Razpravljali so svetniki: Peter SUŠNIK, Miha JAZBINŠEK, doc dr. Gregor GOMIŠČEK in 
Mihael JARC. 
 
Župan je podal pojasnilo v zvezi z razpravo svetnika Petra SUŠNIKA. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme osnutek Odloka o Občinskem lokacijskem 
načrtu za območja urejanja CO 2/43 Drama, CO 2/44 Mali nebotičnik in del območja 
urejanja CT 29 Križišče Drama, skupaj s pripombami iz razprave in pripombami 
pristojnega Odbora za urejanje prostora in urbanizem. 
 
Navzočnost je priglasilo 33 svetnikov. 
Za je glasovalo 37 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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AD 22. 
 

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 
PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH ZA OBMOČJE UREJANJA V 
MESTNEM SREDIŠČU (ZA DEL OBMOČJA UREJANJA CO  5/13 RTV) 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli še amandmaja in 
dodatni predlog sklepa svetnika Mihe JAZBINŠKA, poročilo pristojnega Odbora za urejanje 
prostora in urbanizem ter amandma župana. 
 
Alenka PAVLIN, vodja Službe za lokacijske načrte in prenovo v Oddelku za urbanizem, je 
podala uvodno obrazložitev k občinskemu lokacijskemu načrtu. 
 
Prof. Janez KOŽELJ, predsednik Odbora za urejanje prostora in urbanizem, je podal stališče 
odbora. 
 
 
Obravnava predloga odloka se na podlagi 135. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne 
občine Ljubljana 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. 
 
 
O 4. členu predloga odloka, h kateremu sta svetnik Miha JAZBINŠEK in ŽUPAN vložila 
AMANDMAJE, je razpravljal svetnik Miha JAZBINŠEK. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
1. AMANDMA svetnika g. Mihe JAZBINŠKA: 
 
V 4. členu Predloga Odloka se besedilo »V pasu 3 metrov do objekta Komenskega 7, kar 
je zamejeno z gradbeno mejo GM-3, je dopustna višina strehe VS-3 = 17,60 m (314,20 
m.n.m.).« zamenja z besedilom:  
»V pasu 3 metrov do objekta Komenskega 7, kar je zamejeno z gradbeno mejo GM-3, 
na kateri je dopustna višina strehe VS-3 = 17,60 m (314,20 m.n.m.), je v soglasju z 
njegovim lastnikom dopustna zazidava tega pasu delno ali v celoti z velikim deležem 
zasteklitve in razčitljivim zamikom od vseh predpisanih gabaritov navznoter.« 
 
Navzočnost je priglasilo 28 svetnikov. 
Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
2. AMANDMA svetnika Mihe JAZBINŠKA: 
 
V 4. členu Predloga Odloka se besedilo »Garažna hiša je prometno navezana na 
Komenskega ulico, na lokaciji Komenskega ulica 5.« zamenja z besedilom:  
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»Garažna hiša se prometno naveže na Komenskega ulico po načelu desno-desno na 
lokaciji Komenskega ulica 5.« 
 
Navzočnost se ni spremenila (28 svetnikov). 
Za je glasovalo 37 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
3. AMANDMA župana: 
 
V 4. členu se prvi stavek 10. odstavka spremeni tako, da se glasi: 
"Predhodno mora investitor na lastne stroške izvesti nove priključitve in prestavitve 
priključnih vročevodov za nov objekt ter objekte, tangirane s tem posegom, in sicer za 
objekte Komenskega 7, 9 in 11." 
  
Navzočnost se ni spremenila (28 svetnikov). 
Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
Nato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Predlog Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja v mestnem 
središču (za del območja urejanja CO  5/13 RTV), skupaj s sprejetimi amandmaji. 
 
Navzočnost se ni spremenila (28 svetnikov). 
Za je glasovalo 36 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Ker je bil sprejet 1. amandma svetnika Mihe JAZBINŠKA, o naslednjem DODATNEM 
PREDLOGU SKLEPA svetnika Mihe JAZBINŠKA mestni svet ni glasoval: 
 
»Mestna občina Ljubljana oz. vsakokratni lastnik objekta ali prostorov v objektu 
Komenskega 7 bodo dali investitorju RTV soglasje za gradnjo, če bo pred fazo 
pridobivanja dovoljenja za gradnjo opravljena cenitev razvrednotenja prostorov, v 
katerih se bodo svetlobni pogoji poslabšali.« 
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AD 23. 
 

PREDLOG ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA ZA DEL OBMOČJA 
UREJANJA CS 10/1 TRIBUNA 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli še poročilo 
pristojnega Odbora za urejanje prostora in urbanizem ter amandma župana. 
 
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. 
 
 
Obravnava predloga odloka se na podlagi 135. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne 
občine Ljubljana 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. 
 

 
O 5., 9., 10. in 13. členu predloga odloka, h kateremu je župan vložil AMANDMA, ni 
razpravljal nihče, zato ga je župan dal na glasovanje:    
 
V tabelah iz 5., 9. in 10. člena se vrednosti, navedene v tolarjih (SIT), nadomestijo z 
vrednostmi v eurih (EUR), preračunano po tečaju zamenjave 1 EUR za 239,640 SIT. V 
prvem odstavku 13. člena se kratica »SIT« nadomesti s kratico »EUR«. 
 
Navzočnost je priglasilo 28 svetnikov. 
Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
Župan je dal na glasovanje  
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o programu opremljanja 
za del območja urejanja CS 10/1 Tribuna, skupaj s sprejetim amandmajem. 
 
Navzočnost se ni spremenila (28 svetnikov). 
Za je glasovalo 33 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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AD 24. 
 

PREDLOG ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA ZA DEL OBMOČJA 
UREJANJA ŠO 1/2 ŠIŠKA (OSREDNJI DEL) 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli še poročilo 
pristojnega Odbora za urejanje prostora in urbanizem z amandmaji. 
 
Nataša TURŠIČ, po pooblastilu vodja Oddelka za gospodarjenje z zemljišči, 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. 
 
 
Obravnava predloga odloka se na podlagi 135. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne 
občine Ljubljana 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 7. členu predloga odloka, h kateremu je Odbor za urejanje prostora in urbanizem vložil 
AMANDMA, je razpravljal svetnik Miha JAZBINŠEK. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
AMANDMA Odbora za urejanje prostora in urbanizem: 
 
V 7. členu Predloga Odloka o programu opremljanja za del območja urejanja ŠO 1/2 
Šiška (osrednji del) – v nadaljevanju Predlog Odlok - se besedilo prvega odstavka 
nadomesti z besedilom: 
»(1) Obračunsko območje investicije za gradnjo komunalne infrastrukture iz 5. člena je 
območje občinskega lokacijskega načrta.« 
 
Drugi odstavek 7. člena Predloga Odloka se črta. 
 
Tretji in četrti odstavek 7. člena Predloga Odloka se preštevilčita v drugi in tretji 
odstavek, beseda »tretjega« v novem tretjem odstavku pa nadomesti z besedo 
»drugega«. 
 
Navzočnost je priglasilo 25 svetnikov. 
Za je glasovalo 38 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
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II. 
 

O 8. členu predloga odloka, h kateremu je Odbor za urejanje prostora in urbanizem vložil 
AMANDMA, ni razpravljal nihče, zato je župan amandma dal na glasovanje:    
 
Besedilo 8. člena Predloga Odloka se nadomesti z besedilom: 
»Obračunski stroški investicij za obračunsko območje so enaki stroškom iz 5. člena.« 
 
Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov). 
Za je glasovalo 33 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 

III. 
 

O 9. členu predloga odloka, h kateremu je Odbor za urejanje prostora in urbanizem vložil 
AMANDMA, ni razpravljal nihče, zato je župan amandma dal na glasovanje:    
 
V drugem odstavku 9. člena Predloga Odloka se izpusti številka »1«. 
 
Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov). 
Za je glasovalo 34 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 

IV. 
 

O 10. členu predloga odloka, h kateremu je Odbor za urejanje prostora in urbanizem 
vložil AMANDMA, ni razpravljal nihče, zato je župan amandma dal na glasovanje:    
 
Besedilo 10. člena Predloga Odloka se nadomesti z besedilom: 
»Vsota obračunskih stroškov iz 8. člena in 9. člena v višini 9.461.177,00 EUR (brez DDV) 
so skupni obračunski stroški, ki so podlaga za odmero komunalnega prispevka.«  
 
Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov). 
Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 

V. 
 

O 13. členu predloga odloka, h kateremu je Odbor za urejanje prostora in urbanizem 
vložil AMANDMA, ni razpravljal nihče, zato je župan amandma dal na glasovanje:    
 
Prvi odstavek 13. člena se črta, drugi in tretji pa preštevilčita v prvega in drugega. 
 
Na koncu novega drugega odstavka se doda nov stavek, ki se glasi: 
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»S pogodbo se določi, da se površine namenjene javnemu dobru povezovalne ceste 
neodplačno prenesejo v last Mestni občini Ljubljana pred zahtevkom za pridobitev 
gradbenih dovoljenj.«     
 
Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov). 
Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 

VI. 
 

O celotnem besedilu predloga odloka, h kateremu je Odbor za urejanje prostora in 
urbanizem vložil AMANDMA, ni razpravljal nihče, zato je župan dal amandma na 
glasovanje:    
 
V celem besedilu Predloga Odloka se vrednosti v SIT izpustijo, kjer so navedene obenem 
z vrednostmi v EUR, sicer pa se vrednosti v SIT nadomestijo z vrednostmi v EUR. 
 
Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov). 
Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
Župan je nato dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o programu opremljanja 
za del območja urejanja ŠO 1/2 Šiška (osrednji del), skupaj s sprejetimi amandmaji. 
 
Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov). 
Za je glasovalo 34 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 25. 
 

IZGRADNJA KOMPLEKSA ŠUMI, OPERATIVNI SKLEPI ZA ZAŠČITO 
JAVNEGA INTERESA 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli še sklep o določitvi 
pristojnega delovnega telesa, dodatno gradivo predlagatelja svetnika Mihe JAZBINŠKA z dne 
5. 1. in 23. 1. 2007, njegov amandma z dne 25. 1. 2007 ter poročilo pristojnega Odbora za 
urejanje prostora in urbanizem. 
 
Pred obravnavo točke je župan Zoran JANKOVIĆ predlagatelja svetnika Miho JAZBINŠKA 
pozval, da točko umakne. Predlagatelj je postavil pogoj, da župan sprejme vsebino členov 
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predlaganega gradiva. Ker se je župan s postavljenim pogojem strinjal, je svetnik Miha 
JAZBINŠEK točko umaknil.  
 
 
 
 
S tem je bil izčrpan dnevni red 2. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, zato je župan 
Zoran JANKOVIĆ sejo ob 19.15 uri končal.  
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