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

Številka: 032-287/2006-17 
Datum:   6. 3. 2007 
 
 

Z A P I S N I K 
 
 
1. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, ki je bila v ponedeljek, 18. 
decembra 2006. 

 
Seja je potekala v Veliki sejni dvorani Mestne občine Ljubljana, Magistrat, Mestni trg 
1, Ljubljana. 
 
Sejo so vodili župan Mestne občine Ljubljana Zoran JANKOVIĆ ter podžupana Aleš ČERIN 
in Janko MÖDERNDORFER. 
 
Na seji so bili navzoči člani in članice Mestnega sveta (v nadaljevanju svetniki): 
 
Bojan ALBREHT, Bruna ANTAUER, Anja BAH ŽIBERT, prof.. dr. Bojana BEOVIĆ, dr. 
Milena Mileva BLAŽIĆ, Marko BOKAL, dr. Marta BON, Peter Jožef BOŽIČ, mag. Nives 
CESAR, Boštjan CIZELJ, Aleš ČERIN, Jadranka DAKIĆ, doc. dr. Gregor GOMIŠČEK, 
Bogomir GORENŠEK, Gregor ISTENIČ, Roman JAKIČ, Mihael JARC, Miha JAZBINŠEK, 
Aleš KARDELJ, Mojca KAVTIČNIK, Maša KOCIPER, Roman KOLAR, mag. Janez 
KOPAČ, Iztok KORDIŠ, Dimitrij KOVAČIČ, prof. Janez KOŽELJ, Mojca KUCLER 
DOLINAR, dr. Jožef KUNIČ, Mitja MERŠOL, Janko MÖDERNDORFER, Janez 
MOŠKRIČ, Miloš PAVLICA, Marija Dunja PIŠKUR KOSMAČ, Sašo RINK, prof. dr. 
Andrej RUS, Danica SIMŠIČ, Franc SLAK, Slavko SLAK, Eva STRMLJAN KRESLIN, 
Peter SUŠNIK, prof. dr. Metka TEKAVČIČ, prof. dr. Gregor TOMC, Marjeta VESEL 
VALENTINČIČ, Peter VILFAN in dr. Slavko ZIHERL.  
 
Seja se je pričela ob 15.40 uri ob navzočnosti 30 svetnikov. 
 
Pred sejo so svetniki v vednost dobili fotokopijo Sklepa o začasnem financiranju Mestne 
občine Ljubljana za obdobje od 1. 1. 2007 do 31. 3. 2007. 
 
Za 1. izredno sejo je bil določen naslednji DNEVNI RED: 
 
1. Predlog Ugotovitvenega sklepa o potrditvi mandata člana Mestnega sveta Mestne 

občine Ljubljana 
2. Predlog Sklepa o poklicnem opravljanju funkcije podžupana Mestne občine 

Ljubljana 
3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o stalnih komisijah in 

stalnih odborih Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana s predlogom za hitri 
postopek 



 2

4. Kadrovske zadeve 
5. Predlog Odredbe o spremembah in dopolnitvah Odredbe o določitvi javnih 

parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina 
6. Predlog Odredbe o spremembah in dopolnitvah Odredbe o višini parkirnine in 

načinu plačila 
7. Predlog Odloka o spremembi Odloka o denarni pomoči s predlogom za sprejem po 

hitrem postopku 
8. Predlog Odloka o programu opremljanja zemljišč za gradnjo za območje urejanja 

VS 3/5 Brdo, del območja urejanja VP 3/2 Brdo in del območja urejanja VS 3/3 
Brdo - Vrhovci 

 
O dnevnem redu izredne seje mestni svet skladno s 57. členom Poslovnika Mestnega sveta 
Mestne občine Ljubljana ni ne razpravljal in ne glasoval. 
 
 

AD 1. 
 

PREDLOG UGOTOVITVENEGA SKLEPA O POTRDITVI MANDATA ČLANA 
MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje.  
 
Aleš ČERIN, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je podal 
uvodno obrazložitev k predlogu sklepa komisije. 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG UGOTOVITVENEGA SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana  p o t r d i  mandat člana Mestnega sveta Mestne 
občine Ljubljana Iztoku KORDIŠU.  
 
Mandat člana je vezan na mandat mestnega sveta. 
 
Mandat se začne z dnem sprejema tega ugotovitvenega sklepa.  
 
Navzočnost je priglasilo 33 svetnikov. 
Za je glasovalo 38 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 2. 
 
PREDLOG SKLEPA O POKLICNEM OPRAVLJANJU FUNKCIJE PODŽUPANA 

MESTNE OBČINE LJUBLJANA 
 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje.  
 



 3

Župan je kot predlagatelj podal uvodno obrazložitev k predlogu sklepa. 
 
Razpravljal je svetnik Boštjan CIZELJ. Župan je podal pojasnilo v zvezi z njegovo razpravo. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o poklicnem opravljanju 
funkcije podžupana Mestne občine Ljubljana. 
 
Navzočnost je priglasilo 28 svetnikov. 
Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti so glasovali 4 svetniki. 
 
Sklep je bil  sprejet. 
 
 

AD 3. 
 

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 
STALNIH KOMISIJAH IN STALNIH ODBORIH MESTNEGA SVETA MESTNE 

OBČINE LJUBLJANA S PREDLOGOM ZA HITRI POSTOPEK 
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje.  
 
Velko FRANKO, načelnik Oddelka za pravne, kadrovske in splošne zadeve, je podal uvodno 
obrazložitev. 
 
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 in dopolnitvah Odloka o stalnih 
komisijah in stalnih odborih Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana po hitrem 
postopku 
 
Razpravljal je svetnik Miha JAZBINŠEK. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se Odlok o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o stalnih komisijah in stalnih odborih Mestnega sveta Mestne 
občine Ljubljana obravnava po hitrem postopku. 
 
Navzočnost je priglasilo 36 svetnikov. 
Za je glasovalo 36 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o stalnih komisijah in stalnih 
odborih Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana 
 
Razpravljal je svetnik Peter SUŠNIK. Župan je podal pojasnilo v zvezi z njegovo razpravo. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o stalnih komisijah in stalnih odborih Mestnega sveta Mestne 
občine Ljubljana.  
 
Navzočnost je priglasilo 36 svetnikov. 
Za je glasovalo 36 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 4. 
 

KADROVSKE ZADEVE 
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem in po sklicu seje.  
 
Aleš ČERIN, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je podal 
uvodno obrazložitev k predlogom sklepov komisije. 
 
1. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU NADZORNEGA ODBORA MESTNE 
OBČINE LJUBLJANA 
 
Razpravljali so svetniki: mag. Janez KOPAČ, Peter SUŠNIK, Marjeta VESEL 
VALENTINČIČ, Dimitrij KOVAČIČ, Slavko SLAK, Miha JAZBINŠEK, Franc SLAK, Aleš 
ČERIN, prof. dr. Metka TEKAVČIČ, Gregor ISTENIČ in doc. dr. Gregor GOMIŠČEK. 
 
Svetnik Gregor ISTENIČ je podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da za 
predlaganega predsednika nadzornega odbora Martina JAKŠETA Komisija za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja v skladu s 36. členom Statuta Mestne občine Ljubljana 
preveri njegovo izobrazbo. 
 
Župan je nato podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da bi se odločanje o Predlogu 
Sklepa o imenovanju Nadzornega odbora Mestne občine Ljubljana v skladu s 106. členom 
Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana preložilo na eno od naslednjih sej 
mestnega sveta. 
 
Župan je nato dal na glasovanje 
 
POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA: 
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Odločanje o Predlogu Sklepa o imenovanju Nadzornega odbora Mestne občine 
Ljubljana se v skladu s 106. členom Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana 
preloži na eno od naslednjih sej mestnega sveta.   
 
Navzočnost je priglasilo 33 svetnikov. 
Za je glasovalo 33 svetnikov. Proti je glasovalo 7 svetnikov. 
 
Postopkovni predlog sklepa je bil sprejet. 
 
 
2. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU MESTNE VOLILNE KOMISIJE 
 
Razpravljali so svetniki: Mihael JARC, Dimitrij KOVAČIČ, Aleš ČERIN, Gregor ISTENIČ 
in Slavko SLAK. 
 
Ker se nihče več ni prijavil k razpravi, je župan napovedal, da prehaja na glasovanje o vsakem 
odboru oziroma komisiji.  
 
Svetnik Gregor ISTENIČ je predlagal, da se zaradi magnetograma prebere sklep v celoti, z 
vsemi imeni in funkcijami članov. 
 
Nato je župan dal na glasovanje  
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
V   Mestno volilno komisijo   se   i m e n u j e j e j o : 
 

1. Breda RAZDEVŠEK, predsednica, roj. 1964, Krivec 24, Ljubljana 
Marko DROBEŽ, namestnik predsednice, roj. 1965, Aljaževa 7,    
Ljubljana 
 

2. Lidija COLJA ROTH, članica, roj. 1959, Kropova 17, Ljubljana 
Sašo MATAS, namestnik, roj. 1974, Tivolska 38, Ljubljana 

 
3. Blaž KOŠOROK, član, roj. 1972, Vodovodna ul. 3, Ljubljana 

Jože RUPARČIČ, namestnik, roj. 1966, Tugomerjeva 2, Ljubljana 
 
4. dr. Tjaša STROBELJ, članica,  roj. 1949, Puhova 3, Ljubljana 

Ivan KUHAR, namestnik, roj. 1945, Ob sotočju 16, Ljubljana 
 

Mandat Mestne volilne komisije traja štiri leta. 
 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja od 20. 1. 2007. 
 
Navzočnost se ni spremenila (33 svetnikov). 
Za je glasovalo 43 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 



 6

 
 
3. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU STATUTARNO PRAVNE KOMISIJE 
 
Župan je dal na glasovanje  
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
V Statutarno pravno komisijo se  i m e n u j e j e j o : 
 
- Maša KOCIPER   predsednica 
- dr. Marta BON                članica 
- Aleš ČERIN              član 
- Dimitrij KOVAČIČ              član 
- Miloš PAVLICA                član 
 
Mandat članov Statutarno pravne komisije je vezan na mandat Mestnega sveta Mestne 
občine Ljubljana.  
 
Navzočnost se ni spremenila (33 svetnikov). 
Za je glasovalo 40 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
4. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA POBUDE OBČANOV 
 
Župan je dal na glasovanje  
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
V Komisijo za pobude občanov  se   i m e n u j e j e j o : 
 
- Marija Dunja PIŠKUR KOSMAČ predsednica 
- Peter Jožef BOŽIČ   član 
- Mihael JARC    član 
- Roman KOLAR    član 
- Peter VILFAN    član 
 
Mandat članov Komisije za pobude občanov je vezan na mandat Mestnega sveta Mestne 
občine Ljubljana.  
 
Navzočnost se ni spremenila (33 svetnikov). 
Za je glasovalo 42 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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5. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA MEDNARODNE ODNOSE 
 
Župan je dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
V Komisijo za mednarodne odnose se  i m e n u j e j e j o : 
 
- Roman JAKIČ    predsednik 
- dr. Marta BON    članica 
- doc. dr. Gregor GOMIŠČEK  član 
- dr. Jožef KUNIČ    član 
- Mitja MERŠOL    član 
- prof. dr. Andrej RUS   član 
- prof. dr. Metka TEKAVČIČ  članica 
 
Mandat članov Komisije za mednarodne odnose je vezan na mandat Mestnega sveta 
Mestne občine Ljubljana.  
 
Navzočnost se ni spremenila (33 svetnikov). 
Za je glasovalo 34 svetnikov. Proti je glasovalo 6 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Svetnik Miloš PAVLICA je podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da se pri 
sprejemanju posamičnih aktov mestnega sveta po poslovniku o posameznem sklepu najprej 
odpre razprava, če ni razprave, se le-ta zaključi in se preide na glasovanje. 
 
V zvezi s postopkovnim predlogom sklepa svetnika Miloša PAVLICE je župan pojasnil, da so 
svetniki že razpravljali o posameznih odborih. 
 
 
6. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PRIZNANJA 
 
Župan je dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
V Komisijo za priznanja se  i m e n u j e j e j o : 
 
- dr. Milena Mileva BLAŽIĆ  predsednica 
- mag. Nives CESAR   članica 
- Boštjan CIZELJ    član 



 8

- Aleš ČERIN    član 
- Aleš KARDELJ    član 
- Janko MÖDERNDORFER  član 
- Danica SIMŠIČ    članica 
 
Mandat članov Komisije za priznanja je vezan na mandat Mestnega sveta Mestne 
občine Ljubljana.  
 
Navzočnost se ni spremenila (33 svetnikov). 
Za je glasovalo 39 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
7. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU ODBORA ZA FINANCE 
 
Župan je dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
V Odbor za finance se  i m e n u j e j e j o : 
 
- Jadranka DAKIĆ  predsednica 
- mag. Nives CESAR             članica 
- Mojca KAVTIČNIK             članica 
- mag. Janez KOPAČ             član 
- Lilijana MADJAR  članica 
- Franc SLAK              član 
- Peter SUŠNIK              član 
 
Mandat članov Odbora za finance je vezan na mandat Mestnega sveta Mestne občine 
Ljubljana.  
 
Navzočnost se ni spremenila (33 svetnikov). 
Za je glasovalo 37 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
8. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU ODBORA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO 
 
Župan je dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
V Odbor za lokalno samoupravo  se   i m e n u j e j e j o : 
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- Janko MÖDERNDORFER  predsednik 
- Boštjan CIZELJ    član 
- Stanka FERENČAK MARIN  članica 
- Maša KOCIPER    članica 
- Vesna KOS BLEIWEIS   članica 
- Janez MOŠKRIČ   član 
- Marjeta VERBIČ   članica 
 
Mandat članov Odbora za lokalno samoupravo je vezan na mandat Mestnega sveta 
Mestne občine Ljubljana.  
 
Navzočnost se ni spremenila (33 svetnikov). 
Za je glasovalo 35 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
9. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU ODBORA ZA KULTURO IN 
RAZISKOVALNO DEJAVNOST 
 
Župan je dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
V Odbor za kulturo in raziskovalno dejavnost  se   i m e n u j e j e j o : 
 
- Peter Jožef BOŽIČ   predsednik 
- prof. dr. Bojana BEOVIĆ  članica 
- dr. Milena Mileva BLAŽIĆ  članica 
- Silva ČRNUGEJ    članica 
- Miro GORENŠEK   član 
- dr. Darko ŠTRAJN   član 
- prof. dr. Gregor TOMC  član 
 
Mandat članov Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost je vezan na mandat 
Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana.  
 
Navzočnost se ni spremenila (33 svetnikov). 
Za je glasovalo 36 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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10. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU ODBORA ZA ZDRAVSTVO IN 
SOCIALNO VARSTVO 
 
Župan je dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
V Odbor za zdravstvo in socialno varstvo se   i m e n u j e j e j o : 
 
- Miro GORENŠEK    predsednik 
- prof. dr. Bojana BEOVIĆ   članica 
- Roman KOLAR                član 
- Marko KOCIJAN    član 
- Marija Dunja PIŠKUR KOSMAČ                  članica 
- Sašo RINK     član 
- prof. dr. Andrej RUS               član 
- Danica SIMŠIČ                članica 
- Franc TURK                član 
- Marjeta VESEL VALENTINČIČ             članica 
- dr. Slavko ZIHERL    član 
 
Mandat članov Odbora za zdravstvo in socialno varstvo je vezan na mandat Mestnega 
sveta Mestne občine Ljubljana.  
 
Navzočnost se ni spremenila (33 svetnikov). 
Za je glasovalo 36 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
11. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU ODBORA ZA GOSPODARSKE 
DEJAVNOSTI, TURIZEM IN KMETIJSTVO 
 
Župan je dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
V Odbor za gospodarske dejavnosti, turizem in kmetijstvo  se   i m e n u j e j e j o : 
 

- Bojan ALBREHT               predsednik 
- mag. Nives CESAR              članica 
- Boštjan CIZELJ   član 
- Mojca KAVTIČNIK  članica 
- Boštjan KOREN   član 
- Janez PERGAR   član 
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- Gregor PLEŠE   član 
 
Mandat članov Odbora za gospodarske dejavnosti, turizem in kmetijstvo je vezan na 
mandat Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana.  
 
Navzočnost se ni spremenila (33 svetnikov). 
Za je glasovalo 35 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
12. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU ODBORA ZA GOSPODARSKE JAVNE 
SLUŽBE IN PROMET 
 
Svetnik Miha JAZBINŠEK je podal POTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da se o Predlogu 
sklepa o imenovanju Odbora za gospodarske javne službe in promet ne glasuje, ker Komisiji 
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ni dal predloga, da bi bil član tega odbora. 
 
Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Aleš ČERIN je pojasnil, 
da je svetnik Miha JAZBINŠEK kandidiral za predsednika, komisija pa ga je predlagala za 
člana odbora. 
 
Župan je pojasnil, da svetnik Miha JAZBINŠEK lahko nato kot član izstopi, in nato dal na 
glasovanje  
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
V Odbor za gospodarske javne službe in promet se   i m e n u j e j e j o : 
 
- prof. dr. Andrej RUS            predsednik 
- Marko BOKAL             član 
- Miha JAZBINŠEK            član  
- Maša KOCIPER             članica 
- Dimitrij KOVAČIČ            član 
- Anton KRANJC             član 
- Marija Dunja PIŠKUR KOSMAČ     članica 
 
Mandat članov Odbora za gospodarske javne službe in promet je vezan na mandat 
Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana.  
 
Obrazložitev glasu sta podala svetnika Miha JAZBINŠEK in Slavko SLAK. 
 
Navzočnost se ni spremenila (33 svetnikov). 
Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti je glasovalo 9 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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13. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU ODBORA ZA UREJANJE PROSTORA IN 
URBANIZEM 
 
Župan je dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
V Odbor za urejanje prostora in urbanizem se   i m e n u j e j e j o : 
 
- prof. Janez KOŽELJ  predsednik 
- Miha JAZBINŠEK  član 
- mag. Janez KOPAČ  član 
- Andrej POGAČNIK  član 
- Maja SIMONETI  članica 
- Peter SUŠNIK   član 
- prof. dr. Gregor TOMC član 
 
Mandat članov Odbora za urejanje prostora in urbanizem je vezan na mandat 
Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana.  
 
Navzočnost se ni spremenila (33 svetnikov). 
Za je glasovalo 36 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
14. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU ODBORA ZA GOSPODARJENJE Z 
NEPREMIČNINAMI 
 
Župan je dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
V Odbor za gospodarjenje z nepremičninami  se   i m e n u j e j e j o : 
 
- Jadranka DAKIĆ  predsednica 
- mag. Janez GROŠELJ  član 
- Mojca KAVTIČNIK  članica 
- Iztok KORDIŠ   član 
- Aleš MIŽIGOJ   član 
- Janez MOŠKRIČ  član 
- Slavko SLAK   član 
 
Mandat članov Odbora za gospodarjenje z nepremičninami je vezan na mandat 
Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana.  
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Obrazložitev glasu so podali svetniki: Miha JAZBINŠEK, Slavko SLAK in Janko 
MÖDERNDORFER. 
 
Navzočnost se ni spremenila (33 svetnikov). 
Za je glasovalo 34 svetnikov. Proti je glasovalo 6 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
15. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU ODBORA ZA STANOVANJSKO 
POLITIKO 
 
Župan je dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
V Odbor za stanovanjsko politiko  se   i m e n u j e j e j o : 
 
1. Sašo RINK             predsednik 
2. Bruna ANTAUER            članica 
3. Anja BAH ŽIBERT            članica 
4. Anton COLARIČ            član 
5. Bojan KARDELJ            član 
6. Mitja MARINŠEK            član 
7. Janko MÖDERNDORFER           član 
                                                      
Mandat članov Odbora za stanovanjsko politiko je vezan na mandat Mestnega sveta 
Mestne občine Ljubljana.  
 
Navzočnost se ni spremenila (33 svetnikov). 
Za je glasovalo 36 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
16. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU ODBORA ZA VARSTVO OKOLJA 
 
Župan je dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
                                               
V Odbor za varstvo okolja se   i m e n u j e j e j o : 
 
- Marija Dunja PIŠKUR KOSMAČ    predsednica 
- doc. dr. Gregor GOMIŠČEK  član 
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- Miro GORENŠEK   član 
- Mihael JARC    član 
- dr. Jože JURKOVIČ   član 
- Maša KOCIPER    članica 
- Branka LOVREČIČ   članica 
 
Mandat članov Odbora za varstvo okolja je vezan na mandat Mestnega sveta Mestne 
občine Ljubljana.  
 
Navzočnost se ni spremenila (33 svetnikov). 
Za je glasovalo 34 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
17. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU ODBORA ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN 
CIVILNO OBRAMBO 
 
Župan je dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
                                               
V Odbor za zaščito, reševanje in civilno obrambo se   i m e n u j e j e j o : 
 
- Mitja MERŠOL  predsednik 
- Bruna ANTAUER članica 
- Kory GOLOB  član 
- Gregor ISTENIČ član 
- Roman KOLAR  član 
- Miha KOPRIVŠEK član 
- Iztok KORDIŠ  član 
 
Mandat članov Odbora za zaščito, reševanje in civilno obrambo je vezan na mandat 
Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana.  
 
Navzočnost se ni spremenila (33 svetnikov). 
Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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18. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU ODBORA ZA PREDŠOLSKO VZGOJO 
IN IZOBRAŽEVANJE 
 
19. PREDLOG SKLEPA O DOPOLNITVI SKLEPA O IMENOVANJU ODBORA ZA 
PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE 
 
Župan je dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
                                               
V Sklepu o imenovanju Odbora za predšolsko vzgojo in izobraževanje se doda nova III. 
točka, ki se glasi: 
 
Ta sklep začne veljati z dnem uveljavitve Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o stalnih komisijah in stalnih odborih Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana. 
 
Obrazložitev glasu so podali svetniki: Gregor ISTENIČ, Miha JAZBINŠEK, Miloš 
PAVLICA in Aleš ČERIN. 
 
Svetnik Miha JAZBINŠEK je v svoji obrazložitvi predlagal, da se obravnava predloga sklepa 
preloži na naslednjo sejo mestnega sveta, ko bo odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o 
stalnih komisijah in stalnih odborih mestnega sveta objavljen v uradnem listu.  
 
Navzočnost se ni spremenila (33 svetnikov). 
Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Zatem je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
                                               
V Odbor za predšolsko vzgojo in izobraževanje se   i m e n u j e j e j o : 
- Eva STRMLJAN KRESLIN  predsednica 
- Bruna ANTAUER   članica 
- Anja BAH ŽIBERT   članica 
- dr. Milena Mileva BLAŽIĆ  članica 
- dr. Boris GABERŠČIK              član 
- Stanka GRUDEN   članica 
- Tine LOGAR               član 
- Iztok KORDIŠ               član 
- Jožica PAJNTAR   članica 
- Marjeta VESEL VALENTINČIČ članica 
- Avguština ZUPANČIČ              članica 
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Mandat članov Odbora za predšolsko vzgojo in izobraževanje je vezan na mandat 
Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana.  
 
Navzočnost se ni spremenila (33 svetnikov). 
Za je glasovalo 15 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
20. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU ODBORA ZA ŠPORT 
 
21. PREDLOG SKLEPA O DOPOLNITVI SKLEPA O IMENOVANJU ODBORA ZA 
ŠPORT 
 
Župan je dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
                                               
V Sklepu o imenovanju Odbora za šport se doda nova III. točka, ki se glasi: 
 
Ta sklep začne veljati z dnem uveljavitve Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o stalnih komisijah in stalnih odborih Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana. 
 
Navzočnost se ni spremenila (33 svetnikov). 
Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Zatem je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
                                               
V Odbor za šport se   i m e n u j e j e j o : 
 
- dr. Marta BON   predsednica 
- Boris FERENČAK  član 
- Roman JAKIČ   član 
- Dimitrij KOVAČIČ  član 
- Boris MAKOTER  član 
- prof. dr. Gregor TOMC član 
- Peter VILFAN   član 
 
Mandat članov Odbora za šport je vezan na mandat Mestnega sveta Mestne občine 
Ljubljana.  
 
Navzočnost se ni spremenila (33 svetnikov). 
Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
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Sklep je bil sprejet. 
 
 
22. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU NADOMESTNE PREDSTAVNICE 
MESTNE OBČINE LJUBLJANA V SVET VRTCA DR. FRANCE PREŠEREN 
 
Župan je dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
                                               
V  Svet Vrtca Dr. France Prešeren se namesto dr. Metode Lipnik Štangelj za 
predstavnico  i m e n u j e : 
 
Nataša ČERNE. 
 
Mandat imenovane je vezan na mandat sveta zavoda.  
 
Navzočnost se ni spremenila (33 svetnikov). 
Za je glasovalo 33 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
23. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNICE MESTNE OBČINE 
LJUBLJANA V SVET OSNOVNE ŠOLE DRAGOMELJ 
 
Župan je dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
                                               
V  Svet Osnovne šole Dragomelj  s e   i m e n u j e : 
 
Darinka KOVAČIČ. 

 
Mandat imenovane traja štiri leta.  
 
Navzočnost se ni spremenila (33 svetnikov). 
Za je glasovalo 35 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
24. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU NADOMESTNE ČLANICE V SVET 
OSNOVNE ŠOLE JOŽETA MOŠKRIČA 
 
Župan je dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
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V Svet Osnovne šole Jožeta Moškriča se namesto Lidije Rižner za  članico   i m e n u j e : 
  
Tjašo KUMP. 
 
Mandat imenovane je vezan na mandat sveta. 
 
Navzočnost se ni spremenila (33 svetnikov). 
Za je glasovalo 33 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
25. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU NADOMESTNE ČLANICE V SVET 
ŠOLSKEGA CENTRA LJUBLJANA 
 
Župan je dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
                                               
V Svet  Šolskega centra Ljubljana  se namesto Ariane Lorger - Vilčnik  za  članico   
i m e n u j e : 
  
Simona LESAR. 
 
Mandat imenovane je vezan na mandat sveta. 
 
Navzočnost se ni spremenila (33 svetnikov). 
Za je glasovalo 35 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
26. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA MESTNE OBČINE 
LJUBLJANA V SVET  ZAVODA ZA GOZDOVE SLOVENIJE, OBMOČNA ENOTA 
LJUBLJANA 
 
Župan je dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
                                               
V  Svet Zavoda za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana  s e   i m e n u j e : 
 
dr. David HLADNIK. 

 
Mandat imenovanega traja štiri leta.  
 
Navzočnost se ni spremenila (33 svetnikov). 
Za je glasovalo 35 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
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Sklep je bil sprejet. 
 
 
27. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO OSNOVE ŠOLE 
NOVE FUŽINE 
 
Župan je dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
                                               
Damjani KOROŠEC se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Osnovne šole 
Nove Fužine. 
 
Navzočnost se ni spremenila (33 svetnikov). 
Za je glasovalo 36 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
28. PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K IMENOVANJU DIREKTORICE 
KNJIŽNICE BEŽIGRAD 
 
Župan je dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občina Ljubljana daje soglasje k imenovanju Marije KOBAL za 
direktorico Knjižnice Bežigrad. 
 
Mandat imenovane traja pet let. 
 
Navzočnost se ni spremenila (33 svetnikov). 
Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
29. PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K IMENOVANJU DIREKTORICE 
KNJIŽNICE PREŽIHOV VORANC 
 
Župan je dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občina Ljubljana daje soglasje k imenovanju Milene PINTER za 
direktorico Knjižnice Prežihov Voranc. 
 
Mandat imenovane traja pet let. 
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Navzočnost se ni spremenila (33 svetnikov). 
Za je glasovalo 33 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
30. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJA ZAVODA ZA 
USPOSABLJANJE JANEZA LEVCA 
 
Župan je dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mateju ROVŠKU se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnatelja Zavoda za 
usposabljanje Janeza Levca. 
 
Navzočnost se ni spremenila (33 svetnikov). 
Za je glasovalo 33 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 5. 
 

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

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli obvestilo o 
dodatnem poročevalcu pri tej točki, med sejo pa še amandmaje svetnikov Mihe JAZBINŠKA, 
doc. dr. Gregorja GOMIŠČKA ter Petra SUŠNIKA. 
 
Peter SKUŠEK, vodja Službe za promet Oddelka za gospodarske javne službe in promet, je 
podal uvodno obrazložitev. 
 
Ob 17.45 uri je vodenje seje prevzel podžupan Aleš ČERIN. Vodenje seje je ob 18.12 uri 
ponovno prevzel župan Zoran JANKOVIĆ. 
 
Podžupan je odprl razpravo najprej o aktu v celoti. Razpravljali so: Miha JAZBINŠEK, Peter 
SUŠNIK, doc. dr. Gregor GOMIŠČEK, župan Zoran JANKOVIĆ in Gregor ISTENIČ. 
 
 
Ob 19.00 uri je župan odredil 30-minutni odmor. Seja se je nadaljevala ob 19.50 uri. 
 
 

I. 
 

O 1. členu, h kateremu je svetnik Peter SUŠNIK vložil AMANDMA, ni razpravljal nihče. 
Župan je predlagal, da se tega amandmaja ne sprejme, nato pa ga je dal na glasovanje: 
 
1. člen se spremeni tako, da se glasi: 
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»V Odredbi o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina (Uradni list 
RS, št. 46/01 se 1. člen spremeni tako, da se glasi: 
 
»S to odredbo se določi površine, namenjene parkiranju, za katere je Mestni svet 
Mestne občine Ljubljana pristojen, da določi višino parkirnine ali komunalne takse. 
 
Parkirnina se plačuje za vse površine v lasti Mestne občine Ljubljana, ki so v 
upravljanju javnih ali zasebnih podjetij za namen parkiranja in se nahajajo izven 
vozišča. 
 
Komunalna taksa se plačuje za vsa s sklepom župana določena parkirišča, ki se nahajajo 
na vozišču ali javni kategorizirani cesti (v nadaljevanju: bele cone). 
 
Komunalna taksa se plačuje na območjih kratkotrajnega parkiranja, ki jih s sklepom 
določi župan (v nadaljevanju: modre cone). 
 
Parkirnina je prihodek upravljalca, od katerega se plačuje davek na dodano vrednost. 
 
Komunalna taksa je prihodek Mestne občine Ljubljana.« «  
 
Navzočnost je priglasilo 38 svetnikov. 
Za je glasovalo 16 svetnikov. Proti je glasovalo 20 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 

II. 
 

O 2. členu, h kateremu so svetniki Miha JAZBINŠEK, doc. dr. Gregor GOMIŠČEK in  
Peter SUŠNIK vložili AMANDMAJE, ni razpravljal nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
1. AMANDMA svetnika Petra SUŠNIKA: 
 
2. člen se spremeni tako, da se glasi: 
 
»Parkirnina se plačuje na sledečih površinah, ki so razporejene po tarifnih razredih: 
 
Prvi tarifni razred: 
Trg republike 
Krekov trg 
Sanatorij Emona 
Garažna hiša Kozolec 
 
Drugi tarifni razred: 
Bežigrad 
Mirje  
Klinični center  - jug 
 
Tretji tarifni razred: 
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Trg prekomorskih brigad 
Trg MDB 
Tivoli I 
Tivoli II 
Žale I 
Žale II 
 
Četrti tarifni razred: 
Navje 
Dolgi most (P+R) 
 
Časovno obdobje, za katerega se plačuje parkirnina, določi Mestni svet, skupaj s 
sklepom o določitvi parkirnine.« 
 
Župan je glede na pogovor z mestno upravo predlagal, da se amandmaja ne sprejme. 
 
Navzočnost je priglasilo 36 svetnikov. 
Za je glasovalo 9 svetnikov. Proti je glasovalo 24 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
2. AMANDMA svetnika doc. dr. Gregorja GOMIŠČKA:  
 
Sprememba 2. člena  - pri »Parkirišča prvega tarifnega razreda«: 
 
1.) da se 1. in 4. vrstica spremeni tako, da je: 
 
nočna tarifa od 19.00 do 7.00 ure 
 
in ne od 19.00 do 6.00 ure. 
 
Župan je po usklajevanju z mestno upravo predlagal, da se ta amandma podpre. 
 
Navzočnost je priglasilo 39 svetnikov. 
Za je glasovalo 40 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
3. AMANDMA svetnika doc. dr. Gregorja GOMIŠČKA:  
 
Sprememba 2. člena  - pri »Parkirišča prvega tarifnega razreda«: 
 
2.) da se doda vrstica: 
 
Trg republike – delovni čas 24 ur na dan, nočni čas od 19.00 do 7.00 ure. 
 
Župan je predlagal, da se ta amandma sprejme. 
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Navzočnost je priglasilo 39 svetnikov. 
Za je glasovalo 39 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
Ker je bil sprejet amandma svetnika doc. dr. Gregorja GOMIŠČKA, mestni svet o amandmaju 
svetnika Mihe JAZBINŠKA ni glasoval.  
 
AMANDMA svetnika Mihe JAZBINŠKA se je sicer glasil:    
 
V 2. členu Odredbe o spremembi in dopolnitvi Odredbe o določitvi javnih parkirnih 
površin, kjer se plačuje parkirnina, se v alineji »Parkirišča prvega tarifnega razreda:« 
med vrstico »Kongresni trg« in vrstico »Petkovškovo nabrežje I« vstavi vrstica: 
 
»Trg republike – delovni čas: 24 ur, nočna tarifa od 19.00 do 6.00 ure,« 
 
 
Svetnik Peter SUŠNIK je svoj 2. amandma na 2. člen predlagane odredbe umaknil.  
 
AMANDMA svetnika Petra SUŠNIKA se je sicer glasil: 
 
2. člen se spremeni tako, da se glasi: 
 
»Vsa parkirišča morajo biti označena z ustrezno prometno signalizacijo, ki izkazuje 
višino komunalne takse in časovno omejitev parkiranja.« 
 
 
Svetnik Gregor ISTENIČ je predlagal, da se uprava opredeli do vprašanj, ki so bila podana v  
razpravi. 
 
Odgovore in pojasnila v zvezi z razpravami svetnikov je podal Peter SKUŠEK. 
 
Nato je župan dal na glasovanje: 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odredbe o spremembi in 
dopolnitvi Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina, 
skupaj s sprejetima amandmajema.  
 
Navzočnost je priglasilo 39 svetnikov. 
Za je glasovalo 36 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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AD 6. 
 

PREDLOG ODREDBE O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODREDBE O VIŠINI 
PARKIRNINE IN NAČINU PLAČILA 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli še obvestilo o 
dodatnem poročevalcu pri tej točki ter amandmaja župana. 
 
Peter SKUŠEK, vodja Službe za promet Oddelka za gospodarske javne službe in promet, je 
podal uvodno obrazložitev. 
 
Župan je odprl razpravo najprej o aktu v celoti. 
 
Razpravljali so: svetniki Mihael JARC, Peter SUŠNIK, Gregor ISTENIČ, doc. dr. Gregor 
GOMIŠČEK, Dimitrij KOVAČIČ, Miha JAZBINŠEK ter župan Zoran JANKOVIĆ. 
 
Svetnik Dimitrij KOVAČIČ je v svoji razpravi podal predlog, da se ta točka preloži na eno od 
naslednjih sej mestnega sveta.  
 
Župan je podal pojasnilo v zvezi s predlogom svetnika Dimitrija KOVAČIČA. 
 

 
O 5. členu, h kateremu je župan vložil AMANDMAJA, ni razpravljal nihče, zato ju je župan 
dal na glasovanje:    
 
1. AMANDMA župana: 
 
V drugi alineji 5. člena se številka »0,80« nadomesti s številko »0,60«. 
 
Četrta alineja 5. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»- parkirišča četrtega tarifnega razreda: 
Navje na dan                                               1,00  euro 
Navje v času sejma na Gospodarskem razstavišču na uro    1,00  euro 
Dolgi most (P+R) na dan                                                                        1,00  euro   
voznik dobi pri plačilu parkirnine za Dolgi most (P+R) dva žetona mestnega linijskega 
prevoza.« 
 
Navzočnost je priglasilo 32 svetnikov. 
Za je glasovalo 36 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
2. AMANDMA župana: 
 
Doda se nov zadnji odstavek, ki se glasi: 
 
»Višina parkirnine, določene za parkirišča prvega tarifnega razreda, ne veljajo za 
parkirišče Trg republike, do odločitve pristojnega sodišča. 
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Navzočnost je priglasilo 35 svetnikov. 
Za je glasovalo 34 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
Župan je dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odredbe o spremembah in 
dopolnitvah Odredbe o višini parkirnine in načinu plačila, skupaj s sprejetima 
amandmajema. 
 
Obrazložitev glasu so podali svetniki: Peter SUŠNIK, Dimitrij KOVAČIČ, Miha 
JAZBINŠEK, Mihael JARC, Roman JAKIČ, doc. dr. Gregor GOMIŠČEK, Anja BAH 
ŽIBERT in Boštjan CIZELJ. 
 
Navzočnost je priglasilo 33 svetnikov. 
Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti je glasovalo 9 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 7. 
 

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBI ODLOKA O DENARNI POMOČI S 
PREDLOGOM ZA SPREJEM PO HITREM POSTOPKU 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Med sejo pa so svetniki prejeli še 
amandmaja svetnika Mihaela JARCA. 
 
Tilka KLANČAR, načelnica Oddelka za zdravstvo in socialno varstvo, je podala uvodno 
obrazložitev. 
 
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 spremembi Odloka o denarni pomoči po hitrem 
postopku 
 
Razpravljali so svetniki: Franc Slak, Miha JAZBINŠEK, Danica SIMŠIČ, dr. Slavko 
ZIHERL in doc. dr. Gregor GOMIŠČEK 
   
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se Odlok o spremembi Odloka 
o denarni pomoči sprejme po hitrem postopku. 
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Navzočnost je priglasilo 41 svetnikov. 
Za je glasovalo 40 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
2. Predlog Odloka o spremembi Odloka o denarni pomoči 
 
Razpravljali so svetniki: Mihael JARC, Mojca KUCLER DOLINAR in doc. dr. Gregor 
GOMIŠČEK.  
 
Svetnik Mihael JARC je v svoji razpravi napovedal vložitev dveh amandmajev k 
predlaganemu odloku. 
 
Odgovore in pojasnila v zvezi z razpravami svetnikov je podala načelnica Tilka KLANČAR. 
 
Ob 20.50 uri je vodenje seje prevzel podžupan Janko MÖDERNDORFER. 
 
Podžupan je na glasovanje najprej dal amandmaja svetnika Mihaela JARCA. Pred 
glasovanjem je načelnica Tilka KLANČAR pojasnila, da uprava amandmajev ne podpira. 
 
1. AMANDMA svetnika Mihaela JARCA: 
 
Prva točka se spremeni tako, da se glasi: 
 
»dobrodošlico novorojencu« 
 
Ostale točke tega in nadaljnjih členov tega odloka se preštevilčijo oz. smiselno 
spremenijo. 
 
Navzočnost je priglasilo 30 svetnikov. 
Za je glasovalo 12 svetnikov. Proti je glasovalo 21 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
2. AMANDMA svetnika Mihaela JARCA: 
 
Doda se nov drugi stavek, ki se glasi: 
 
»Znesek za namene denarnih pomoči iz 1. točke 3. člena znaša 500 evrov.« 
 
Navzočnost je priglasilo 25 svetnikov. 
Za je glasovalo 11 svetnikov. Proti je glasovalo 16 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
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Nato je podžupan dal na glasovanje: 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o spremembi Odloka o 
denarni pomoči.  
 
Navzočnost je priglasilo 32 svetnikov. 
Za je glasovalo 33 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 8. 
 
PREDLOG ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA ZEMLJIŠČ ZA GRADNJO 

ZA OBMOČJE UREJANJA VS 3/5 BRDO, DEL OBMOČJA UREJANJA VP 3/2 
BRDO IN DEL OBMOČJA UREJANJA VS 3/3 BRDO - VRHOVCI 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Med sejo pa so prejeli še amandma 
svetnika Gregorja ISTENIČA. 
 
Nuša DOLGAN, načelnica Oddelka za gospodarjenje z zemljišči, je podala uvodno 
obrazložitev. 
 
O 7. členu, h kateremu je svetnik Gregor ISTENIČ vložil AMANDMA, so razpravljali 
svetniki: Miha JAZBINŠEK, Gregor ISTENIČ in mag. Janez KOPAČ.    
 
Po končani razpravi je podžupan dal na glasovanje 
 
AMANDMA svetnika Gregorja ISTENIČA: 
 
V napovednem stavku 7. člena se številka 4 spremeni v številko 1. Sprememba se 
smiselno uveljavi v celotnem odloku. 
 
Podžupan je pojasnil, da uprava amandmaja ne podpira. 
 
Navzočnost je priglasilo 39 svetnikov. 
Za je glasovalo 6 svetnikov. Proti je glasovalo 28 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
Nato je podžupan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o programu 
opremljanja zemljišč za gradnjo za območje urejanja VS 3/5 Brdo, del območja 
urejanja VP 3/2 Brdo in del območja urejanja VS 3/3 Brdo – Vrhovci. 
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Navzočnost je priglasilo 38 svetnikov. 
Za je glasovalo 34 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
 
S tem je bil izčrpan dnevni red 1. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, zato 
je podžupan Janko MÖDERNDORFER ob 21.25 uri sejo končal.  
 
 
 
 
 
 
 

VODJA 
Službe za organiziranje dela 

mestnega sveta 
Matjaž BREGAR 

 
po pooblastilu 

Gregor RIGLER 

  
ŽUPAN 

Mestne občine Ljubljana 
Zoran JANKOVIĆ 

 
 


