
 

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

Številka: 03200-10/2009-31 
Datum:   2. 12. 2009 
 
 

ZAPISNIK 
 
 
33. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, ki je bila v ponedeljek, 23. novembra 
2009. 
 
Seja je potekala v Veliki sejni dvorani Mestne občine Ljubljana, na Magistratu, Mestni 
trg 1, Ljubljana. 
 
Sejo je vodil župan Mestne občine Ljubljana Zoran JANKOVIĆ.  
 
Na seji so bili navzoči člani in članice Mestnega sveta (v nadaljevanju svetniki): 
 
Bojan ALBREHT, Bruna ANTAUER, Anja BAH ŽIBERT, prof. dr. Bojana BEOVIĆ, izr. 
prof. dr. Milena Mileva BLAŽIĆ, Marko BOKAL, dr. Marta BON, 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 OCVIRK, Maša KOCIPER, Roman KOLAR, mag. Janez 
KOPAČ, Iztok KORDIŠ, Dimitrij KOVAČIČ, prof. Janez KOŽELJ, dr. Jožef KUNIČ, Mitja 
MERŠOL, Janez MOŠKRIČ, Miloš PAVLICA, Marija Dunja PIŠKUR KOSMAČ, Ignac 
POLAJNAR, 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 Marjan Jernej VIRANT.  
 
Seje se nista udeležila svetnika Janko MÖDERNDORFER in dr. Slavko ZIHERL. 
 
Seja se je pričela ob 15. 35 uri ob navzočnosti 29 svetnikov. 
 
S sklicem so svetniki prejeli predlog dnevnega reda 33. seje Mestnega sveta Mestne občine 
Ljubljana: 
 
1. Potrditev zapisnikov 31. in 32. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana 
2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude 
3. Poročilo župana 
4. Kadrovske zadeve 
5. Predlog Obvezne razlage Odloka o razglasitvi Tivolija, Rožnika in Šišenskega hriba 

za naravno znamenitost (Uradni list SRS, št. 21/84 in 47/87) 
6. a) Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Mestne občine Ljubljana  
          za leto 2008 

b) Predlog Sklepa o odpisu terjatev za dane avanse od nekdanjega Sklada  
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    stavbnih zemljišč Mesta Ljubljane 
7. Predlog Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2009 
8. Osnutek Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2010 
9. a) Predlog Sklepa o članstvu v Združenju mestnih občin Slovenije 

b) Predlog Akta o ustanovitvi Združenja mestnih občin Slovenije 
10. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za zadrževalni kanal 

Fužine – Zalog z zadrževalnim bazenom pred centralno čistilno napravo v Zalogu 
11. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja 

urejanja ŠS 1/1-2 Stara Šiška 
12. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prostorsko ureditev 

skupnega pomena za bencinski servis na počivališču Barje 
13. Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del 

območja urejanja CI 5/6 Rog 
14. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja 

stavbnih zemljišč za območje urejanja ŠS 8/5 Srednje Gameljne s predlogom za hitri 
postopek 

15. Predlog Sklepa o soglasju k pravnemu poslu prodaje nepremičnega premoženja 
Mestne občine Ljubljana  – zemljišča parc. št. 2720/11,  2726,  2729,  2738,  2739,  
2740,  2741,  2742,  3770 in 3771, vse  k.o. Tabor 

16. Predlog Sklepa o soglasju k pravnemu poslu prodaje nepremičnega premoženja 
Mestne občine Ljubljana  – zemljišča parc. št. 245/271,  245/329,   245/330,   245/331,  
245/332,  245/333,   245/334,  246/35,   246/47 in  246/49, vse k.o. Karlovško 
predmestje 

17. Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra na zemljišču parc. št. 2280/10 k.o. Stožice 
18. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o cestnoprometni ureditvi 
19. Predlog Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje občinska taksa 
20. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju in čiščenju 

občinskih cest in javnih zelenih površin 
21. Predlog Letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana za leto 2010 
22. Predlog Sklepa o dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Športno 

rekreacijski center Tivoli 
23. Predlog Sklepa o soglasju Javnemu zavodu Lekarna Ljubljana za ustanovitev 

podjetja  
24. Poročilo za leto 2009 o uresničevanju Akcijskega načrta za izenačevanje in 

uresničevanje enakih možnosti oseb z oviranostmi v Mestni občini Ljubljana za 
obdobje od 2008 do 2010 

25. Predlog Sklepa o soglasju k določitvi višine dela plače za redno delovno uspešnost 
direktorjev javnih zavodov s področja kulture za leto 2008 

26. Osnutek Odloka o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Center urbane 
kulture Kino Šiška  

 
Po sklicu so svetniki prejeli predlog za  r a z š i r i t e v  dnevnega reda z novo točko: 
- »Predlog Sklepa o dopolnitvi Sklepa o določitvi števila otrok v oddelkih v vrtcih v 
Mestni občini Ljubljana«. 
 
O dnevnem redu ni razpravljal nihče, zato je župan dal na glasovanje: 
 
PREDLOG ZA SPREMEMBO DNEVNEGA REDA: 
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Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se predlagani dnevni red 33. 
seje mestnega sveta razširi z novo 18. točko z naslovom: »Predlog Sklepa o dopolnitvi 
Sklepa o določitvi števila otrok v oddelkih v vrtcih v Mestni občini Ljubljana«. 
Dosedanje točke se ustrezno preštevilčijo. 
 
Navzočih je bilo 25 svetnikov. 
Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Predlagana sprememba dnevnega reda je bila sprejeta. 
 
Nato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog dnevnega reda 33. seje mestnega 
sveta skupaj s sprejeto spremembo. 
 
Navzočih je bilo 25 svetnikov. 
Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Predlagani dnevni red skupaj s sprejeto spremembo je bil sprejet. 

 
 

AD 1. 
 

POTRDITEV ZAPISNIKOV 31. IN 32. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE 
LJUBLJANA 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje.  
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi zapisnik 31. seje Mestnega sveta Mestne 
občine Ljubljana z dne 28. septembra 2009. 
 
Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov. 
Za je glasovalo 20 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
in  
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi zapisnik 32. seje Mestnega sveta Mestne 
občine Ljubljana z dne 19. oktobra 2009. 
 
Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov. 
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Za je glasovalo 19 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 2. 
 

VPRAŠANJA IN POBUDE SVETNIKOV TER ODGOVORI NA VPRAŠANJA IN 
POBUDE 

 
Na 33. seji svetniki niso imeli pobud in vprašanj. 
 
 

 
AD 3. 

 
POROČILO ŽUPANA 

 
Župan je podal poročilo. 
 
 

AD 4. 
 

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 PRENEHANJU MANDATA IN IMENOVANJU 
NADOMESTNE PREDSTAVNICE MESTNE OBČINE LJUBLJANA V SVET VRTCA 
TRNOVO 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

I. 
Mirni GREGORIČ preneha mandat članice Sveta Vrtca Trnovo. 

 
II. 

V Svet Vrtca Trnovo se  i m e n u j e: 
Aleša KANDUS BENČINA.  
 
Mandat imenovane je vezan na mandat sveta vrtca.  
 
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov. 
Za je glasovalo 20 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet.  
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2. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNIKOV MESTNE OBČINE 
LJUBLJANA IN PREDSTAVNIKA UPORABNIKOV OZIROMA 
ZAINTERESIRANE JAVNOSTI V SVET JAVNEGA ZAVODA MLADI ZMAJI – 
CENTRA ZA KAKOVOSTNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA OTROK IN 
MLADIH 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

I. 
V Svet javnega zavoda Mladi zmaji – Centra za kakovostno preživljanje prostega časa 
otrok in mladih se kot predstavniki Mestne občine Ljubljana  i m e n u j e j o : 
 
Marko KOPRIVC, EVA STRMLJAN KRESLIN in dr. Urban VEHOVAR. 
 

II. 
V Svet javnega zavoda Mladi zmaji – Centra za kakovostno preživljanje prostega časa 
otrok in mladih se kot predstavnik uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti  i m e n 
u j e: Miha MOHORKO, Mladinski svet Ljubljana.  
 

III. 
Mandat imenovanih traja štiri leta.  
 
Navzočnost se ni spremenila (24 svetnikov). 
Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 
 
Sklep je bil sprejet.  
 
 
3. PREDLOG SKLEPA O PRENEHANJU MANDATA IN IMENOVANJU 
NADOMESTNE ČLANICE NADZORNEGA SVETA JAVNEGA 
STANOVANJSKEGA SKLADA MESTNE OBČINE LJUBLJANA 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG  SKLEPA: 

I. 
Stevu LEKIĆU preneha mandat člana Nadzornega sveta Javnega stanovanjskega 
sklada Mestne občine Ljubljana. 

II. 
V Nadzorni svet Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana se  
i m e n u j e: Urša OTONIČAR.  

III. 
Mandat imenovane je vezan na mandat nadzornega sveta.  
 
Navzočnost se ni spremenila (24 svetnikov). 
Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet.  
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4. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU A PREDSTAVNIKOV MESTNE OBČINE 
LJUBLJANA V SVET JAVNEGA VZGOJNO - IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA - 
ZAVODA ZA USPOSABLJANJE JANEZA LEVCA 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

I. 
V Svet javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda – Zavoda za usposabljanje Janeza 
Levca se  i m e n u j e j o : 
Jože GOLOBIČ, Brane GROŠL in Andrej RANT. 
 

II. 
Mandat imenovanih traja štiri leta.  
 
Navzočnost se ni spremenila (24 svetnikov). 
Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet.  
 
 
5. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA MESTNE OBČINE 
LJUBLJANA V SVET GIMNAZIJE JOŽETA PLEČNIKA LJUBLJANA 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

I. 
V Svet Gimnazije Jožeta Plečnika Ljubljana  s e  i m e n u j e: 
Iztok KORDIŠ. 
                                                                         II. 
Mandat imenovanega traja štiri leta. 
 
Navzočnost se ni spremenila (24 svetnikov). 
Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki. 
 
Sklep je bil sprejet.  
 
 
6. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNICE MESTNE OBČINE 
LJUBLJANA V SVET SREDNJE ŠOLE ZA OBLIKOVANJE IN FOTOGRAFIJO 
ŠOLE LJUBLJANA 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG  SKLEPA: 
                                                                        I. 
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V Svet Srednje šole za oblikovanje in fotografijo Ljubljana  se  i m e n u j e: 
Lučka POSTRUŽIN. 
                                                                         II. 
 
Mandat imenovane traja štiri leta. 
 
Navzočnost se ni spremenila (24 svetnikov). 
Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet.  
 
 
7. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNICE MESTNE OBČINE 
LJUBLJANA V SVET SREDNJE ZDRAVSTVENE ŠOLE LJUBLJANA 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 

I. 
V Svet Srednje zdravstvene šole Ljubljana  s e  i m e n u j e: 
Anamarija ŠTIMEC. 
 

II. 
Mandat imenovane traja štiri leta. 
 
Navzočnost se ni spremenila (24 svetnikov). 
 
Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet.  
 
 
8. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNICE MESTNE OBČINE 
LJUBLJANA V SVET  JAVNEGA ZAVODA ZDRAVSTVENI DOM ZA ŠTUDENTE 
UNIVERZE V LJUBLJANI 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

I. 
V Svet javnega zavoda Zdravstveni dom za študente Univerze v Ljubljani  se  
i m e n u j e: 
Polona RUDOLF. 

II. 
Mandat imenovane traja štiri leta.  
 
Navzočnost se ni spremenila (24 svetnikov). 
Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
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Sklep je bil sprejet.  
 
 
9. PREDLOG SKLEPA O PRENEHANJU MANDATA IN IMENOVANJU 
NADOMESTNEGA PREDSTAVNIKA UPORABNIKOV IN IZVAJALCA NALOG S 
PODROČJA PREVENTIVE IN VZGOJE V CESTNEM PROMETU V SVET ZA 
PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

I. 
Andreju KMETIČU, kot predstavniku uporabnikov in Milanu KOTNIKU, kot 
predstavniku izvajalcev nalog s področja preventive in vzgoje v cestnem prometu, 
preneha mandat člana Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. 
 

II. 
V Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu se kot predstavnik uporabnikov  
i m e n u j e: 
Peter HORVAT, Ljubljanski potniški promet d.o.o. 
 

III. 
V Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu se kot predstavnik izvajalcev nalog s 
področja preventive in vzgoje v cestnem prometu  i m e n u j e: 
Primož KADUNC, Policijska uprava Ljubljana. 
 

IV. 
Mandat imenovanih je vezan na mandat članov sveta. 
 
Navzočnost se ni spremenila (24 svetnikov). 
Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet.  
 
 
10. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO VRTCA POD 
GRADOM 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Romani KOS in Dragici KRALJIČ se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico 
Vrtca Pod gradom. 
 
Navzočnost se ni spremenila (24 svetnikov). 
Za je glasovalo 22 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet.  
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11. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO VRTCA 
GALJEVICA 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Ani MISLEJ se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Vrtca Galjevica. 
 
Navzočnost se ni spremenila (24 svetnikov). 
Za je glasovalo 22 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet.  
 
 
12. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO VRTCA 
VRHOVCI 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Marti KOROTAJ se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Vrtca Vrhovci. 
 
 
Navzočnost se ni spremenila (24 svetnikov). 
Za je glasovalo 22 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet.  
 
 
13. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO OSNOVNE ŠOLE 
LIVADA 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Aniti IVANČIČ se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Osnovne šole 
Livada. 
 
Navzočnost se ni spremenila (24 svetnikov). 
Za je glasovalo 18 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet.  
 
 
14. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO OSNOVNE ŠOLE 
MIŠKA KRANJCA 
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Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Ireni ROZMAN se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Osnovne šole 
Miška Kranjca. 
 
Navzočnost se ni spremenila (24 svetnikov). 
Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet.  
 
 
15. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO OSNOVNE ŠOLE 
VIDE PREGARC 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG  SKLEPA: 
 
Andreji HUTAR se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Osnovne šole 
Vide Pregarc. 
 
Navzočnost se ni spremenila (24 svetnikov). 
Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet.  
 
 
16. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJA/ RAVNATELJICO 
OSNOVNE ŠOLE SPODNJA ŠIŠKA 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Franciju HOČEVARJU in Mojci ŠKRINJAR se da pozitivno mnenje h kandidaturi za 
ravnatelja/ravnateljico Osnovne šole Spodnja Šiška. 
 
Navzočnost se ni spremenila (24 svetnikov). 
Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet.  
 
 
17. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU DIREKTORJA ŽALE JAVNO 
PODJETJE, D.O.O. 

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

I. 
Za direktorja ŽALE Javno podjetje, d.o.o.  s e  i m e n u j e: 
Bojan LEPIČNIK.                                  
 

II. 
Mandat imenovanega prične teči z  11. 1. 2010 in traja štiri leta. 
 
Navzočnost se ni spremenila (24 svetnikov). 
Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet.  
 
 
18. PREDLOG SKLEPA O PRENEHANJU MANDATA IN IMENOVANJU VRŠILCA 
DOLŽNOSTI DIREKTORJA JAVNEGA PODJETJA LJUBLJANSKA PARKIRIŠČA 
IN TRŽNICE, D.O.O. 

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

I. 
Za vršilca dolžnosti direktorja Javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. 
s e  i m e n u j e: Samo LOZEJ. 

II. 
Mandat vršilca dolžnosti direktorja traja do imenovanja direktorja javnega podjetja, 
vendar najdlje za eno leto. 

III. 
Mateji DUHOVNIK preneha mandat vršilke dolžnosti direktorja Javnega podjetja 
Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. z 31. 10. 2009. 
 
Navzočnost se ni spremenila (24 svetnikov). 
Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet.  
 
 

AD 5. 
 

PREDLOG OBVEZNE RAZLAGE ODLOKA O RAZGLASITVI TIVOLIJA, 
ROŽNIKA IN ŠIŠENSKEGA HRIBA ZA NARAVNO ZNAMENITOST (URADNI 

LIST SRS, ŠT. 21/84 IN 47/87) 
 

Gradivo so svetniki prejeli pred sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega Odbora 
za varstvo okolja. 
 
Alenka LOOSE, načelnica Oddelka za varstvo okolja, je podala uvodno obrazložitev. 
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Dunja PIŠKUR KOSMAČ, predsednica Odbora za varstvo okolja, je podala stališče odbora. 
 
Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni želela besede. 
 
Razpravljala sta: doc. dr. Gregor GOMIŠČEK in Miha JAZBINŠEK. 
Alenka LOOSE je podala pojasnila na vprašanja doc. dr. Gregorja GOMIŠČKA. 
 
Župan je dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Predlog obvezne razlage Odloka o 
razglasitvi Tivolija, Rožnika in Šišenskega hriba za naravno znamenitost (Uradni list 
SRS, št. 21/84 in 47/87). 
 
Navzočnost je priglasilo 26 svetnikov. 
Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki. 
 
Sklep je bil sprejet. 

 
 

AD 6. 
 

A) PREDLOG ODLOKA O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA MESTNE 
OBČINE LJUBLJANA 

ZA LETO 2008 
B) PREDLOG SKLEPA O ODPISU TERJATEV ZA DANE AVANSE OD 

NEKDANJEGA SKLADA 
 

Mestni svet je najprej obravnaval: 
 
A) PREDLOG ODLOKA O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA MESTNE 
OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2008 

 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. S sklicem so prejeli poročilo Nadzornega odbora 
MOL in spremembo poročevalca ter poročila naslednjih odborov Mestnega sveta Mestne 
občine Ljubljana: Odbora za lokalno samoupravo, Odbora za kulturo in raziskovalno 
dejavnost, Odbora za gospodarske javne službe in promet; Odbora za urejanje prostora in 
urbanizem, Odbora za varstvo okolja, Odbora za zaščito, reševanje in civilno obrambo, 
Odbora za predšolsko vzgojo in izobraževanje, Odbora za šport, Odbora za zdravstvo in 
socialno varstvo, Odbora za gospodarjenje z nepremičninami in Odbora za finance. 
 
Urša OTONIČAR, iz Oddelka za finance in računovodstvo, je podala uvodno obrazložitev. 
 
Ivan OVEN, predsednik Nadzornega odbora Mestne občine Ljubljana, je predstavil poročilo 
odbora. 
 
Jadranka DAKIĆ, predsednica Odbora za finance, je podala poročilo odbora. 
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Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni želela besede. 
 
Razpravljali so:Franci SLAK,  Miha JAZBINŠEK in doc. dr Gregor GOMIŠČEK. 
 
Ivan OVEN, predsednik nadzornega odbora, je podal pojasnilo. 
 
Dimitrij KOVAČIČ in Anja BAH ŽIBERT sta podala obrazložitev glasu. 
 
Župan je dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA:  
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o zaključnem računu 
proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2008. 
 
Navzočnost je priglasilo 32 svetnikov. 
Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti je glasovalo 9 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 

 
 

B) PREDLOG SKLEPA O ODPISU TERJATEV ZA DANE AVANSE OD 
NEKDANJEGA SKLADA STAVBNIH ZEMLJIŠČ MESTA LJUBLJANE 

 
Marjana MOHORIČ, iz Oddelka za finance in računovodstvo, je podala uvodno obrazložitev. 
 
Jadranka DAKIĆ, predsednica Odbora za finance, je podala poročilo odbora. 
 
Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni želela besede. 
 
Razpravljala sta: Peter SUŠNIK in Jadranka DAKIĆ. 
 
Župan je dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o odpisu terjatev za dane 
avanse od nekdanjega Sklada stavbnih zemljišč Mesta Ljubljane. 
 
Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov).  
Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 7. 
 

PREDLOG ODLOKA O REBALANSU PRORAČUNA MESTNE OBČINE 
LJUBLJANA ZA LETO 2009 
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Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli obvestilo o 
spremembi poročevalca in poročila naslednjih odborov Mestnega sveta Mestne občine 
Ljubljana: Odbora za lokalno samoupravo, Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost, 
Odbora za gospodarske dejavnosti, turizem in kmetijstvo, Odbora za gospodarske javne 
službe in promet, Odbora za urejanje prostora in urbanizem, Odbora za stanovanjsko politiko, 
Odbora za varstvo okolja, Odbora za zaščito, reševanje in civilno obrambo, Odbora za 
predšolsko vzgojo in izobraževanje, Odbora za šport, Odbora za zdravstvo in socialno 
varstvo, Odbora za gospodarjenje z nepremičninami in Odbora za finance. 
 
Pred sejo so svetniki prejeli amandmaje župana. 
 
Urša OTONIČAR, iz Oddelka za finance in računovodstvo, je podala uvodno obrazložitev. 
 
Jadranka DAKIĆ, predsednica Odbora za finance, je podala stališče odbora.  

 
Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni želela besede. 
 
O aktu v celoti so razpravljali svetniki: Miha JAZBINŠEK, Gregor ISTENIČ, Jože 
MOŠKRIČ, Meta VESEL VALENTINČIČ, Peter SUŠNIK, dr. Jožef KUNIČ, Danica 
SIMŠIČ, Mihael JARC. 
 
Odgovore in pojasnila z zvezi z razpravami svetnikov sta podala župan in Jadranka DAKIĆ, 
podžupanja. 

I. 
O amandmaju župana, ki se doda za 1. členom Odloka o proračunu ni razpravljal nihče, 
zato je župan dal na glasovanje  
 
AMANDMA župana: 
 
Za 1. členom se doda nov 2. člen, ki se glasi: 
V odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2009 se v 25. členu doda nov 
drugi odstavek, ki se glasi: »Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana se v letu 
2009 lahko likvidnostno zadolži do 5.000.000 eurov.«  
 
Ostala člena se ustrezno preštevilčita. 
 
Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov. 
Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 

II. 
 

O proračunskem uporabniku 4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN 
PROMET, h kateremu je župan vložil amandma, ni razpravljal nihče, zato je župan dal na 
glasovanje  
 
AMANDMA župana: 
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»V Finančnem načrtu pri proračunskem uporabniku 4.4. Oddelek za gospodarske 
dejavnosti in promet, razdelek Komunala, v koloni rebalans proračuna 2009 se sredstva 
na proračunski postavki 045107 Vzdrževanje cest - koncesija sklop (4 in 5) -prometna 
signalizacija, svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT d.o.o., na podkontu 413500 
sredstva povečajo za 513.140,26 EUR in na proračunski postavki 045108 Vzdrževanje 
cest - koncesija sklop (6) - cestne naprave in ureditve JP LPT d.o.o, na podkontu 413500 
za 415.938,17 EUR. 
 
Sredstva se zagotovijo iz Finančnega načrta 4.3. Oddelek za ravnanje z nepremičninami, 
Gospodarjenje z zemljišči iz postavke 013317, podkonto 402799 v višini 162.525,00 EUR, 
iz postavke 066098, podkonto 402199 v višini 78.000,00 EUR in podkonto 402903 v višini 
1.220,00 EUR, iz postavke 062087, podkonto 420070 v višini 25.000,00 EUR, iz postavke 
062091, podkonto 402199 v višini 245.165,00 EUR, podkonta 402901 v višini 9.250,00 
EUR, podkonta 402903 v višini 7.674,00 EUR, podkonta 402920 v višini 300.000,00 EUR 
in postavke 062088, podkonto 420600 v višini 100.244,43 EUR. 
 
Skladno s predlogom amandmaja se uskladijo tudi ostali deli proračuna.« 
 
Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov. 
Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 

III. 
 

O proračunskem uporabniku 4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN 
IZOBRAŽEVANJE, h kateremu je župan vložil amandma, ni razpravljal nihče, zato je 
župan dal na glasovanje  
 
AMANDMA župana: 
 
»V Posebnem delu-rebalans proračuna se pri proračunskem uporabniku 4.6. Oddelek 
za predšolsko vzgojo in izobraževanje naredijo spremembe v finančnem načrtu 
proračunskega uporabnika – izdatki proračuna, razdelek izobraževanje, in sicer se pri 
proračunski postavki 091207 Materialni stroški OŠ, podkonto 413302, znesek »-
300.000« v stolpcu »povečanje/zmanjšanje veljavnega proračuna« nadomesti z zneskom 
»-650.000«, znesek  »2.643.769« v stolpcu »rebalans proračuna 2009« pa nadomesti z 
zneskom »2.293.769«. 
V skladu s prvim odstavkom se ustrezno uskladi obrazložitev finančnega načrta 
proračunskega uporabnika, razdelek izobraževanje, tako, da se besedilo postavke 
091207 Materialni stroški OŠ »Ocenjujemo, da bomo v letu 2009 zaradi nižjih stroškov 
ogrevanja za kritje materialnih stroškov OŠ potrebovali za 300.000 EUR manj sredstev 
od planiranih« nadomesti z besedilom »Ocenjujemo, da bomo v letu 2009 zaradi nižjih 
stroškov ogrevanja in vode za kritje materialnih stroškov OŠ potrebovali za 650.000 
EUR manj sredstev od planiranih«. 
 
V Posebnem delu rebalansa proračuna se pri finančnem načrtu proračunskega 
uporabnika 4.3. Oddelek za ravnanje z nepremičninami naredijo spremembe na 
proračunski postavki 062088 Pridobivanje zemljišč tako, da se na kontu 4206 00 znesek 
»28.124.938« v stolpcu »rebalans proračuna 2009« nadomesti z zneskom 26.124.938«. 
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V skladu s tretjim odstavkom se ustrezno uskladi obrazložitev finančnega načrta 
proračunskega uporabnika 4.3. Oddelek za ravnanje z nepremičninami. 
 
V Posebnem delu rebalansa proračuna MOL za leto 2009 se sredstva iz prvega, drugega 
in tretjega odstavka prerazporedi proračunskemu uporabniku 4.11. SLUŽBA ZA 
RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE na postavki 061002 »Zagotavljanje 
najemnih stanovanj v MOL«, konto 4132 00 »Tekoči transferi v javne sklade« povečajo 
za 228.920 € ter na kontu 4321 00 »Investicijski transferi javnim skladom« za 2.121.080 
€.« 
 
Na vprašanje svetnika Petra SUŠNIKA, zakaj se v amandmaju predlaga sprememba celotnega 
besedila, tudi dela, ki se nanaša na obrazložitev, je župan odredil 15 minutni odmor, da se 
sestane Statutarnopravno komisija. 
 
Seja mestnega sveta je bila zaradi posveta Statutarno pravne komisije prekinjena za 15 minut.  
 
Po zaključku seje Statutarnopravne komisije je Maša KOCIPER, predsednica, podala mnenje 
komisije, da je ta amandma širši in v samem amandmaju nalaga, da se v skladu s prvim 
odstavkom, ustrezno uskladi tudi obrazložitev finančnega načrta in vse ostalo. 
 
Župan je dal na glasovanje predlagani amandma. 
 
Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov. 
Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti je glasovalo 5 svetnikov. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 

IV. 
 
O proračunskem uporabniku 4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI 
IN 4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET, h kateremu je 
župan vložil amandma, ni razpravljal nihče, zato je župan dal na glasovanje  
 
AMANDMA župana: 
 
V Načrtu razvojnih programov-rebalans proračuna se pri proračunskem uporabniku 
4.3. Oddelek za ravnanje z nepremičninami naredijo spremembe v tabeli Načrta 
razvojnih programov – rebalans proračuna, razdelek nakup zemljišč, in sicer: 

 v NRP-ju številka 012 – PREDVIDENI ODKUPI ZEMLJIŠČ PO POGODBI 
MOL-DARS, se v stolpcu plan 2009 se znesek »6.679.730« nadomesti z zneskom 
»5.532.316« in  

 v NRP-ju številka 013 – PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVE 
NEPREMIČNIN-ZEMLJIŠČ, se v stolpcu plan 2009 se znesek »20.194.060« 
nadomesti z zneskom »19.341.474«.  

 
V Načrtu razvojnih programov – Rebalans proračuna se v 4.11. Služba za razvojne 
projekte in investicije – Stanovanjsko gospodarstvo ustrezno z  amandmajem št. 2 
spremenijo vrednosti in besedilo naslednjih načrtov razvojnih programov, in sicer: 
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NRP 201 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ 
 v vrstici A v rubriki Skupaj se vrednost projekta se znesek  ne spremeni, 
 v stolpcu rebalans se znesek 398.267 nadomesti s »494.327«  in  
 v stolpcu 2012 se znesek »600.000« nadomesti s »503.940«. 

 
NRP 203 - PALIATIVNI CENTER HRADECKEGA 18,20 

 v vrstici A v rubriki Skupaj se vrednost projekta ne » 1.510.828« ne spremeni ,  
 v stolpcu rebalans 2009 se znesek »639.667« nadomesti s »1.224.703« in 
 v stolpcu plan 2010 se znesek » 603.086« nadomesti s »18.050«. 

 
NRP 204 - PIPANOVA POT 

 v vrstici A v rubriki Skupaj se vrednost projekta ne » 1.125.296« ne spremeni ,  
 v stolpcu rebalans 2009 se znesek »0« nadomesti s »2.500«, 
 v stolpcu plan 2010 se znesek »41.160« nadomesti s »38.660«. 

 
NRP 209 - ODPRAVA  BARAKARSKEGA NASELJA  

 v vrstici A v rubriki Skupaj se vrednost projekta ne » 474.619« ne spremeni ,  
 v stolpcu rebalans 2009 se znesek »0« nadomesti s »108.336«, 
 v stolpcu plan 2010 se znesek »114.619« nadomesti s »6.283«. 

 
NRP 227 - CENTER STAREJŠIH TRNOVO V LJUBLJANI IN NAKUP POSLOVNIH 
PROSTOROV ZA POTREBE ČS TRNOVO 

 v vrstici A v rubriki Skupaj se vrednost projekta ne »6.742.445« ne spremeni ,  
 v stolpcu rebalans 2009 se znesek »3.070.887« nadomesti s »3.984.370«, 
 v stolpcu plan 2010 se znesek »990.469« nadomesti s »76.986«. 

 
NRP 246 - NAKUP STANOVANJ IN BIVALNIH ENOT 

 v vrstici A v rubriki Skupaj se vrednost projekta ne »56.603.185« ne spremeni,  
 v stolpcu rebalans 2009 se znesek »4.061.539« nadomesti s »4.445.630«, 
 v stolpcu plan 2010 se znesek »3.694.686« nadomesti s »3.310.595«. 

 
NRP 272 - STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI POLJE II, MS 3/8 

 v vrstici A v rubriki Skupaj se vrednost projekta ne »6.827.238« ne spremeni,  
 v stolpcu rebalans 2009 se znesek »367.183« nadomesti s »398.758«, 
 v stolpcu plan 2010 se znesek »1.823.476« nadomesti s »1.791.901«. 

 
Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov. 
Za je glasovalo 22 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
AMANDMA župana: 
 
V Načrtu razvojnih programov-rebalans proračuna se pri proračunskem uporabniku 
4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet naredijo spremembe v tabeli Načrta 
razvojnih programov – rebalans proračuna, razdelek komunala, in sicer: 

 v NRP-ju številka 059 – VODOVOD RAVNO BRDO, se: 
- v stolpcu plan 2010 se znesek »0« nadomesti z zneskom »297.946« in  
- v stolpcu plan 2011 se znesek »120.865« nadomesti z zneskom »56.815«.  
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V skladu s prvim odstavkom se ustrezno uskladi obrazložitev v načrtu razvojnih 
programov  pri NRP 059 – VODOVOD RAVNO BRDO tako, da se doda besedilo »na 
podlagi pridobljenega gradbenega dovoljenja in vse potrebne dokumentacije se bo 
izgradnja pričela v letu 2010«. 
 
Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov. 
Za je glasovalo 20 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
AMANDMA župana: 
 
V Načrtu razvojnih programov-rebalans proračuna se pri proračunskem uporabniku 
4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet spremeni tabela Načrta razvojnih 
programov – rebalans proračuna, razdelek Promet, in sicer: 

 v NRP-ju številka 345 – Ureditev javne razsvetljave na območju MOL, se: 
- v vrstici A v rubriki Skupaj vrednost projekta se znesek »1.050.933« nadomesti 
z zneskom »4.050.933«,  
- v stolpcu plan 2010 se znesek »300.000« nadomesti z zneskom »1.300.000«,  
- v stolpcu plan 2011 se znesek »201.800« nadomesti z zneskom »1.201.800« in 
- v stolpcu plan 2012 se znesek »403.600« nadomesti z zneskom »1.403.600«. 
 

V skladu s finančnimi popravki iz prvega odstavka je obrazložitev v načrtu razvojnih 
programov  pri NRP 345 – Ureditev javne razsvetljave na območju MOL. 
 
Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov. 
Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti ni glasoval noben svetnik. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 

V. 
 
O proračunskem uporabniku 4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI, 
k tabeli  v Prilogi – Spremembe in dopolnitve letnega načrta razpolaganja z 
nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2008 in 2009, h kateremu je 
župan vložil amandma, ni razpravljal nihče, zato je župan dal na glasovanje  
 
AMANDMA župana: 
 
»V Prilogi - Spremembe in dopolnitve letnega načrta pridobivanja nepremičnega 
premoženja Mestne občine Ljubljana za leto 2008 in 2009 se v tabeli »Zemljišča« 
proračunskega uporabnika 4.3. Oddelek za ravnanje z nepremičninami, v 
sedemindvajseti (27), osemindvajseti (28) in devetindvajseti (29) vrstici, v stolpcu 
»orientacijska vrednost v EUR« zneski »34.589,00«, »1.908,00« in »18.503,00« izbrišejo 
in se v stolpcu »zemljišče-opis, razlog za prodajo, menjavo, drugo« besedi 
»nakup/menjava« nadomesti z besedilom »po pogodbi o neodplačnem prenosu«. 
 
Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov. 
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Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
AMANDMA župana: 
 
V Prilogi pod točko 2 - Spremembe in dopolnitve letnega načrta pridobivanja 
nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana za leto 2008 in 2009 se iz tabele 
»Zemljišča« proračunskega uporabnika 4.3. Oddelek za ravnanje z nepremičninami, 
izločita zemljišči z naslednjimi parc. št. 1080/68 in 1080/69, obe k.o. Brinje I.  
 
Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov. 
Za je glasovalo 21 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
AMANDMA župana 
 
V Prilogi - Spremembe in dopolnitve letnega načrta pridobivanja nepremičnega 
premoženja Mestne občine Ljubljana za leto 2008 in 2009 se na koncu tabele 
»Zemljišča« proračunskega uporabnika 4.3. Oddelek za ravnanje z nepremičninami, 
doda štirinajst novih vrstic, ki se glasijo: 
 
2009 k.o. 

Bežigrad 
njiva 1331/1 - 

del 
12.506 
m2 

1.756.944,00 
EUR 

KID Menjava/ 
nakup  

2009 k.o. 
Štepanja 
vas 

zelenica 416/35 286 m2 299.982,54 
EUR 

IMOS-
Blažev 
grič 

Menjava/ 
nakup 

2009 k.o. 
Štepanja 
vas 

zelenica 416/36 119 m2 124.817,91 
EUR 

IMOS-
Blažev 
grič 

Menjava/ 
nakup 

2009 k.o. Stožice parkirišče 266 542 m2  IMOS brezplačno 
pridobivanje

2009 k.o. Stožice parkirišče 268 303 m2  IMOS brezplačno 
pridobivanje

2009 k.o. Stožice parkirišče 270/2 443 m2  IMOS brezplačno 
pridobivanje

2009 k.o. Stožice parkirišče 262/16 185 m2  IMOS brezplačno 
pridobivanje

2009 k.o. Stožice parkirišče 262/17 164 m2  IMOS brezplačno 
pridobivanje

2009 k.o. Stožice dvorišče 271/3 1.191 
m2 

 IMOS brezplačno 
pridobivanje

2009 k.o. Stožice parkirišče 262/19 587 m2  IMOS brezplačno 
pridobivanje

2009 k.o. 
Trnovsko 
predmestje 

zelenica 313/1042 181 m2  IMOS brezplačno 
pridobivanje

2009 k.o. 
Trnovsko 
predmestje 

gospodarsko 
poslopje, 
njiva 

321/1 1.001 
m2 

 IMOS brezplačno 
pridobivanje
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2009 k.o. 
Trnovsko 
predmestje 

dvorišče 321/14 249,00 
m2 

 IMOS brezplačno 
pridobivanje

2009 k.o. 
Zgornja 
Šiška 

njiva 9/1-del 110 m2 11.000,00 Eurometal 
d.o.o. 
Medvode 

nakup 

 
Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov. 
Za je glasovalo 22 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 

V. 
 
O proračunskem uporabniku 4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI, 
k tabeli »Zemljišča« v Prilogi – Spremembe in dopolnitve letnega načrta pridobivanja 
nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana za leto 2008 in 2009, h kateremu je 
župan vložil amandma, ni razpravljal nihče, zato je župan dal na glasovanje  
 
 
AMANDMA župana: 
 
V prilogi pod točko 3 - Spremembe in dopolnitve letnega načrta razpolaganja z 
nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2008 in 2009 se iz tabele 
»Zemljišča« proračunskega uporabnika 4.3. Oddelek za ravnanje z nepremičninami, 
izločijo zemljišča z naslednjimi parc. št. 596/1, 595, 1080/88, vse k.o. Brinje I.  
 
Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov. 
Za je glasovalo 22 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
AMANDMA župana: 
 
V prilogi - Spremembe in dopolnitve letnega načrta razpolaganja z nepremičnim 
premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2008 in 2009 se na koncu tabele 
»Zemljišča« proračunskega uporabnika 4.3. Oddelek za ravnanje z nepremičninami, 
doda osemnajst novih vrstic, ki se glasijo: 
 
 
Prodaja/ 
Menjava 

2009 k.o. Slape 1044/1 103 m2 77.868,00 EUR travnik  

Prodaja/ 
Menjava 

2009 k.o. Slape 1017/3 73 m2 55.188,00 EUR travnik  

Prodaja/ 
Menjava 

2009 k.o. Slape 1016/4 309 m2 233.604,00 EUR njiva  

Prodaja/ 
Menjava 

2009 k.o. Slape 1015/7 28 m2 21.168,00 travnik  

Prodaja/ 
Menjava 

2009 k.o. Slape 997/10 
del 

750 m2 319.788,00 EUR pot potrebna 
parcelacija 
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Prodaja/ 
Menjava 

2009 k.o. Slape 1021/3 
del 

1.070 
m2 

167.832,00 EUR njiva potrebna 
parcelacija 

Prodaja/ 
Menjava 

2009 k.o. Slape 1020 del 847 m2 143.640,00 EUR njiva potrebna 
parcelacija 

Prodaja/ 
Menjava 

2009 k.o. Slape 1018/1 
del 

386 m2 155.736,00 EUR travnik potrebna 
parcelacija 

Prodaja/ 
Menjava 

2009 k.o. Slape 1017/2 
del 

69 m2 30.996,00 EUR travnik potrebna 
parcelacija 

Prodaja/ 
Menjava 

2009 k.o. Slape 1019/1 
del 

836 m2 551.124,00 EUR njiva potrebna 
parcelacija 

Prodaja/ 
Menjava 

2009 k.o. 
Štepanja 
vas 

660/3 271 m2 235.770,00 EUR cesta IMOS-
Blažev grič 

Prodaja/ 
Menjava 

2009 k.o. 
Štepanja 
vas 

410/8 144 m2 125.280,00 EUR parkirišč
e 

IMOS-
Blažev grič 

Prodaja/ 
Menjava 

2009 k.o. 
Štepanja 
vas 

416/39 33 m2 28.710,00 EUR parkirišč
e 

IMOS-
Blažev grič 

Prodaja/ 
Menjava 

2009 k.o. 
Štepanja 
vas 

416/43 6 m2 5.220,00 EUR cesta IMOS-
Blažev grič 

Prodaja/ 
Menjava 

2009 k.o. 
Štepanja 
vas 

416/44 1 m2 870,00 EUR  cesta IMOS-
Blažev grič 

Prodaja/ 
Menjava 

2009 k.o. 
Štepanja 
vas 

416/45 1 m2 870,00 EUR cesta IMOS-
Blažev grič 

Prodaja/ 
Menjava 

2009 k.o. 
Štepanja 
vas 

406/3 26 m2 22.620,00 EUR cesta IMOS-
Blažev grič 

Prodaja/ 
Menjava 

2009 k.o. 
Štepanja 
vas 

410/3 3 m2 2.610,00 EUR cesta IMOS-
Blažev grič 

 
Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov. 
Za je glasovalo 22 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 

VI. 
 
O proračunskem uporabniku 4.7. ODDELEK ZA KULTURO, o tabeli »Stavbe«  v 
Prilogi  – Spremembe in dopolnitve letnega načrta razpolaganja z nepremičnim 
premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2008 in 2009, h kateremu je župan vložil 
amandma, ni razpravljal nihče, zato je župan dal na glasovanje  
 
AMANDMA župana: 
 
V Prilogi - Spremembe in dopolnitve letnega načrta razpolaganja z nepremičnim 
premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2008 in 2009 se v tabeli »STAVBE« 
proračunskega uporabnika 4.7. Oddelek za kulturo doda nova vrstica, ki se glasi: 
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STAVBA-
občina, naselje, 
ulica, hišna 
številka, 
dodatek k hišni 
številki 

LETO 
PRODAJE/ 
MENJAVE/
DRUGO 

IME IN ŠIFRA 
KATASTRSKE 
OBČINE/ŠT.STAVBE 
/ŠT.DELA STAVBE 

VELIKOST 
m² 

ORIENTACIJSKA 
VREDNOST V EUR 

PODATKI o vrsti 
rabe/statusu 
nepremičnine (je v 
uporabi / ni v 
uporabi) / podatki o 
solastniškem 
deležu / DRUGO 

Morebitni drugi podatki o stavbi, ki 
izhajajo iz katastra stavb (gradbena 
parcela, občina, naselje, ulica, hišna 
številka, dodatek k hišni številki, 
številka stanovanja in nadstropje) / 
OPOMBE 

Pot na fužine 2 2009 k. o. Slape 21.404 m² 4.950.000,00 EUR Z Gradom fužine s 
pripadajočimi 
zemljišči upravlja 
Arhitekturni muzej 
Ljubljana 

parc. št. 1053, 1054, 1092, 1093/1, 
1093/2, 1095/1, 1095/2 
Pismo o nameri med Ministrico in 
županom z dne 19.10.2009 o 
odkupu predmetni nepremičnini s 
strani Ministrstva  

 
 
Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov. 
Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti so glasovali 4 svetniki. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
Nato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLO SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o rebalansu proračuna 
Mestne občine Ljubljana za leto 2009 skupaj s sprejetimi amandmaji. 
 
Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov. 
Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti je glasovalo 9 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 8. 
 

OSNUTEK ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 
2010 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. S sklicem so prejeli pobude, predloge in 
pripombe občanov, organizacij, četrtnih skupnosti itd., po sklicu pa spremembo poročevalca 
in poročila naslednjih odborov Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana: Odbora za lokalno 
samoupravo, Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost, Odbora za gospodarske dejavnosti, 
turizem in kmetijstvo, Odbora za gospodarske javne službe in promet, Odbora za urejanje 
prostora in urbanizem, Odbora za stanovanjsko politiko, Odbora za varstvo okolja, Odbora za 
zaščito, reševanje in civilno obrambo, Odbora za predšolsko vzgojo in izobraževanje, Odbora 
za šport, Odbora za zdravstvo in socialno varstvo, Odbora za gospodarjenje z nepremičninami 
in Odbora za finance. 
 
Urša OTONIČAR, iz Oddelka za finance in računovodstvo, je podala uvodno obrazložitev.  
 
Jadranka DAKIĆ, predsednica Odbora za finance, je podala stališče odbora.  
 
Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni želela besede. 
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Razpravljali so: Anja BAH ŽIBERT, Ignac POLAJNAR, doc. dr. Gregor GOMIŠČEK, Miha 
JAZBINŠEK, dr. Jožef KUNIČ, Slavko SLAK, prof. dr. Metka TEKAVČIČ, Aleš 
KARDELJ, Meta VESEL VALENTINČIČ, Peter SUŠNIK, Jože MOŠKRIČ, Mihael JARC, 
Danica SIMŠIČ. 
 
Odgovore in pojasnila z zvezi z razpravami svetnikov sta podala župan in Urša OTONIČAR. 
 
Vodenje seje je ob 19.50. uri, za 15 minut prevzel podžupan Aleš ČERIN. 
 
Podžupan je dal na glasovanje  
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Osnutek Odloka o proračunu Mestne 
občine Ljubljana za leto 2010 skupaj s pripombami. 
 
Navzočnost je priglasilo 28 svetnikov. 
Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti je glasovalo 7 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
Obrazložitev glasu je podal Gregor ISTENIČ. 
 
 

AD 9. 
 

A) PREDLOG SKLEPA O ČLANSTVU V ZDRUŽENJU MESTNIH OBČIN 
SLOVENIJE 

B) PREDLOG AKTA O USTANOVITVI ZDRUŽENJA MESTNIH OBČIN 
SLOVENIJE 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega 
Odbora za lokalno samoupravo. 
 
Vasja BUTINA, direktor mestne uprave, je podal uvodno obrazložitev, za a in b točko skupaj. 
 
Stanka FERENČAK MARIN, podpredsednica Odbora za lokalno samoupravo, je podala 
stališče odbora, za a in b točko skupaj. 
 
Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni želela besede. 
 
Razpravljali so: Ignac POLAJNAR, prof. dr. Andrej RUS, Gregor ISTENIČ, Miha 
JAZBINŠEK, Roman KOLAR. 
 
Obrazložitev glasu so podali: Peter SUŠNIK, Miha JAZBINŠEK, Danica SIMŠIČ, Meta 
VESEL VALENTINČIČ. 
 
Župan je dal na glasovanje 
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PREDLOG SKLEPA: 
 

1. Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o članstvu v Združenju 
mestnih občin Slovenije 
 
Navzočnost je priglasilo 27 svetnikov. 
Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
2. PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Akta o ustanovitvi Združenja 
mestnih občin Slovenije  
 
Navzočnost je priglasilo 27 svetnikov. 
Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 

AD 10. 
 

PREDLOG ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU 
ZA ZADRŽEVALNI KANAL FUŽINE – ZALOG Z ZADRŽEVALNIM BAZENOM 

PRED CENTRALNO ČISTILNO NAPRAVO V ZALOGU 
 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli tudi poročilo pristojnega 
Odbora za urejanje prostora in urbanizem. 
 
Alenka PAVLIN, vodja Odseka za prostorske izvedbene akte in prenovo, je podala uvodno 
obrazložitev. 
 
Prof. Janez KOŽELJ, predsednik Odbora za urejanje prostora in urbanizem, je podal stališče 
odbora.  
 
Maša KOCIPER, predsednica Statutarno pravne komisije, ni želela besede. 
 
Ker k predlogu Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za zadrževalni kanal 
Fužine – Zalog z zadrževalnim bazenom pred centralno čistilno napravo v Zalogu ni bil 
vložen noben amandma in ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za zadrževalni kanal Fužine – Zalog z zadrževalnim bazenom pred 
centralno čistilno napravo v Zalogu. 
 
Obrazložitev glasu sta podala Miha JAZBINŠEK in Roman JAKIČ. 
 
Navzočnost je priglasilo 30 svetnikov. 
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Za je glasovalo 33 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 

AD 11. 
 

PREDLOG ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU 
ZA DEL OBMOČJA UREJANJA ŠS 1/1-2 STARA ŠIŠKA 

 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli sklep in pripombe Sveta Četrtne 
skupnosti Šiška in poročilo pristojnega Odbora za urejanje prostora in urbanizem z 
amandmaji, pred sejo pa amandmaje župana. 
 
Alenka PAVLIN, vodja Odseka za prostorske izvedbene akte in prenovo, je podala uvodno 
obrazložitev.  
 
Igor BAMBIČ, predsednik Sveta Četrtne skupnosti Šiška, je predstavil stališče četrtne 
skupnosti.  
 
Prof. Janez KOŽELJ, predsednik Odbora za urejanje prostora in urbanizem, je podal stališče 
odbora.  
 
Maša KOCIPER, predsednica Statutarno pravne komisije, ni želela besede. 
 
Obravnava predloga odloka se je, na podlagi 135. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne 
občine Ljubljana, opravila po vrstnem redu posebej o vsakem členu, h kateremu so bili 
vloženi amandmaji. Razprava o posameznem členu je bila omejena na razpravo o 
amandmajih, ki so vloženi k temu členu. Glasovanje o amandmajih se je opravilo takoj po 
končani razpravi o amandmajih k posameznemu členu. 
 
 

I. 
 

O 20. členu predloga odloka, h kateremu je Odbor za urejanje prostora in urbanizem 
vložil amandma, ni razpravljal nihče, zato je župan dal na glasovanje  
 
AMANDMA Odbora za urejanje prostora in urbanizem: 
 
 
V 20. členu  se črta besedilo drugega odstavka, 5. podpoglavja z naslovom »Racionalna 
raba energije in naravnih virov«, ki se glasi: »Za zagotavljanje rabe obnovljivih virov 
energije za namen gretja, prezračevanja, hlajenja, pripravo tople vode in vseh vrst rabe 
električne energije je dovoljena aktivna uporaba enega ali več virov obnovljive energije 
v lastnih napravah, ali priključitev na naprave za pridobivanje toplote ali hladu iz 
obnovljivih virov energije zunaj stavbe.« in se ga nadomesti z besedilom, ki se glasi: »Za 
zagotavljanje rabe obnovljivih virov energije za namen gretja, prezračevanja, 
hlajenja, pripravo tople vode in vseh vrst rabe električne energije je obvezna aktivna 
uporaba enega ali več virov obnovljive energije v lastnih napravah ter priključitev na 
naprave za pridobivanje toplote ali hladu iz obnovljivih virov energije zunaj stavbe.« 
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Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov. 
Za je glasovalo 20 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 

II. 
 

O 23. členu predloga odloka, h kateremu sta Odbor za urejanje prostora in urbanizem 
in župan vložila amandmaja, ni bilo razprave, zato je župan dal na glasovanje:  
 
AMANDMA župana: 
 
V 23. členu se v 6. podpoglavju »Elektroenergetsko omrežje«: 
 
- besedilo prvega stavka tretjega odstavka spremeni tako, da se glasi: »Nova zazidava se 
bo napajala iz nove transformatorske postaje TP Bellevue, ki bo zgrajena v pritličju ali 
v prvi kleti novega stanovanjsko-poslovnega objekta. Urejen mora biti neposreden 
dostop do transformatorske postaje iz zunanjega prostora.« 
 
- v zadnjem petem odstavku črta pika,  doda vejica in besedilo,  ki se glasi: »Spremembe 
načina elektroenergetskega napajanja so možne ob soglasju Elektro Ljubljana d.d. in 
sicer na podlagi novelacije idejne rešitve EE napajanje za OU ŠS 1/1-2 Stara Šiška, 
Bellevue, št. 52/08-DE LM, ki jo izdela Elektro Ljubljana d.d.« 
 
Ustrezno amandmaju se popravi kartografski del odloka. 
      
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov. 
Za je glasovalo 22 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
Ker je bil amandma župana sprejet, ni bilo potrebno glasovati o amandmaju Odbora za 
urejanje prostora in urbanizem. 
 
 

III. 
 
Župan je odprl razpravo o 9. členu predloga odloka, h kateremu sta Odbor za urejanje 
prostora in urbanizem in župan vložila amandmaja:  
 
Razpravljal je mag. Janez KOPAČ. 
 
Župan je dal na glasovanje: 
 
AMANDMA Odbora za urejanje prostora in urbanizem: 
 
V 9. členu  se: 
-  v drugem (2.) odstavku 3. podpoglavja z naslovom »Zasnova zunanje ureditve« črta 
besedilo tretjega stavka, ki se glasi: »Na liniji med predvideno kolesarsko stezo in 
pločnikom se zasadi drevored.« in se ga nadomesti z novim besedilom stavka, ki se glasi: 
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»Na liniji med predvideno kolesarsko stezo in pločnikom se od Frankopanske ulice do 
Žibertove ulice v zelenem pasu zasadi drevored.« 
 
- črta besedilo četrtega (4.) odstavka 3. podpoglavja z naslovom »Zasnova zunanje 
ureditve«, ki se glasi: »Na vstopu v nakupovalno galerijo s Celovške ceste je piazzetta z 
drevjem in letnim gostinskim vrtom.« in se ga nadomesti z besedilom: »Na vstopu v 
nakupovalno galerijo s Celovške ceste je piazzetta, ki je v celoti ozelenjena z drevjem, na 
njej pa je urejen gostinski vrt.« 
 
- Amandmaju ustrezno se popravi kartografski del odloka, na vseh kartah, ki 
prikazujejo to ureditev, in na način, da se v drevoredu proti Frankopanski ulici dorišejo 
dodatna drevesa v že predvidenem ritmu zasaditve dreves ter da se na celotni površini 
piazzete nariše dodatno drevje v tlaku. 
 
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov. 
Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
AMANDMA župana: 
 
V 9. členu v podpoglavju 3. Zasnova zunanje ureditve se doda novi peti (5.) odstavek, ki 
se glasi: »Jugozahodni del Žibertove ulice oziroma območje stika med Žibertovo ulico in 
Celovško cesto se parkovno uredi, v okviru česar se zagotovi tudi klančina za 
intervencijska vozila, klančina za funkcionalno ovirane osebe ter stopnice.« 
 
Dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek. 
 
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov. 
Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti ni glasoval noben svetnik. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 

IV. 
 

O 15. členu predloga odloka, h kateremu je župan vložil amandma, ni razpravljal nihče, zato 
je župan dal na glasovanje  
 
AMANDMA župana: 
 
Na koncu prvega odstavka  15. člena se črta piko,  doda vejico in novo zadnjo alinejo,  ki 
se glasi: »-objekt transformatorska postaja TP 539 Alko, 64 m2 BTP (katastrska občina 
Spodnja Šiška, parcelna številka: 1119/5).« 
 
Ustrezno amandmaju se popravi grafični načrt št. 4.10. »Načrt odstranitve objektov«. 
 
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov. 
Za je glasovalo 22 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
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Amandma je bil sprejet. 
 

V. 
 

O 16. členu predloga odloka, h kateremu je župan vložil amandma, ni razpravljal nihče, 
zato je župan dal na glasovanje 
 
AMANDMA župana: 
 
Četrti odstavek 16. člena odloka se črta. 
 
Dosedanji peti odstavek postane četrti odstavek. 
 
Ustrezno amandmaju se popravi grafične načrte št. 3.3. »Načrt obodne parcelacije, 
parcelacije zemljišč na katastrskem načrtu« in 3.4. »Načrt obodne parcelacije, 
parcelacije zemljišč na geodetskem načrtu« in 3.5. »Načrt obodne parcelacije, 
parcelacije zemljišč na situaciji«. 
 
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov. 
Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 

VI. 
 

O 17. členu predloga odloka, h kateremu je župan vložil amandma, ni razpravljal nihče, 
zato je župan dal na glasovanje 
 
AMANDMA župana: 
 
V 17. člena odloka v podpoglavju 2. Površine javne rabe se doda nov prvi odstavek, ki se 
glasi: »Parcela, namenjena zunanji ureditvi na koncu Žibertove ulice (P9), meri 52 m2 in 
obsega del zemljišča v k.o. Spodnja Šiška s parcelno številko 1119/5.« 
 
Ostala odstavka se ustrezno preštevilčita. 
 
Ustrezno amandmaju se popravi grafične načrte št. 3.3. »Načrt obodne parcelacije, 
parcelacije zemljišč na katastrskem načrtu« in 3.4. »Načrt obodne parcelacije, 
parcelacije zemljišč na geodetskem načrtu« in 3.5. »Načrt obodne parcelacije, 
parcelacije zemljišč na situaciji«. 
 
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov. 
Za je glasovalo 21 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 

VII. 
 

O 18. členu predloga odloka, h kateremu je župan vložil amandma, ni razpravljal nihče, 
zato je župan dal na glasovanje 
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AMANDMA župana: 
 
Na koncu drugega odstavka 18. člena odloka se črta pika, doda vejica in doda besedilo, 
ki se glasi: »razen transformatorske postaje TP 539 Alko, ki jo je treba odstraniti 
najkasneje po začetku delovanja nove transformatorske postaje, urejene v okviru 
novega stanovanjsko-poslovnega objekta.« 
 
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov. 
Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
Župan je nato dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za del območja urejanja ŠS 1/1-2 Stara Šiška skupaj s sprejetimi 
amandmaji. 
 
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov. 
Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti je glasovalo 14 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
Obrazložitev glasu so podali: Peter SUŠNIK, Slavko SLAK, Miha JAZBINŠEK, Boštjan 
CIZELJ. 
 
Župan je odredil 35 minutni premor. Po zaključku premora je mestni svet nadaljeval 
zasedanje. 
 

AD 12. 
 

PREDLOG ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU 
ZA PROSTORSKO UREDITEV SKUPNEGA POMENA ZA BENCINSKI SERVIS NA 

POČIVALIŠČU BARJE 
 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli amandma svetniškega kluba 
SDS, poročilo pristojnega Odbora za urejanje prostora in urbanizem z amandmajem in 
poročilo Statutarno pravne komisije, v katerem je podala mnenje, da se o amandmaju 
svetniškega kluba SDS ne razpravlja in ne glasuje. 
 
Alenka PAVLIN, vodja Odseka za prostorske izvedbene akte in prenovo, je podala uvodno 
obrazložitev.  
 
Prof. Janez KOŽELJ, predsednik Odbora za urejanje prostora in urbanizem, je podal stališče 
odbora.  
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Maša KOCIPER, predsednica Statutarno pravne komisije, ni želela besede. 
 
Obravnava predloga odloka se je, na podlagi 135. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne 
občine Ljubljana, opravila po vrstnem redu posebej o vsakem členu, h kateremu so vloženi 
amandmaji. Razprava o posameznem členu je bil omejena na razpravo o amandmajih, ki so 
vloženi k temu členu. Glasovanje o amandmajih se je opravilo 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 Peter SUŠNIK. 
 
Župan je dal na glasovanje  
 
AMANDMA Odbora za urejanje prostora in urbanizem k 7. členu: 
 
Tretji odstavek 7. člena se dopolni z novim stavkom tako, da se za piko glasi besedilo 
novega stavka: »Zunanje ureditve obstoječih postajališč ob bencinskih servisih se 
načrtuje obnoviti tako, da se jih poveže  z nadzemnim prehodom tako, da se zagotovi 
varen peš prehod osebam, ki  se zadržujejo v območju obeh počivališč in se jim zagotovi 
peš dostop proti središču mesta in postajališčem mestnega potniškega prometa.« 
 
Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov. 
 
Župan je ponovil preverjanje navzočnosti. 
 
Navzočnost je priglasilo 22 svetnikov. 
 
V skladu s 61. členom Poslovnika je župan preveril navzočnost poimensko. 
 
Navzočnost je priglasilo 31 svetnikov. 
Za sta glasovala 2 svetnika. Proti je glasovalo 21 svetnikov. 
 
Župan je ponovil glasovanje. 
 
Za je glasovalo 7 svetnikov. Proti je glasovalo 23 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
Nato je župna dal na glasovanje  
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za prostorsko ureditev skupnega pomena za bencinski servis na 
počivališču Barje.  
 
Navzočnost je priglasilo 31 svetnikov. 
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Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti je glasovalo 6 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
Obrazložitev glasu je podal Miha JAZBINŠEK. 
 
 
Postopkovni predlog, da se seja mestnega sveta prekine po šestih urah zasedanja, je podal 
Peter SUŠNIK. 
 
Župan je dal na glasovanje postopkovni  
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Seja mestnega sveta se prekine. 
 
Navzočnost je priglasilo 29 svetnikov. 
Za je glasovalo 11 svetnikov. Proti je glasovalo 18 svetnikov. 
 
Sklep ni bil sprejet. 
 
 

AD 13. 
 

DOPOLNJENI OSNUTEK ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM 
PROSTORSKEM NAČRTU ZA DEL OBMOČJA UREJANJA CI 5/6 ROG 

 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli sklep Četrtne skupnosti Center 
in poročilo pristojnega Odbora za urejanje prostora in urbanizem s pripombami. 
 
Alenka PAVLIN, vodja Odseka za prostorske izvedbene akte in prenovo v Oddelku za 
urejanje prostora, je podala uvodno obrazložitev.  
 
Prof. Janez KOŽELJ, predsednik Odbora za urejanje prostora in urbanizem, je podal stališče 
odbora.  
 
Maša KOCIPER, predsednica Statutarno pravne komisije, ni želela besede. 
 
Razpravljal je Slavko SLAK. 
 
Župan je dal na glasovanje  
 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja CI 5/6 Rog, skupaj s 
pripombami. 
 
Navzočnost je priglasilo 27 svetnikov. 
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Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 

AD 14. 
 

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 
PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE UREJANJA 

ŠS 8/5 SREDNJE GAMELJNE S PREDLOGOM ZA HITRI POSTOPEK 
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega 
Odbora za urejanje prostora in urbanizem in amandma župana. Pred sejo so prejeli obvestilo o 
dodatnem poročevalcu. 
 
Zdravko Jakob MAČEK, vodja Odseka za urbano ekonomiko, je podal uvodno obrazložitev.  
 
Prof. Janez KOŽELJ, predsednik Odbora za urejanje prostora in urbanizem, je podal stališče 
odbora.  
 
Maša KOCIPER, predsednica Statutarno pravne komisije, ni želela besede. 
 
1. V skladu s 1. odstavkom 142 člena poslovnika mestnega sveta, je župan najprej dal v 
razpravo predlog o hitrem postopku . 
 
Ker razprave ni bilo, je župan dal na glasovanje  
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se Odlok o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje urejanja ŠS 
8/5 Srednje Gameljne sprejme po hitrem postopku. 
 
Navzočnost je priglasilo 28 svetnikov. 
Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
2. Ker ni bilo razprave o vloženem amandmaju in o aktu kot celoti, je župan dal na glasovanje 
 
 
AMANDMA župana: 
 
10. člen se spremeni tako, da se glasi: »Črtata se tretji in četrti odstavek 19. člena.« 
 
V skladu s prvim odstavkom se posledično spremenijo stroški v tabelah iz 3., 4., 6., 7. in 
9. člena, in sicer: 

• v 3. členu se v preglednici strošek »1.094.827,65« nadomesti s »1.169.259,05« in 
strošek »1.920.395,72« s »1.994.827,12«. 

• v prvem odstavku 4. člena se v preglednici strošek »1.094.827,65« nadomesti s 
»1.169.259,05« in strošek »1.785.089,02« s »1.859.520,42«. 
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• v 6. členu se v preglednici strošek »1.221.756,51« nadomesti s »1.296.187,91« in 
strošek »2.039.196,26« s »2.113.600,66«. 

• v 7. členu se v preglednici strošek »44,81« nadomesti s  »47,86«, strošek »154,26« 
s »164,75«,  strošek »73,07« s »76,11«  in strošek »251,52« s »262,01«. 

• v 9. členu se v preglednici strošek »50,01« nadomesti s »53,05«, strošek »172,15« s 
»182,64«,  strošek »83,47« s »86,51«  in strošek »287,32« s »297,81«. 

 
Navzočnost je priglasilo 28 svetnikov. 
Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
Župan je dal na glasovanje 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Odlok o programu opremljanja stavbnih 
zemljišč za območje urejanja ŠS 8/5 Srednje Gameljne, skupaj s sprejetim 
amandmajem. 
 
Navzočnost je priglasilo 28 svetnikov. 
Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 15. 
 

PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K PRAVNEMU POSLU PRODAJE 
NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA MESTNE OBČINE LJUBLJANA  – ZEMLJIŠČA 

PARC. ŠT. 2720/11,  2726,  2729,  2738,  2739,  2740,  2741,  2742,  3770 IN 3771, VSE  
K.O. TABOR 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli amandma 
svetniškega kluba SDS in poročilo pristojnega Odbora za finance.  
 
Simona REMIH, načelnica Oddelka za razpolaganje z nepremičninami, je podala uvodno 
obrazložitev.  
 
Jadranka DAKIĆ, predsednica Odbora za finance, je podala stališče odbora.  
 
Maša KOCIPER, predsednica Statutarno pravne komisije, ni želela besede. 
 
Razpravljal ni nihče. 
 
Župan je dal na glasovanje 
 
AMANDMA svetniškega kluba SDS k 1. členu: 
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V 1. členu se besedilo »po metodi prodaje z javnim zbiranjem ponudb«, nadomesti z 
besedilom »po metodi prodaje z javno dražbo«. 
 
Navzočnost je priglasilo 29 svetnikov. 
Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
Župan je dal na glasovanje 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Predlog Sklepa o soglasju k pravnemu 
poslu prodaje nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana  – zemljišča parc. št. 
2720/11, 2726, 2729, 2738, 2739, 2740, 2741, 2742, 3770 in 3771, vse k.o. Tabor, skupaj s 
sprejetim amandmajem. 
 
Navzočnost je priglasilo 29 svetnikov. 
Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti ni glasoval noben svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 16. 
 

PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K PRAVNEMU POSLU PRODAJE 
NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA MESTNE OBČINE LJUBLJANA – ZEMLJIŠČA 
PARC. ŠT. 245/271, 245/329, 245/330, 245/331, 245/332, 245/333, 245/334, 246/35, 246/47 

IN  246/49, VSE K.O. KARLOVŠKO PREDMESTJE 
 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli amandma 
svetniškega kluba SDS in poročilo pristojnega Odbora za finance. 
 
Simona REMIH, načelnica Oddelka za razpolaganje z nepremičninami, je podala uvodno 
obrazložitev.  
 
Jadranka DAKIĆ, predsednica Odbora za finance, je podala stališče odbora.  
 
Maša KOCIPER, predsednica Statutarno pravne komisije, ni želela besede. 
 
Razpravljal ni nihče. 
 
Župan je dal na glasovanje  
 
AMANDMA svetniškega kluba SDS k 1. členu: 
 
V 1. členu se besedilo »po metodi prodaje z javnim zbiranjem ponudb«, nadomesti z 
besedilom »po metodi prodaje z javno dražbo«. 
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Navzočnost je priglasilo 27 svetnikov. 
Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Predlog Sklepa o soglasju k pravnemu 
poslu prodaje nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana  – zemljišča parc. št. 
245/271, 245/329, 245/330, 245/331, 245/332, 245/333, 245/334, 246/35, 246/47 in 246/49, 
vse k.o. Karlovško predmestje, skupaj s sprejetim amandmajem. 
 
Navzočnost je priglasilo 27 svetnikov. 
Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 

AD 17. 
 

PREDLOG SKLEPA O UKINITVI JAVNEGA DOBRA NA ZEMLJIŠČU PARC. ŠT. 
2280/10 K.O. STOŽICE 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli še poročilo 
pristojnega Odbora za urejanje prostora in urbanizem. 
 
Simona REMIH, načelnica Oddelka za razpolaganje z nepremičninami, je podala uvodno 
obrazložitev.  
 
Prof. Janeza KOŽELJ, predsednik Odbora za urejanje prostora in urbanizem, je podal stališče 
odbora.  
 
Maša KOCIPER, predsednica Statutarno pravne komisije, ni želela besede. 
 
Razpravljal je mag. Janez KOPAČ. 
 
Obrazložitev na vprašanja iz razprave je podala Simona REMIH. 
 
Župan je dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra 
na zemljišču parc. št. 2280/10 k.o. Stožice. 
 
Navzočnost je priglasilo 25 svetnikov. 
Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
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Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 18. 
 

PREDLOG SKLEPA O DOPOLNITVI SKLEPA O DOLOČITVI ŠTEVILA OTROK 
V ODDELKIH V VRTCIH V MESTNI OBČINI LJUBLJANA 

 
Gradivo so svetniki prejeli s predlogom za razširitev dnevnega reda. Prejeli so tudi poročilo 
pristojnega Odbora za predšolsko vzgojo in izobraževanje. 
 
Marija FABČIČ, načelnica Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje, je podala uvodno 
obrazložitev.  
 
Eva STRMLJAN KRESLIN, predsednica Odbora za predšolsko vzgojo in izobraževanje, je 
podala stališče odbora. 
 
Maša KOCIPER, predsednica Statutarno pravne komisije, ni želela besede. 
 
Razpravljal ni nihče. 
 
Župan je dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Predlog Sklepa o dopolnitvi Sklepa o 
določitvi števila otrok v oddelkih v vrtcih v Mestni občini Ljubljana. 
 
Navzočnost je priglasilo 31 svetnikov. 
Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 19. 
 

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 
CESTNOPROMETNI UREDITVI 

 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli amandmaje svetniškega 
kluba LDS, sklep Četrtne skupnosti Center in poročilo Odbora za gospodarske javne službe in 
promet z amandmajema. Pred sejo so prejeli amandma župana. 
 
Irena RAZPOTNIK, načelnica Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, je podala 
uvodno obrazložitev.  
 
Prof. dr. Andrej RUS, predsednik Odbora za gospodarske javne službe in promet, je podal 
stališče odbora.  
 
Maša KOCIPER, predsednica Statutarno pravne komisije, ni želela besede. 
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Obravnava predloga odloka se je, na podlagi 135. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne 
občine Ljubljana, opravila po vrstnem redu posebej o vsakem členu, h kateremu so vloženi 
amandmaji. Razprava o posameznem členu je bila omejena na razpravo o amandmajih, ki so 
vloženi k temu členu. Glasovanje o amandmajih se je opravilo takoj po končani razpravi o 
amandmajih k posameznemu členu. 
 

I. 
 

O 1. členu predloga odloka, h kateremu sta svetniški klub LDS in župan vložila 
amandmaja, je razpravljal Miha JAZBINŠEK.  
 
Župan je dal na glasovanje:  
 
 
AMANDMA svetniškega kluba LDS k 1. členu: 
 
Druga alineja 1. člena se spremeni tako, da se prvi dve besedi »javna površina« 
zamenjata z besedilom »površina v javni rabi«. Ustrezno temu se popravi/zamenja 
besedilo celotnega odloka. 
 
Svetniški klub LDS je umaknil predlagani amandma. 
Glasovanja ni bilo. 
 
 
AMANDMA župana k 1. členu: 
 
V 1. členu odloka se spremeni druga alineja tako, da se glasi: 
»- javna površina je površina, katere raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem, kot 
so: javna cesta, ki se uporablja za cestni promet, ulica, trg, tržnica, igrišče, parkirišče, 
pokopališče, park, zelenica, športna oziroma rekreacijska površina, rečna brežina in 
gozdne poti, če gre za površino v javni rabi, ne glede na lastništvo,«. 
 
Navzočnost je priglasilo 27 svetnikov. 
Za je glasovalo 18 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 
 
Župan je ponovil glasovanje: 
Navzočnost je priglasilo 27 svetnikov. 
Za je glasovalo 22 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 

II. 
 

O 3. členu predloga odloka, h kateremu je Svetniški klub LDS vložil amandma, ni 
razpravljal nihče, zato je župan dal na glasovanje  
 
AMANDMA svetniškega kluba LDS k 3. členu:  
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V tabeli taksnih tarif se besedilo »motorno kolo, ki zaseda parkirni prostor« spremeni 
tako, da se glasi »motorno kolo, ki zaseda parkirni prostor namenjen parkiranju 
motornih koles«. 
 
Navzočnost je priglasilo 27 svetnikov. 
Za so glasovali 4 svetniki. Proti je glasovalo 22 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 

III. 
 

O 10. členu predloga odloka, h kateremu je svetniški klub LDS vložil amandma, ni 
razpravljal nihče, zato je župan dal na glasovanje  
 
 
AMANDMA svetniškega kluba LDS k 10. členu: 
 
V stavku 10. člena se izpusti beseda »stavbe«. 
 
Navzočnost je priglasilo 27 svetnikov. 
Za so glasovali 3 svetniki. Proti je glasovalo 23 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 

IV. 
 

O 11. členu predloga odloka, h kateremu sta svetniški klub LDS in Odbor za gospodarske 
javne službe in promet vložila amandmaja, ni razpravljal nihče, zato je dal župan na 
glasovanje  

 
AMANDMA svetniškega kluba LDS k 11. členu: 
 
Na koncu stavka se črta ločilo in doda besedilo »in napisati zapisnik o vizualnem stanju 
vozila«. Prvi 51. člena se ne spremeni in ostane zapis: Mestni redar mora vsako vozilo, 
za katerega je odredil odstranitev, fotografirati in napisati zapisnik o vizualnem stanju 
vozila.  
 
Navzočnost je priglasilo 27 svetnikov. 
Za so glasovali 4 svetniki. Proti je glasovalo 23 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
AMANDMA Odbora za gospodarske javne službe in promet k 11. členu:  

 

Doda se nov zadnji stavek: »Odredbo o odstranitvi vozila šteje za zapisnik o stanju 
poškodb na vozilu«. 
 
Navzočnost je priglasilo 27 svetnikov. 
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Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 

V. 
 

O 14. členu predloga odloka, h kateremu sta svetniški klub LDS in Odbor za gospodarske 
javne službe in promet vložila amandmaja, ni razpravljal nihče, zato je župan dal na 
glasovanje 

 
AMANDMA svetniškega kluba LDS k 14. členu: 
 
Na koncu stavka se črta pika in doda besedilo »in napisati zapisnik o vizualnem stanju 
vozila«. Prvi odstavek 55. člena se ne spremeni in ostane zapis: »Mestni redar mora 
vsako vozilo, na katerega priklene lisice, fotografirati in napisati zapisnik o vizualnem 
stanju vozila.  
 
Navzočnost je priglasilo 27 svetnikov. 
Za so glasovali 3 svetniki. Proti je glasovalo 21 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
AMANDMA Odbora za gospodarske javne službe in promet k 14. členu:  
 

Doda se nov zadnji stavek: »Odredba o priklenitvi vozila šteje za zapisnik o stanju 
poškodb na vozilu«. 
 
Navzočnost je priglasilo 27 svetnikov. 
Za je glasovalo 21 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o cestnoprometni ureditvi skupaj s sprejetimi amandmaji. 
 
Navzočnost je priglasilo 27 svetnikov. 
Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti so glasovali 4 svetniki. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
Obrazložitev glasu sta podala Miha JAZBINŠEK in Roman KOLAR. 
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AD 20. 
 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli sklep Četrtne skupnosti 
Center in poročilo pristojnega Odbora za gospodarske javne službe in promet ter amandma 
župana. 
 
Peter SKUŠEK, vodja Odseka za promet v Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet, je 
podal uvodno obrazložitev.  
 
Prof. dr. Andrej RUS, predsednik Odbora za gospodarske javne službe in promet, je podal 
stališče odbora.  
 
Maša KOCIPER, predsednica Statutarno pravne komisije, ni želela besede. 
 
O amandmaju in aktu v celoti je razpravljal doc. dr. Gregor GOMIŠČEK. 
 
Župan je dal na glasovanje 
 
 
AMANDMA župana k 2. členu: 
 
V 2. členu odredbe se v tabeli v deseti vrstici besedilo prve kolone »Trg mlad. delovnih 
brigad«, nadomesti z besedilom »Trg mladinskih delovnih brigad« in v četrti koloni 
zamenjajo številke  »6. 00 - 20. 00« s številkami »7. 00 - 19. 00«. 
 
Navzočnost je priglasilo 27 svetnikov. 
Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odredbe o določitvi javnih 
parkirnih površin, kjer se plačuje občinska taksa. 
 
Navzočnost je priglasilo 27 svetnikov. 
Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 21. 
 

OSNUTEK ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 
UREJANJU IN ČIŠČENJU OBČINSKIH CEST IN JAVNIH ZELENIH POVRŠIN 

 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli poročilo pristojnega 
Odbora za gospodarske javne službe in promet. 
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Irena RAZPOTNIK, načelnica Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, je podala 
uvodno obrazložitev.  
 
Prof. dr. Andrej RUS, predsednik Odbora za gospodarske javne službe in promet, je podal 
stališče odbora. 
 
Maša KOCIPER, predsednica Statutarno pravne komisije, ni želela besede. 
 
Razpravljal ni nihče. 
 
Župan je dal na glasovanje 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme osnutek Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih zelenih površin. 
 
Navzočnost je priglasilo 27 svetnikov. 
Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
Ker k osnutku Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju in čiščenju 
občinskih cest in javnih zelenih površin ni bilo pripomb, je v skladu s 122. členom 
poslovnika mestnega sveta župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Po sprejemu osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju in 
čiščenju občinskih cest in javnih zelenih površin Mestni svet Mestne občine Ljubljana še 
na isti seji preide na obravnavo in dokončno odločanje o predlogu odloka. 
 
Navzočnost je priglasilo 27 svetnikov. 
Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih zelenih površin. 
 
Navzočnost je priglasilo 27 svetnikov. 
Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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AD 22. 
 

PREDLOG LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA ZA 
LETO 2010 

 
Roman KOLAR je predlagal umik točke z dnevnega reda seje. 
 
Župan je dal na glasovanje postopkovni 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Točka se umakne z dnevnega reda. 
 
Navzočnost je priglasilo 26 svetnikov. 
Za je glasovalo 5 svetnikov. Proti je glasovalo 21 svetnikov. 
 
Sklep ni bil sprejet. 
 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli poročilo pristojnega 
Odbora za šport. 
 
Marko KOLENC, načelnik Oddelka za šport, je podal uvodno obrazložitev.  
 
Dr. Marta BON, predsednica Odbora za šport, je podala stališče odbora.  
 
Maša KOCIPER, predsednica Statutarno pravne komisije, ni želela besede. 
 
Razpravljal je Ignac POLAJNAR. 
 
Župan je dal na glasovanje 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Letnega programa športa v 
Mestni občini Ljubljana za leto 2010. 
 
Navzočnost je priglasilo 26 svetnikov. 
Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 23. 
 

PREDLOG SKLEPA O DOPOLNITVAH SKLEPA O USTANOVITVI JAVNEGA 
ZAVODA ŠPORTNO REKREACIJSKI CENTER TIVOLI 

 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli poročilo pristojnega 
Odbora za šport. 
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Marko KOLENC, načelnik Oddelka za šport, je podal uvodno obrazložitev.  
 
Dr. Marta BON, predsednica Odbora za šport, je podala stališče odbora.  
 
Maša KOCIPER, predsednica Statutarno pravne komisije, ni želela besede. 
 
Razpravljal ni nihče. 
 
Župan je dal na glasovanje 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o dopolnitvah Sklepa o 
ustanovitvi javnega zavoda Športno rekreacijski center Tivoli. 
 
Navzočnost je priglasilo 25 svetnikov. 
Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 24. 
 

PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU JAVNEMU ZAVODU LEKARNA LJUBLJANA 
ZA USTANOVITEV PODJETJA 

 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli poročilo pristojnega 
Odbora za zdravstvo in socialno varstvo ter poročilo s korespondenčne seje tega odbora. 
 
Tilka KLANČAR, načelnica Oddelka za zdravje in socialno varstvo, je podala uvodno 
obrazložitev.  
 
Bogomir GORENŠEK, predsednik Odbora za zdravstvo in socialno varstvo, je podal stališče 
odbora. 
 
Maša KOCIPER, predsednica Statutarno pravne komisije, ni želela besede. 
 
Razpravljala sta: prof. dr. Bojana BEOVIĆ in Miha JAZBINŠEK.  
 
Župan je dal na glasovanje 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Predlog Sklepa o soglasju Javnemu 
zavodu Lekarna Ljubljana za ustanovitev podjetja.  
 
Navzočnost je priglasilo 30 svetnikov. 
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Za je glasovalo 20 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
Mija JAZBINŠEK je podal obrazložitev glasu. 
 
 

AD 25. 
 

POROČILO ZA LETO 2009 O URESNIČEVANJU AKCIJSKEGA NAČRTA ZA 
IZENAČEVANJE IN URESNIČEVANJE ENAKIH MOŽNOSTI OSEB Z 

OVIRANOSTMI V MESTNI OBČINI LJUBLJANA ZA OBDOBJE OD 2008 DO 2010 
 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli poročilo pristojnega 
Odbora za zdravstvo in socialno varstvo ter poročilo s korespondenčne seje tega odbora. 
 
Tilka KLANČAR, načelnica Oddelka za zdravje in socialno varstvo, je podala uvodno 
obrazložitev.  
 
Bogomir GORENŠEK, predsednik Odbora za zdravstvo in socialno varstvo, je podal stališče 
odbora. 
 
Maša KOCIPER, predsednica Statutarno pravne komisije, ni želela besede. 
 
Razpravljal je Sašo RINK.  
 
Župan je dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Poročilo za leto 2009 o uresničevanju 
Akcijskega načrta za izenačevanje in uresničevanje enakih možnosti oseb z oviranostmi 
v Mestni občini Ljubljana za obdobje od 2008 do 2010. 
 
Navzočnost je priglasilo 26 svetnikov. 
Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 26. 
 

PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K DOLOČITVI VIŠINE DELA PLAČE ZA 
REDNO DELOVNO USPEŠNOST DIREKTORJEV JAVNIH ZAVODOV S 

PODROČJA KULTURE ZA LETO 2008 
 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli poročilo 
pristojnega Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost. 
 
Uroš GRILC, načelnik Oddelka za kulturo, je podal uvodno obrazložitev.  
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Prof. dr. Gregor TOMC, predsednik Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost, je podal 
stališče odbora. 
 
Maša KOCIPER, predsednica Statutarno pravne komisije, ni želela besede. 
 
Razpravljal ni nihče.  
 
Župan je dal na glasovanje 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o soglasju k določitvi 
višine dela plače za redno delovno uspešnost direktorjev javnih zavodov s področja 
kulture za leto 2008. 
 
Navzočnost je priglasilo 27 svetnikov. 
Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Miha JAZBINŠEK je podal postopkovni predlog, da se naslednja točka dnevnega reda 
mestnega sveta umakne z dnevnega reda. 
 
Župan je dal na glasovanje postopkovni  
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Predlagatelj Osnutka odloka o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Center 
urbane kulture Kino šiška, umika točko z dnevnega reda. 
 
Navzočnost je priglasilo 29 svetnikov. 
Za so glasovali 3 svetniki. Proti je glasovalo 22 svetnikov. 
 
Sklep ni bil sprejet. 
 
 

AD 27. 
 

OSNUTEK ODLOKA O DOPOLNITVI ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA 
ZAVODA CENTER URBANE KULTURE KINO ŠIŠKA 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. S sklicem seje so prejeli tudi sklep o 
določitvi pristojnega delovnega telesa mestnega sveta, po sklicu pa poročilo pristojnega 
Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost. 
 
Miha JAZBINŠEK, svetnik Zelenih Slovenije, je podal uvodno obrazložitev.  
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Prof. dr. Gregor TOMC, predsednik Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost, je podal 
stališče odbora 
 
Maša KOCIPER, predsednica Statutarno pravne komisije, ni želela besede. 
 
Razpravljal je Zoran JANKOVIĆ.  
 
Župan je dal na glasovanje 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme osnutek Odloka o dopolnitvi Odloka o 
ustanovitvi javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška.  
 
Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov. 
Za sta glasovala 2 svetnika. Proti je glasovalo 21 svetnikov. 
 
Sklep ni bil sprejet. 
 
 
S tem je bil dnevni red 33. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana izčrpan.  
Seja je bila končana ob 23.01. 
 
 

DIREKTOR 
Službe za organiziranje dela 

mestnega sveta 
Matjaž BREGAR 

  
ŽUPAN 

Mestne občine Ljubljana 
Zoran JANKOVIĆ 
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