
 

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

Številka: 03200-7/2009-30 
Datum:   5. 10. 2009 
 

ZAPISNIK 
 
 
31. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, ki je bila v ponedeljek, 28. 9. 2009. 
 
Seja je potekala v Veliki sejni dvorani Mestne občine Ljubljana, Magistrat, Mestni trg 
1, Ljubljana. 
 
Sejo je vodil župan Mestne občine Ljubljana Zoran JANKOVIĆ.  
 
Na seji so bili navzoči člani in članice Mestnega sveta (v nadaljevanju svetniki): 
 
Bojan ALBREHT, Bruna ANTAUER, Anja BAH ŽIBERT, prof. dr. Bojana BEOVIĆ, 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, Marjan Jernej VIRANT in 
dr. Slavko ZIHERL.  
 
Seje se ni udeležil svetnik Janko MÖDERNDORFER 
 
Seja se je pričela ob 15.35 uri ob navzočnosti 25 svetnikov. 
 
Župan je pojasnil, da v skladu s 93. členom Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine 
Ljubljana mestni svet odloča o mandatnih vprašanjih na začetku seje.  
 
Svetniki so po sklicu prejeli Predlog ugotovitvenega sklepa Komisije za mandatna vprašanja 
volitve in imenovanja o potrditvi mandata članu Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana 
gospoda Marjana Jerneja VIRANTA. 
 
Aleš ČERIN, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je podal 
uvodno obrazložitev. 
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1. PREDLOG UGOTOVITVENEGA SKLEPA O POTRDITVI MANDATA ČLANU 
MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE LJUBLJANA 
 
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 Marjanu Jerneju VIRANTU.  
 
Mandat člana je vezan na mandat članov mestnega sveta. 
 
Mandat se začne z dnem sprejema tega ugotovitvenega sklepa.  
 
Navzočnost je priglasilo 28 svetnikov. 
Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
S sklicem seje so svetniki prejeli predlog dnevnega reda 31. seje Mestnega sveta Mestne 
občine Ljubljana: 
 
1. Potrditev zapisnikov 29. in 30. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana 
2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude 
3. Poročilo župana 
4. Kadrovske zadeve 
5. Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2009 za obdobje 

od 1. 1. do 30. 6. 2009  
6. Polletno poročilo o poslovanju družbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in 

tržnice, d.o.o. za obdobje januar – junij 2009 
7. Polletno poročilo o poslovanju družbe ŽALE Javno podjetje, d.o.o. za obdobje 

januar – junij 2009 
8. Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o razglasitvi arheološkega kompleksa v 

ljubljanskih občinah za kulturni in zgodovinski spomenik s predlogom za hitri 
postopek 

9. Predlog Sklepov o odpravi obveznih razlag, ki jih je MS MOL sprejel 29. 9. 2008 (vsi 
Uradni list RS, št. 98/08) 

10. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih 
pogojih za območje urejanja CR1/17 Kongresni trg ter dele območij urejanja CT2 
Wolfova ulica – Trg osvoboditve in CT10 Slovenska cesta 

11. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Dolgoročnega plana občin in mesta 
Ljubljane za obdobje 1986 – 2000 za območje Mestne občine Ljubljana (za območje 
Tobačne tovarne) 

12. Osnutek Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območji urejanja MS 
1/2-1 in MR 1/1 Zelena jama 

13. Predlog Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Mladi zmaji – Centra za kakovostno 
preživljanje prostega časa otrok in mladih 

14. Predlog Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 
»Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana« in predlog Pogodbe o soustanoviteljstvu 
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javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Konservatorij za glasbo in balet 
Ljubljana« 

15. Predlog Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Turizem Ljubljana  
16. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o cestnoprometni ureditvi 
17. Poročilo o izvajanju Strategije razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana 2008-2011 

v obdobju od 1. julija 2008 do 30. junija 2009 
18. Predlog Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture  
19. Informacija o varnostnih razmerah na območju Mestne občine Ljubljana v obdobju 

2004 – 2008 
20. Predloga sklepov o soglasju k dodelitvi dela plače za redno delovno uspešnost 

direktorju in namestniku direktorja javnega zavoda Športno rekreacijski center 
Tivoli za leto 2008 

21. Predlog Sklepa o soglasju k spremembam in dopolnitvam Statuta Regionalne 
razvojne agencije Ljubljanske urbane regije 

22. Predlog Sklepa o soglasju k nakupu poslovnih prostorov v Centru starejših Trnovo 
 
Po sklicu so svetniki prejeli predlog za  r a z š i r i t e v dnevnega reda z novo 15. točko: 
 
»Predlog Sklepa o javnem razpisu za dodelitev koncesij za opravljanje javne službe na 
področju predšolske vzgoje.« 

 
Ostale točke se preštevilčijo. 
 
Po sklicu so svetniki prejeli tudi obvestilo svetnika g. Mihe JAZBINŠKA, da kot predlagatelj 
u m i k a  8. in 9. točko z naslovoma: »Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o razglasitvi 
arheološkega kompleksa v ljubljanskih občinah za kulturni in zgodovinski spomenik s 
predlogom za hitri postopek« in »Predlog Sklepov o odpravi obveznih razlag, ki jih je 
MS MOL sprejel 29. 9. 2008«.
 
O dnevnem redu ni razpravljal nihče, zato je župan dal na glasovanje: 
 
PREDLOG ZA SPREMEMBO DNEVNEGA REDA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se predlagani dnevni red 31. 
seje mestnega sveta razširi z novo 15. točko z naslovom: »Predlog Sklepa o javnem 
razpisu za dodelitev koncesij za opravljanje javne službe na področju predšolske 
vzgoje.« 
 
Navzočih je bilo 33 svetnikov. 
Za je glasovalo 31 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 31. seje mestnega 
sveta skupaj s sprejetima spremembama.  
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Navzočnost se ni spremenila (33 svetnikov). 
Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Predlagani dnevni red (skupaj s sprejeto spremembo) je bil sprejet. 

 
 

AD 1. 
 

POTRDITEV ZAPISNIKOV 29. IN 30. 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 29. seje Mestnega sveta Mestne 
občine Ljubljana z dne 22. junija 2009. 
 
Navzočnost je priglasilo 30 svetnikov. 
Za je glasovalo 34 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
in  
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi zapisnik 30. seje Mestnega sveta Mestne 
občine Ljubljana z dne 6. julija 2009. 
 
Navzočnost je priglasilo 30 svetnikov. 
Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 2. 
 

VPRAŠANJA IN POBUDE SVETNIKOV TER ODGOVORI NA VPRAŠANJA IN 
POBUDE 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli po sklicu seje.  
 
Pisnega vprašanja z zahtevo za ustno predstavitev ni poslal noben svetnik.  
 
Svetniška vprašanja in pobudo so poslali: 
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- g. Aleš KARDELJ (pobudo glede določitve skrbnika plovnega območja in vprašanje glede 
plačevanja storitev s kartico Urbana), 
- g. Mihael JARC (glede nakupov zemljišč v letu 2009), 
- Svetniški klub NSi (glede stroškov in postopkov ob odvzemu kartice Urbana), 
- Svetniški klub SDS (glede nakupa nepremičnin v letih 2008 in 2009). 
 
Odgovor na svoje vprašanja je prejel: 
- g. Boštjan CIZELJ (glede problematične klimatske naprave za potrebe Dnevnega centra za 
starejše občane na Kunaverjevi 6 in 8). 
 
 

AD 3. 
 

POROČILO ŽUPANA 
 

Župan je predstavil 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 IMENOVANJU NADOMESTNEGA ČLANA KOMISIJE 
ZA POBUDE OBČANOV 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
                                                                     I. 
 
Za člana Komisije za pobude občanov se namesto  Petra Jožefa BOŽIČA  
i m e n u j e: 
 
Marjan Jernej VIRANT. 
 
                                                                     II. 
 
Mandat imenovanega je vezan na mandat članov komisije. 
 
Navzočnost je priglasilo 30 svetnikov. 
Za je glasovalo 35 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.  
 
Sklep je bil sprejet. 
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2. PREDLOG SKLEPA O  IMENOVANJU NADOMESTNE ČLANICE ODBORA ZA 
KULTURO IN RAZISKOVALNO DEJAVNOST 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Za članico Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost se namesto Petra Jožefa 
BOŽIČA i m e n u j e: 
 
Eva STRMLJAN KRESLIN. 
 
                                                                     II. 
 
Mandat imenovane je vezan na mandat članov odbora. 
 
Navzočnost se ni spremenila (30 svetnikov). 
Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.  
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
3. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSEDNIKA ODBORA ZA KULTURO 
IN RAZISKOVALNO DEJAVNOST 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Za predsednika Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost  se i m e n u j e: 
 
prof. dr. Gregor TOMC. 
 
Navzočnost se ni spremenila (30 svetnikov). 
Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.  
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
4. PREDLOG SKLEPA O  IMENOVANJU NADOMESTNEGA ČLANA ODBORA ZA 
UREJANJE PROSTORA IN URBANIZEM 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Za člana Odbora za urejanje prostora in urbanizem se namesto prof. dr. Gregorja 
Tomca  i m e n u j e: 
 
Bojan ALBREHT. 
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                                                                     II. 
 
Mandat imenovanega je vezan na mandat članov odbora. 
 
Navzočnost se ni spremenila (30 svetnikov). 
Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.  
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
5. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU NADOMESTNEGA ČLANA KOMISIJE 
ZA POIMENOVANJE NASELIJ IN ULIC 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Za člana Komisije za poimenovanje naselij in ulic se namesto Petra Jožefa BOŽIČA   
i m e n u j e: 
 
Marjan Jernej VIRANT. 
 
                                                                     II. 
 
Mandat imenovanega je vezan na mandat članov komisije. 
 
Navzočnost se ni spremenila (30 svetnikov). 
Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.  
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
6. PREDLOG SKLEPA O  IMENOVANJU PREDSEDNICE KOMISIJE ZA 
POIMENOVANJE NASELIJ IN ULIC 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Za predsednico Komisije za poimenovanje naselij in ulic s e   i m e n u j e: 
 
izr. prof. dr. Milena Mileva BLAŽIĆ. 
 
Navzočnost se ni spremenila (30 svetnikov). 
Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.  
 
Sklep je bil sprejet. 
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7. PREDLOG SKLEPA O PRENEHANJU MANDATA IN IMENOVANJU 
NADOMESTNE PREDSTAVNICE MESTNE OBČINE LJUBLJANA V SVET VRTCA 
VIŠKI GAJ 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 

I. 
 

Janezu TOMCU preneha mandat člana Sveta Vrtca Viški gaj. 
 

                                                                          II. 
 

V Svet Vrtca Viški gaj se  i m e n u j e : 
 
Nataša MIKLJIČ - HRIBAR. 
 
Mandat imenovane je vezan na mandat sveta vrtca.  
 
Navzočnost se ni spremenila (30 svetnikov). 
Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.  
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
8. PREDLOG SKLEPA O PRENEHANJU MANDATA IN IMENOVANJU 
NADOMESTNE PREDSTAVNICE MESTNE OBČINE LJUBLJANA V SVET VRTCA 
VODMAT 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 

   I. 
 

Ariani LORGER - VILČNIK preneha mandat članice Sveta Vrtca Vodmat. 
 

                                                                          II. 
 

V Svet Vrtca Vodmat se  i m e n u j e : 
 
Tina JESIH. 
 
Mandat imenovane je vezan na mandat sveta vrtca.  
 
Navzočnost se ni spremenila (30 svetnikov). 
Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.  
 
Sklep je bil sprejet. 
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9. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU TREH PREDSTAVNIKOV MESTNE 
OBČINE LJUBLJANA V SVET OSNOVNE ŠOLE DANILE KUMAR 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 

I. 
 
V Svet Osnovne šole Danile Kumar  s e   i m e n u j e j o : 
 

- Črt KORINŠEK 
- mag. Darko KORBAR 
- Eva STRMLJAN KRESLIN 

 
II. 

 
Mandat imenovanih traja štiri leta. 
 
Navzočnost se ni spremenila (30 svetnikov). 
Za je glasovalo 34 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.  
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
10. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNICO MESTNE OBČINE 
LJUBLJANA V SVET SREDNJE FRIZERSKE ŠOLE LJUBLJANA 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
                                                                         I. 
 
V Svet Srednje frizerske šole Ljubljana  s e   i m e n u j e : 
 
Eva KOŠULJANDIČ. 
 
                                                                         II. 
 
Mandat imenovane traja štiri leta. 
 
Navzočnost se ni spremenila (30 svetnikov). 
Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.  
 
Sklep je bil sprejet. 
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11. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNICE MESTNE OBČINE 
LJUBLJANA V SVET SREDNJE TRGOVSKE ŠOLE LJUBLJANA 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
                                                                         I. 
 
V Svet Srednje trgovske šole Ljubljana  s e   i m e n u j e : 
 
Jadranka VOUK - ŽELEZNIK. 
 
                                                                         II. 
 
Mandat imenovane traja štiri leta. 
 
Navzočnost se ni spremenila (30 svetnikov). 
Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.  
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
12. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNICE MESTNE OBČINE 
LJUBLJANA V SVET SREDNJE ŠOLE TEHNIČNIH STROK ŠIŠKA 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
                                                                         I. 
 
V Svet Srednje šole tehničnih strok Šiška  s e   i m e n u j e : 
 
Cvetana TAVZES. 
 
                                                                         II. 
 
Mandat imenovane traja štiri leta. 
 
Navzočnost se ni spremenila (30 svetnikov). 
Za je glasovalo 33 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.  
 
Sklep je bil sprejet. 
 
13. PREDLOG SKLEPA O PRENEHANJU MANDATA IN IMENOVANJU 
NADOMESTNE PREDSTAVNICE MESTNE OBČINE LJUBLJANA V SVET 
JAVNEGA ZAVODA PIONIRSKI DOM – CENTER ZA KULTURO MLADIH 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
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PREDLOG SKLEPA: 
 
Mag. Nataši BUCIK  p r e n e h a  mandat članice Sveta javnega zavoda  Pionirski dom 
– Center za kulturo mladih. 

 
II. 

 
V Svet javnega zavoda Pionirski dom – Center za kulturo mladih  
se  i m e n u j e: 
 
Neža VODUŠEK. 
 
Mandat imenovane je vezan na mandat sveta zavoda.  
 
Navzočnost se ni spremenila (30 svetnikov). 
Za je glasovalo 33 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.  
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
14. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA MESTNE OBČINE 
LJUBLJANA V SVET JAVNEGA ZAVODA KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO 
BARJE 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
V Svet javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje se  i m e n u j e: 
 
Jože KERNC. 

II. 
 

Mandat imenovanega traja štiri leta.  
 
Navzočnost se ni spremenila (30 svetnikov). 
Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.  
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
15. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNICE MESTNE OBČINE 
LJUBLJANA V SVET PSIHIATRIČNE KLINIKE LJUBLJANA  
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
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PREDLOG SKLEPA: 
I. 
 

V Svet Psihiatrične klinike Ljubljana  se  i m e n u j e : 
 
Ida MEDVED. 

II. 
 
Mandat imenovane traja štiri leta.  
 
Navzočnost se ni spremenila (30 svetnikov). 
Za je glasovalo 34 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.  
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
16. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA DIREKTORJA CENTRA ZA 
SOCIALNO DELO LJUBLJANA VIČ - RUDNIK 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Štefanu LEPOŠI se da pozitivno mnenje h kandidaturi za direktorja Centra za socialno 
delo Ljubljana Vič - Rudnik 
 
Navzočnost se ni spremenila (30 svetnikov). 
Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.  
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 5. 
POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA 

LETO 2009 ZA OBDOBJE OD 1. 1. DO 30. 6. 2009 
 

Gradivo so svetniki prejeli pred sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega Odbora 
za finance ter poročili zainteresiranih delovnih teles mestnega sveta Odbora za urejanje 
prostora in urbanizem ter Odbora za zdravstvo in socialno varstvo.  
 
Stevo LEKIČ, načelnik Oddelka za finance, je podal uvodno obrazložitev.  
 
Jadranka DAKIĆ, predsednica Odbora za finance je podala stališče odbora.  
 
Podpredsednik Statutarno pravne komisije g. Miloš PAVLICA ni želel besede. 
 
Razpravljala sta svetnika Peter SUŠNIK in Miha JAZBINŠEK. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
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PREDLOG SKLEPA: 
 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne 
občine Ljubljana za leto 2009 za obdobje od 1. 1. do 30. 6. 2009. 
 
Navzočnost je priglasilo 29 svetnikov. 
Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti je glasovalo 8 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 

 
 

AD 6. 
 

POLLETNO POROČILO O POSLOVANJU DRUŽBE JAVNO PODJETJE 
LJUBLJANSKA PARKIRIŠČA IN TRŽNICE, D.O.O. ZA OBDOBJE JANUAR – 

JUNIJ 2009 
 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega Odbora za 
finance. 
 
Mateja DUHOVNIK, v. d. direktorja družbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, 
d.o.o., je podala uvodno obrazložitev.  
 
Jadranka DAKIĆ, predsednica Odbora za finance, je podala stališče odbora.  
 
Podpredsednik Statutarno pravne komisije g. Miloš PAVLICA ni želel besede. 
 
Razpravljala sta svetnika doc. dr. Gregor GOMIŠČEK in Peter SUŠNIK. 
 
Nato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Poročilo o poslovanju družbe Javno 
podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. za obdobje januar – junij 2009. 
 
Navzočnost je priglasilo 29 svetnikov. 
Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti je glasovalo 7 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 

 
 

AD 7. 
 

POLLETNO POROČILO O POSLOVANJU DRUŽBE ŽALE JAVNO PODJETJE, 
D.O.O. ZA OBDOBJE JANUAR – JUNIJ 2009 

 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega Odbora za 
finance. 
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Bojan LEPIČNIK, direktor družbe Žale Javno podjetje, d.o.o., je podal uvodno obrazložitev.  
 
Jadranka DAKIĆ, predsednica Odbora za finance, je podala stališče odbora.  
 
Podpredsednik Statutarno pravne komisije g. Miloš PAVLICA ni želel besede. 
 
Razpravljal je svetnik Franc SLAK. 
 
Nato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Poročilo o poslovanju družbe ŽALE 
Javno podjetje, d.o.o. za obdobje januar – junij 2009. 
 
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov. 
Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti je glasovalo 7 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
Peter SUŠNIK je obvestil, da bosta članici in člani svetniškega kluba SDS zapustil sejo, če 
razpravljalci ne bodo dobili odgovorov  na postavljena vprašanja.  
 

 
AD 8. 

 
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 

PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH ZA OBMOČJE UREJANJA CR1/17 
KONGRESNI TRG TER DELE OBMOČIJ UREJANJA CT2 WOLFOVA ULICA – 

TRG OSVOBODITVE IN CT10 SLOVENSKA CESTA 
 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli amandma svetnika g. Mihe 
JAZBINŠKA, poročilo pristojnega Odbora za urejanje prostora in urbanizem ter umik 
amandmaja svetnika Mihe JAZBINŠKA.  
 
Miran GAJŠEK, načelnik Oddelka za urejanje prostora, je podal uvodno obrazložitev.  
 
Prof. Janez KOŽELJ, predsednik Odbora za urejanje prostora in urbanizem, je podal stališče 
odbora.  
 
Podpredsednik Statutarno pravne komisije g. Miloš PAVLICA ni želel besede. 
 
Ker k predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih 
pogojih za območje urejanja CR1/17 Kongresni trg ter dele območij urejanja CT2 Wolfova 
ulica – Trg osvoboditve in CT10 Slovenska cesta) ni bil vložen noben amandma, ni bilo 
razprave, zato je župan dal na glasovanje  
 
PREDLOG SKLEPA: 
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Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog »Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja CR1/17 
Kongresni trg ter dele območij urejanja CT2 Wolfova ulica – Trg osvoboditve in CT10 
Slovenska cesta«. 
 
Obrazložitev glasu je podal svetnik Miha JAZBINŠEK. 
 
Navzočnost je priglasilo 28 svetnikov. 
Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 9. 
 

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH DOLGOROČNEGA 
PLANA OBČIN IN MESTA LJUBLJANE ZA OBDOBJE 1986 – 2000 ZA OBMOČJE 

MESTNE OBČINE LJUBLJANA (ZA OBMOČJE TOBAČNE TOVARNE) 
 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega Odbora za 
urejanje prostora in urbanizem, pred sejo pa še sklep o dodatnem poročevalcu. 
 
Marjan CERAR, iz Oddelka za urejanje prostora, je podal uvodno obrazložitev.  
 
Prof. Janez KOŽELJ, predsednik Odbora za urejanje prostora in urbanizem, je podal stališče 
odbora.  
 
Podpredsednik Statutarno pravne komisije g. Miloš PAVLICA ni želel besede. 
 
Ker k predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Dolgoročnega plana občin in mesta 
Ljubljane za obdobje 1986 – 2000 za območje Mestne občine Ljubljana (za območje Tobačne 
tovarne) ni bil vložen noben amandma, ni bilo razprave, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986 – 2000 za 
območje Mestne občine Ljubljana (za območje Tobačne tovarne) 
 
Navzočnost je priglasilo 30 svetnikov. 
Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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AD 10. 
 

OSNUTEK ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA 
OBMOČJI UREJANJA MS 1/2-1 IN MR 1/1 ZELENA JAMA 

 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega Odbora za 
urejanje prostora in urbanizem. 
 
Katja OSOLIN iz Oddelka za ravnanje z nepremičninami, je podala uvodno obrazložitev.  
 
Prof. Janez KOŽELJ, predsednik Odbora za urejanje prostora in urbanizem, je podal stališče 
odbora. 
 
Podpredsednik Statutarno pravne komisije g. Miloš PAVLICA ni želel besede. 
 
Razpravljal je svetnik Miha JAZBINŠEK. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme osnutek Odloka o programu opremljanja 
stavbnih zemljišč za območji urejanja MS 1/2-1 in MR 1/1 Zelena jama. 
 
Navzočnost je priglasilo 21 svetnikov. 
Župan je ponovno ugotavljal navzočnost 
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov. 
Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
Ker k osnutku Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območji urejanja MS 1/2-
1 in MR 1/1 Zelena jama ni bilo pripomb (ki bi se nanašale na spremembe in dopolnitve 
njegovega besedila), je v skladu s 122. členom poslovnika mestnega sveta, župan dal na 
glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Po sprejemu osnutka Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območji 
urejanja MS 1/2-1 in MR 1/1 Zelena jama Mestni svet Mestne občine Ljubljana še na 
isti seji preide na obravnavo in dokončno odločanje o predlogu odloka. 
 
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov. 
Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
Nato je župan dal na glasovanje 
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PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o programu opremljanja 
stavbnih zemljišč za območji urejanja MS 1/2-1 in MR 1/1 Zelena jama 
 
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov. 
Za je glasovalo 22 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 11. 
 

PREDLOG SKLEPA O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA MLADI 
ZMAJI – CENTRA ZA KAKOVOSTNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA 

ČASA OTROK IN MLADIH 
 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli amandmaja župana in poročilo 
pristojnega Odbora za predšolsko vzgojo in izobraževanje z amandmajema. 
 
Mateja DEMŠIČ, vodja Urada za mladino, je podala uvodno obrazložitev.  
 
Eva STRMLJAN KRESLIN, predsednica Odbora za predšolsko vzgojo in izobraževanje, je 
podala stališče odbora.  
 
V razpravljal so sodelovali: Slavko SLAK, Ignac POLAJNAR, prof. dr. Milena Mileva 
BLAŽIČ in Danica SIMŠIČ. 
 
Po razpravi je župan dal na glasovanje 
 
1. AMANDMA ŽUPANA k 5. členu: 
 
V 5. členu se številka »5« nadomesti s številko »6«. 
 
Navzočnost je priglasilo 26 svetnikov. 
Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
2. AMANDMA ŽUPANA k 6. členu: 
 
V 6. členu se črta dejavnost »85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na 
področju kulture in umetnosti«.  
 
Navzočnost je priglasilo 26 svetnikov. 
Za je glasovalo 22 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik.  
 
Amandma je bil sprejet. 
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3. AMANDMA ODBORA za predšolsko vzgojo in izobraževanje k 24. členu: 
 
»v prvem in drugem odstavku se število »13« nadomesti s številom »14«. 
 
Navzočnost se ni spremenila (26 svetnikov). 
Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
4. AMANDMA ODBORA za predšolsko vzgojo in izobraževanje k 25. členu: 
 
»v prvem in drugem odstavku se število »13« nadomesti s številom »14«. 
 
Navzočnost se ni spremenila (26 svetnikov). 
Za je glasovalo 20 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
5. PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o ustanovitvi Javnega 
zavoda Mladi zmaji – Centra za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih, 
skupaj s sprejetimi amandmaji. 
 
Navzočnost se ni spremenila. 
Za je glasovalo 21 svetnikov. Proti je  glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 

 
AD 12. 

 
PREDLOG SKLEPA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-

IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA »KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET 
LJUBLJANA« IN PREDLOG POGODBE O SOUSTANOVITELJSTVU JAVNEGA 

VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA »KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN 
BALET LJUBLJANA« 

 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega Odbora za 
predšolsko vzgojo in izobraževanje. 
 
Nina MARKOLI, iz Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje, je podala uvodno 
obrazložitev. 
 
Eva STRMLJAN KRESLIN, predsednica Odbora za predšolsko vzgojo in izobraževanje, je 
podala stališče odbora. 
 
Podpredsednik Statutarno pravne komisije Miloš PAVLICA ni želel besede. 
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Ker razprave ni bilo, je župan dal na glasovanje 
 
1. PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o ustanovitvi javnega 
vzgojno-izobraževalnega zavoda »Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana« 
 
Navzočnost je priglasilo 25 svetnikov. 
Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
2. PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o ustanovitvi javnega 
vzgojno-izobraževalnega zavoda predlog Pogodbe o soustanoviteljstvu javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda »Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana« 
 
Navzočnost je priglasilo 25 svetnikov. 
Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 13. 
 

PREDLOG SKLEPA O JAVNEM RAZPISU ZA DODELITEV KONCESIJ ZA 
OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE NA PODROČJU PREDŠOLSKE VZGOJE 

 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega Odbora za 
predšolsko vzgojo in izobraževanje 
 
Nina MARKOLI, iz Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje, je podala uvodno 
obrazložitev.  
 
Eva STRMLJAN KRESLIN, predsednica Odbora za predšolsko vzgojo in izobraževanje, je 
podala stališče odbora.  
 
Podpredsednik Statutarno pravne komisije Miloš PAVLICA ni želel besede. 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o javnem razpisu za 
dodelitev koncesij za opravljanje javne službe na področju predšolske vzgoje. 
 
Navzočnost je priglasilo 27 svetnikov. 
Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
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Sklep je bil sprejet. 
 

AD 14. 
 

PREDLOG SKLEPA O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA TURIZEM 
LJUBLJANA 

 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega Odbora za 
šport. 
 
Pavel KLAVS, iz Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, je podal uvodno 
obrazložitev.  
 
Bojan ALBREHT, predsednik Odbora  za gospodarske dejavnosti in promet, je podal stališče 
odbora. 
 
Podpredsednik Statutarno pravne komisije Miloš PAVLICA ni želel besede. 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Predlog Sklepa o ustanovitvi javnega 
zavoda Turizem Ljubljana. 
 
Navzočnost je priglasilo 26 svetnikov. 
Za je glasovalo 22 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 15. 
 

OSNUTEK ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 
CESTNOPROMETNI UREDITVI 

 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so svetniki prejeli pripombe Svetniškega 
kluba SDS in četrtnih skupnosti Center in Moste in poročilo Odbora za gospodarske javne 
službe in promet. 
 
Pavel KLAVS, iz Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, je podal uvodno 
obrazložitev.  
 
Prof. dr. Andrej RUS, predsednika Odbora za gospodarske javne službe in promet, je podal 
stališče odbora. 
 
Podpredsednik Statutarno pravne komisije Miloš PAVLICA ni želel besede. 
 
Razpravljali so: Slavko SLAK, dr. Slavko ZIHERL in Franci SLAK.  
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Pojasnila na vprašanja iz razprave je podal župan Zoran JANKOVIĆ. 
 
Po zaključku razprave je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme osnutek Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o cestnoprometni ureditvi skupaj s pripombami. 
 
Navzočnost je priglasilo 28 svetnikov. 
Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 16. 
 

POROČILO O IZVAJANJU STRATEGIJE RAZVOJA KULTURE V MESTNI 
OBČINI LJUBLJANA 2008-2011 V OBDOBJU OD 1. JULIJA 2008 DO 30. JUNIJA 

2009 
 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega Odbora za 
kulturo in raziskovalno dejavnost.  
 
Dr. Uroš GRILC, načelnik Oddelka za kulturo, je podal uvodno obrazložitev.  
 
Prof. dr. Gregor TOMC je podal stališče Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost. 
 
Podpredsednik Statutarno pravne komisije Miloš PAVLICA ni želel besede. 
 
Razpravljali so:Ignac POLAJNAR in prof. dr. Milena Mileva BLAŽIČ. 
 
Pojasnila na vprašanja iz razprave je podal dr. Uroš GRILC. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Poročilo o izvajanju Strategije razvoja 
kulture v Mestni občini Ljubljana 2008-2011 v obdobju od 1. julija 2008 do 30. junija 
2009 

 
Navzočnost je priglasilo 31 svetnikov. 
Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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AD 17. 
 

PREDLOG SKLEPA O DOLOČITVI JAVNE INFRASTRUKTURE NA PODROČJU 
KULTURE 

 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega Odbora za 
kulturo in raziskovalno dejavnost in amandma župana. 
 
Dr. Uroš GRILC, načelnik Oddelka za kulturo in raziskovalno dejavnost, je podal uvodno 
obrazložitev.  
 
Prof. dr. Gregor TOMC je podal stališče odbora. 
 
Podpredsednik Statutarno pravne komisije Miloš PAVLICA ni želel besede. 
 
Župan je odprl skupno razpravo o vloženem amandmaju in o aktu v celoti: 
 
Ker razprave ni bilo, je župan dal na glasovanje: 
 
1. AMANDMA ŽUPANA k 1. členu: 
 
»V 1. členu se v tabeli za zaporedno številko 10 doda nova številka 11 z naslednjim 
besedilom:  
 
Zap. 
št. 

Nepremičnina Lokacija Zemljiškoknjižni podatki 
k. o.               zk. vl.                    parc.  

Površina 
poslovnega 

prostora (m²) 
11. Mini teater Križevniška 

ulica 1 
Ljubljana         57                       199.S  
mesto 

260 

 
 
Navzočnost je priglasilo 31 svetnikov. 
Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
2. PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o določitvi javne 
infrastrukture na področju kulture skupaj s sprejetim amandmajem.  
 
Navzočnost se ni spremenila (31 svetnikov). 
Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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AD 18. 
INFORMACIJA O VARNOSTNIH RAZMERAH NA OBMOČJU MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA V OBDOBJU 2004 – 2008 
 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli tudi poročilo pristojnega  
Odbora za zaščito, reševanje in civilno obrambo z dodatnim predlogom sklepa. 
 
Stanislav VREČAR, direktor Policijske uprave Ljubljana, je podal uvodno obrazložitev. 
 
Mitja MERŠOL, predsednik Odbora za zaščito, reševanje in civilno obrambo, je podal stališče 
odbora. 
 
Podpredsednik Statutarno pravne komisije Miloš PAVLICA ni želel besede. 
 
Razpravljal je svetnik Ignac POLAJNAR. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
1. PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana se je seznanil z Informacijo o varnostnih razmerah 
na območju Mestne občine Ljubljana v obdobju 2004 – 2008. 
 
Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov. 
Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
2. PREDLOG SKLEPA: 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana predlaga, da se v prihodnje ob pripravi 
Informacije o varnostnih razmerah na območju Mestne občine Ljubljana le ta dopolni z 
informacijo mestnega redarstva glede varnosti,  in podatkom o preiskanosti.  
 
Navzočnost se ni spremenila (23 svetnikov). 
Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 19. 
 

PREDLOGA SKLEPOV O SOGLASJU K DODELITVI DELA PLAČE ZA REDNO 
DELOVNO USPEŠNOST DIREKTORJU IN NAMESTNIKU DIREKTORJA 

JAVNEGA ZAVODA ŠPORTNO REKREACIJSKI CENTER TIVOLI ZA LETO 2008 
 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem. Po sklicu so prejeli  poročilo pristojnega Odbora za 
šport. 
 
Marko KOLENC, načelnik Oddelka za šport, je podal uvodno obrazložitev.  
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Dr Marta BON, predsednica Odbora za šport, je podala stališče odbora.  
 

Razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje  
 
 
 
 
1. PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog sklepa o soglasju k dodelitvi dela 
plače za redno delovno uspešnost direktorju javnega zavoda Športno rekreacijski center 
Tivoli za leto 2008. 
 
Navzočnost je priglasilo 27 svetnikov. 
Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
2. PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog sklepa o soglasju k dodelitvi dela 
plače za redno delovno uspešnost namestniku direktorja javnega zavoda Športno 
rekreacijski center Tivoli za leto 2008. 
 
Navzočnost se ni spremenila (27 svetnikov). 
Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 20.  
PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K SPREMEMBAM IN DOPOLNITVAM 

STATUTA REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE LJUBLJANSKE URBANE 
REGIJE 

 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli tudi poročilo pristojnega 
Odbora za lokalno samoupravo. 
 
Mag. Lilijana MADJAR, direktorica Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije, 
je podala uvodno obrazložitev.  
 
Stanka FERENČAK MARIN, podpredsednica Odbora za lokalno samoupravo, je podala 
stališče odbora.  

 
Razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje  
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o soglasju k spremembam 
in dopolnitvam Statuta Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije 
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Navzočnost je priglasilo 27 svetnikov. 
Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 

 
AD 21. 

PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K NAKUPU POSLOVNIH PROSTOROV V 
CENTRU STAREJŠIH TRNOVO 

 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Pred sejo so prejeli tudi poročilo pristojnega 
Odbora za finance. 
 
Tilka KLANČAR, načelnica Oddelka za zdravje in socialno varstvo, je podala uvodno 
obrazložitev.  
 
Jadranka DAKIĆ, predsednica Odbora za finance, je podala stališče odbora.  
 
Razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o soglasju k nakupu 
poslovnih prostorov v Centru starejših Trnovo. 
 
Navzočnost je priglasilo 25 svetnikov. 
Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
S tem je bil izčrpan dnevni red 31. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, zato je 
župan ob 18.40 uri sejo končal. 
 
 

DIREKTOR 
Službe za organiziranje dela 

mestnega sveta 
Matjaž BREGAR 

  
ŽUPAN 

Mestne občine Ljubljana 
Zoran JANKOVIĆ 
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