
MESTNA OBCINA LJUBLJANA 
MESTNI SVET 

Mestni trg I 
1000 Ljubljana 

Stevilka: 03200-1 /2010-23 
Datum: 2.3.2010 

ZAPISNIK 

36. seje Mestnega sveta Mestne obcine Ljubljana, ki je bila v ponedeljek, 1. marca 2010. 

Seja je potekala v Veliki sejni dvorani Mestne obcine Ljubljana, na Magistratu, Mestni trg 1, 
Ljubljana. 

Sejo je vodil zupan Mestne obcine Ljublj ana Zoran JANKOVI C. 

Na seji so bili navzoci cIani in clanice Mestnega sveta (v nadaljevanju svetniki): 

Bojan ALBREHT, Bruna ANTA UER, Anj a BAH ZIBE RT, prof. dr. Bojana BEOVIC, izr. prof. dr. Mil ena 
Mileva BLAZIC, Marko BOKAL, dr. Marta BON , mag. Nives CESAR, Bostjan CIZELJ , Ales CERIN , 
Jadranka DAKIC, doc. dr. Gregor GOMISCEK, Bogomir GORENSEK, Gregor ISTENIC, Roman JAKIC, 
Mihael JARC, Miha JAZBINSEK, Ales KARDELJ , Mojca KAVTICNIK OCVIRK, Masa KOCIPER, Roman 
KO LAR, mag. Janez KOP AC, Iztok KORDIS, Dimitrij KOVACIC, prof. Janez KOZELJ , dr . Jozef KUNI C, 
Mitja MERSOL, Jan ez MOSKRlC, Janko MODERNDORFER, Milos PAVLICA , Marij a Dunj a PISKUR 
KOSMAC, Ignac POLAJNAR, prof. dr. Andrej RUS, Franc SLAK, Slavko SLA K, Eva STRMLJAN 
KRES LIN, prof. dr. Metka TE KAVCIC, prof. dr. Gregor TOM C, Meta VESEL VALENT INCIC, Peter 
VILFAN in Marjan Jem ej VIRANT. 

Seje se niso udelezili svetniki: Danica SIMS IC, dr. Slavko ZIHE RL in Saso RINK. 

Seja se je pricela ob 15.36 uri ob navzocnosti 26 svetnikov. 

S sklicem so svetniki prejeli predlog dnevnega reda 36. seje Mestnega sveta Mestne obcine Ljublj ana: 

1. Potrditev zapisnika 35. seje Mestnega sveta Mestne obeine Ljubljana 
2. Vprasanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprasanja in pobude 
3. Porocilo zupana 
4.	 Kadrovske zadeve 
5.	 Predlog Odloka 0 spremembi in dopolnitvi Odloka 0 sprejemu otrok v vrtec s predlogom za hitri 

postopek 
6. Predlog Dopolnitve Programa prodaje financnega prcmozenja Mestne obcine Ljubljana za leto 2010 
7. Predlog Sklepa 0 soglasju k Statutu javnega zavoda Turizem Ljubljana 
8.	 Predlog Odloka 0 programu opremljanja stavbnih zemljiSc za del obrnocja urejanja VS 3/2-1 Vic, 

morfoloska enota 1 Al2 s predlogom za hitri postopek 
9.	 Dopolnjeni osnutek Odloka 0 spremembah in dopolnitvah Odloka 0 prostorskih ureditvenih pogojih 

za obmocja urejanja v mestnem srediscu - za del obrnocja urejanja CS 10/3 Prule - Sola Janeza 
Levca 

10. Dopolnjeni	 osnutek Odloka 0 obcinskem podrobnem prostorskem nacrtu za del obrnocja urejanja 
VS 3/1 Rozna dolina 



II. Predlog Odloka 0 spremem bi Odloka 0 cestnoprometni ureditvi s predlogom za hitri postopek
 

Po sklicu so svetniki prejeli predlog Janka MODERNDOFERJA za umik predlagane II . tocko z naslovom:
 

»Predlog Odloka 0 spremembi Odloka 0 cestnoprometni ureditvi s predlogom za hitri postopek.«
 

Razpravljali so svetniki : dr. JozefKUNIC, Miha JAZBINSEK in Janko MODERNDORFER. 

Svetnik Mihael JARC je opomnil, da naj se uredi ozvocenje zaradi slabe slisnosti govorcev. 

Po koncani razpravi je dal zupan na glasovanje 

PREDLOG SKLEPA Janka MODERNDORFERJA: 

Mestni svet Mestne obcine Ljubljana sprejme predlog, da se predlagana 11. tocka z naslovom " Predlog 
Odloka 0 spremembi Odloka 0 cestnoprometni ureditvi s predlogom za hitri postopek" umakne z 
dnevnega reda 36. seje. 

Zupan je povedal, da podpira sprejetje predloga. 

Navzocih je bilo 27 svetnikov.
 
Zaje glasovalo 24 svetnikov. Protije glasovalo 6 svetnikov.
 

Predlagana sprememba dnevnega reda je bila sprejeta. 

Nato je zupan presel na glasovanje 0 

PREDLOGU SKLEPA: 

Mestni svet Mestne obcine Ljubljana sprejme predlog dnevnega reda 36. seje mestnega sveta skupaj s 
sprejeto spremembo. 

Navzocnost se ni spremenila (27 svetnikov).
 
Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti je glasovalo 5 svetnikov.
 

Predlagani dnevni red (skupaj s spremembo) je bil sprejet. 

AD 1. 
POTRDITEV ZAPISNlKA 35. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBCINE LJUBLJANA 

Gradivo za to tocko so svetniki prejeli s sklicem seje. 

Razpravljal ni nihce , zato je zupan dal na glasovanje 

PREDLOG SKLEPA:
 

Mestni svet Mestne obcine Ljubljana potrdi zapisnik 35. seje Mestnega sveta Mestne obcine Ljubljana
 
z dne 25. januarja 2010.
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Navzocnost je priglasilo 24 svetnikov.
 
Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti ni glasoval nihce,
 

Sklep je bil sprejet. 

AD2.
 
VPRASANJA IN POBUDE SVETNIKOV TER ODGOVORI NA VPRASANJA IN POBUDE
 

Gradivo za to tocko so svetniki prejeli po sklicu seje. 

Pisno vprasanje z zahtevo za ustno predstavitev so poslali svetniki: Mihael JARC, Peter SUSNIK in Ignac 
POLAJNAR, ki pa gaje prekvalificiral v pisni odgovor. 

Vprasanje za pisni odgovor je poslal: 
Svetniski klub SDS (glede odklepanja lisic). 

Besedo za ustno postavitev vprasanja je zupan dal svetnikoma Mihaelu JARCU in Petru SUSNIKU. 

Na vprasanje svetnika Mihaela JARCA je odgovoril mag. Robert KUS, nacelnik Oddelka za zascito, resevanje 
in civilno obrambo. Svetniku Petru SUSNIKU pa je odgovorila Irena RAZPOTNIK, nacelnica Oddelka za 
gospodarske dejavnosti in promet. 

AD3.
 
POROCILO ZUPANA
 

Zupan je predstavil porocilo, 

AD 4.
 
KADROVSKE ZADEVE
 

Gradivo za to tocko so svetniki prejeli po sklicu seje . 

Ales CERIN, predsednik Komisije za mandatna vprasanja, volitve In imenovanja, je podal uvodno 
obrazlozitev. 

1. P,REDLOG SKLEPA 0 PRENEHANJU MANDA TA IN IMENOVANJU NADOMESTNE 
CLANICE ODBORA ZA PREDSOLSKO VZGOJO IN IZOBRAZEVANJE 

Razpravljal ni nihce, zato je zupan dal na glasovanje 

PREDLOG SKLEPA: 
I. 

Prof. dr. Borisu GABERSCIKU preneha mandat clana Odbora za predsolsko vzgojo in izobrazevanje. 
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II. 
V Odbor za predsolsko vzgojo in izobrazevanje se i men u j e :
 

Vida TEn.
 

Mandat imenovane je vezan na mandat clanov odbora
 

Navzocnost je priglasilo 28 svetnikov.
 
Za je glasovalo 22 svetnikov. Proti je glasoval I svetnik.
 

Sklep je bil sprejet. 

2. PREDLOG SKLEPA 0 PRENEHANJU MANDATA IN IMENOVANJU NADOMESTNE 
PREDSTAVNICE MESTNE OBCINE LJUBLJANA V SVET VRTCA MISKOLIN 

Razpravljal ni nihce , zato je zupan dal na glasovanje 

PREDLOG SKLEPA: 
I. 

Dr. Zvonimiri GROSELJ preneha mandat clanice Sveta Vrtca Miskolin. 

II. 
V Svet Vrtca Miskolin se i men u j e :
 

Katarina PLUTo
 

Mandat imcnovane je vczan na mandat sveta vrtca.
 

Navzocnost se ni spremenila (28 svetnikov).
 
Zaje glasovalo 29 svetnikov. Proti ni glasoval nihce. 

Sklep je bil sprejet. 

3. PREDLOG SKLEPA 0 IMENOVANJU PREDSTAVNICE MESTNE OBCINE LJUBLJANA V 
SVET GIMNAZIJE SENTVID LJUBLJANA 

Razpravljal ni nihce, zato je zupan dal na glasovanje 

PREDLOG SKLEPA: 
I. 

V Svct Gimnazije Scntvid Ljubljana s e i men u j e : 

Eva STRMLJAN KRESLIN. 

II. 
Mandat imenovanc traja stiri leta. 

Navzocnost se ni spremenila (28 svetnikov) .
 
Zaje glasovalo 29 svetnikov. Proti ni glasoval nihce,
 

Sklep je bil sprejet.
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4. PREDLOG SKLEPA 0 IMENOVANJU PREDSTAVNIKA MESTNE OBCINE LJUBLJANA V 
SVET ZAVODA MLADINSKI DOM JARSE 

Razpravljal ni nihce, zato je zupan dal na glasovanje 

PREDLOG SKLEPA: 
I. 

V Svet zavoda Mladinski dom Jarse s e i men u j e : 

dr. Zoran PAVLOVIC. 

II. 
Mandat imenovanega traja stiri leta. 

Navzocnost se ni spremenila (28 svetnikov).
 
Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti ni glasoval nihce,
 

Sklep [e bil sprejet.
 

5. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RA VNATELJICO VRTCA POD GRADOM 

Razpravljal je svetnik Peter SUSNIK. Pojasnilo v zvezi z razpravo svetnika je podala Marija FABCIC, 
nacelnica Oddelka za predsolsko vzgojo in izobrazevanje. 

Po koncani razpravi je dal zupan na glasovanje 

PREDLOG SKLEPA: 

Romani KOS in mag. Dragici KRALJIC se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Vrtca 

Pod gradom. 

Navzocnost se ni spremenila (28 svetnikov).
 
Zaje glasovalo 27 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki.
 

Sklep je bil sprejet.
 

ADS. 
PREDLOG ODLOKA 0 SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ODLOKA 0 SPREJEMU OTROK V 
VRTEC S PREDLOGOM ZA HITRI POSTOPEK 

Gradivo za to tocko so svetniki prejeli s sklicem seje . Po sklicu seje so prejeli porocilo pristojnega Odbora za 
predsolsko vzgojo in izobrazevanje, amandmaja zupana in porocilo Statutarno pravne komisije. 

Marija FABCIC, nacelnica Oddelka za predsolsko vzgojo in izobrazevanje, je podala uvodno obrazlozitev, 

Eva STRMLJAN KRESLfN , predsednica Odbora za predsolsko vzgojo in izobrazevanje, je podala stalisce 
odbora. 

Masa KOCIPER, predsednica Statutamo pravne komisije, je pojasnila stalisce komisije. 
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1.) 
o Predlogu Odloka 0 spremembi in dopolnitvi Odloka 0 sprejemu otrok v vrtec po hitrem postopku so 
razpravljali svetniki : Peter SUSNIK, Mihael JARC, Eva STRMLJAN KRESLIN in doc.dr. Gregor 
GOMISCEK. 

Po koncani razpravi je zupan dal na glasovanje
 

PREDLOG SKLEPA:
 

Mestni svet Mestne obcine Ljubljana sprejme predlog, da se Odlok 0 spremembi in dopolnitvi Odloka 0
 

sprejemu otrok v vrtec sprejme po hitrem postopku.
 

Navzocnost je priglasilo 28 svetnikov.
 
Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika.
 

Sklep je bil sprejet.
 

2.)
 
o Predlogu Odloka 0 spremembi in dopolnitvi Odloka 0 sprejemu otrok v vrtec so razpravljali svetniki : 
dr. JozefKUNIC, Anja BAH ZIBERT, Mihael JARC, Ignac POLAJNAR, Peter SUSNIK in zupan. 

Po koncani razpravi je zupan dal na glasovanje
 

AMANDMA zupana:
 

V 1. clenu se v prvem odstavku v preglednici doda pri 5. kriteriju na koncu prvega stavka »pika« in za
 
njo nov stavek, ki se glasi:
 

»Ta kriterij velja tudi, ko je v vrtec ze vkljucen otrok iz iste druzine, razen v primeru, ko ta otrok v
 
tekocem koledarskem letu dopolni starost sestih let«.
 

Navzocnost se ni spremenila (28 svetnikov).
 
Za je glasovalo 33 svetnikov. Proti ni glasoval nihce.
 

Amandma je bil sprejet.
 

AMANDMA zupana:
 

V 1. clenu se v prvem odstavku v preglednici doda nov 9. kriterij, ki se glasi:
 

»Otroku iz druzine, katerega starsi bivajo v Studentskih domovih v Ljubljani in so vpisani kot studcnti
 
na katerikoli fakulteti Univerze v Ljubljani in niso v delovnem razmerju ter se vpisujejo v Viske vrtce

studcntski program, se dodeli 45 tock«,
 

Navzocnost se ni spremenila (28 svetnikov).
 
Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik.
 

Amandma je bil sprejet.
 

Obrazlozitev glasu sta podala svetnika Anja BAH ZIBERT in Mihael JARC.
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Zatem je zupan dal na glasovanje se 

PREDLOG SKLEPA: 

Mestni svet Mestne obcine Ljubljana sprejme predlog Odloka 0 spremembi in dopolnitvi Odloka 0 

sprejemu otrok v vrtec skupaj s sprejetima amandmajema. 

Navzocnost se ni spremenila (28 svetnikov).
 
Za je glasovalo 38 svetnikov. Proti je glasoval I svetnik.
 

Sklep je bil sprejet. 

AD6. 
PREDLOG DOPOLNITVE PROGRAMA PRODAJE FINANCNEGA PREMOZENJA MESTNE 
OBCINE LJUBLJANA ZA LETO 2010 

Gradivo za to tocko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli porocilo Odbora za finance. 

Ursa OTONICAR, nacelnica Oddelka za finance,je podala uvodno obrazlozitev. 

Jadranka DAKIC, predsednica Odbora za finance, je podala stalisce odbora. 

Masa KOCIPER, predsednica Statutarno pravne komisije, ni zelela besede. 

Razpravljali so svetniki: Gregor ISTENIC, Peter SUSNIK, Franc SLAK, doc. dr. Gregor GOMISCEK, mag. 
Janez KOPAC in Jadranka DAKIC. 

Odgovore in pojasnila v zvezi z razpravami svetnikov je podal zupan . 

Obrazlozitev glasu je podal svetnik Gregor ISTENIC. 

Po koncani razpravi je zupan dal na glasovanje 

PREDLOG SKLEPA: 

Mestni svet Mestne obcine Ljubljana sprejme predlog Dopolnitve Programa prodaje financnega 
premozenja Mestne obcine Ljubljana za Ieto 2010. 

Navzocnost je priglasilo 31 svetnikov.
 
Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika.
 

Sklep je bit sprejet 
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AD7. 
PREDLOG SKLEPA 0 SOGLASJU K STATUTU .JAVNEGA ZAVODA T URIZEM LJUBL.JANA 

Gradivo za to tock o so sve tnik i prej eli s sk lice m sejc. Po skl icu so prej e li porocil o pristojncga Odbora za
 
gos poda rske dej avnosti , turize m in kmetijstvo.
 

Barb ara VAJDA, di rektor ica Javnega zavoda Tu rizcm Lj ub ljana, j e podala uvodno obrazlozi tev.
 

Boj an AL BRE HT, pred sednik Odbora za gos poda rske dcjavnosti , turi zem in km etij stvo, j e podal sta lisce
 
odbora.
 

Masa KOCIPER, pred scdnica Statuta rno pravne komisije, n i zelela bcsed e.
 

Razpravljal ni nihce, zato je zupan dal na g lasovanj e
 

PREDLOG SKLEPA:
 

Mestni svet Mestne obcine Ljubljana sprejme Predlog Sklepa 0 soglasju k Statutu javnega zavoda
 
Turizem Ljubljana. 

Navzocnost je prigla silo 28 svetnikov . 
Zaje glasova lo 30 svetnikov . Proti so glasovali 3 svetniki, 

Sklep je bit sprejet. 

AD 8.
 

PREDLOG ODLOKA 0 PROGRAMU OPREML.JAN.JA STAVBNIH ZEMLJISC ZA DEL
 
OBMOC.JA URE.JAN.JA VS 3/2-1 VIC, MORFOLOSKA ENOTA 1 A/2 S PREDLOGOM ZA HITRI
 

POSTOPEK
 

Gradivo so sve tniki prcjcli s sklice m sej e. Po skJicu so prejcli tudi porocilo pristojn ega Odbora za urcj anj e
 
prostora in urb an izem.
 

Katja OS OUN , iz Odde lka za rav nanje z neprernicninami, je pod ala uvodno obrazloz itev.
 

Prof. Jancz KOZELJ, pred sedn ik Odbora za urej anj e prostora in urbani zcm , je podal sta lisce odbora.
 

Masa KOCI PER, pred sednica Statut arn o pravne kom isij e, ni zc lela besede .
 

1.) 
o Predlogu za sp rej em Odloka 0 programu opremljanja stavbnih zemljisc za del obmocja urejanja VS 
3/2-1 Vic, morfoloska enota 1 A/2 po hitrem postopku ni raz prav lja l nihce, za to j e zupan dal na g lasovanje 

PREDLOG SKLEPA: 

Mestni svet Mestne obcine Ljubljana sp rej me predlog, da se Odlok 0 programu opremljanja stavbnih 
zemljisc za del obmocja urejanja VS 3/2-1 Vic, morfuloska enota 1 Al2 sprejme po hitrem postopku. 
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Navzocnost je priglasilo 29 svetnikov.
 
Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihce.
 

Sklep je bil sprejet.
 

2.} 

o Predlogu Odloka 0 programu opremljanja stavbnih zemljisc za del obmocja urejanja VS 3/2-1 Vic, 
rnorfoloska enota 1 A/2 je razpravljal svetnik Peter SUSNIK. 

Po koncani razpravi je zupan dal na glasovanje 

AMANDMA zupana: 

19. clen se spremeni tako, da se glasi:
 
»Objekte, ki so namenjeni gradnji neprofitnih stanovanj in katerih zavezanec za placilo komunalnega
 
prispevka je Mestna obcina Ljubljana oziroma Javni stanovanjski sklad Mestne obcine Ljubljana, se
 
oprosti placila komunalnega prispevka. Drugih olajsav za zavezance ni.«
 

Navzocnost se ni spremenila (29 svetnikov).
 
Zaje glasovalo 26 svetnikov. Proti ni glasoval nihce.
 

Amandma je bil sprejet.
 

Zatem je zupan dal na glasovanje se
 

PREDLOG SKLEPA:
 

Mestni svet Mestne obcine Ljubljana sprejme predlog Odloka 0 programu opremljanja stavbnih
 
zemljisc za del obmocja urejanja VS 3/2-1 Vic, morfoloska enota 1 A/2 skupaj s sprejetim
 
amandmajem.
 

Navzocnost se ni spremenila (29 svetnikov).
 
Za je glasovalo 34 svetnikov. Proti ni glasoval nihce.
 

Sklep je bit sprejet.
 

AD9.
 
DOPOLNJENI OSNUTEK ODLOKA 0 SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA 0
 

PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH ZA OBMOCJA UREJANJA V MESTNEM SREDISCU
 
- ZA DEL OBMOCJA UREJANJA CS 10/3 PRULE - SOLA JANEZA LEVCA
 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli porocilo pristojnega Odbora za urejanje prostora 
in urbanizem in pripombo Cetrtne skupnosti Center. 

Alenka PAVLIN, vodja Odseka za prostorske izvedbene akte in prenovo v Oddelku za urejanje prostora, je 
podala uvodno obrazlozitev . 

Prof. Janez KOZELJ, predsednik Odbora za urejanje prostora in urbanizem, je podal stalisce odbora. 

Masa KOCIPER, predsednica Statutarno pravne komisije, ni zelela besede. 

Razpravljali so: Roman KOLAR, Slavko SLAK in Peter SUSNIK. 
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Po koncani razpravi je dal zupan na glasovanje 

PREDLOG SKLEPA: 

Mestni svet Mestne obeine Ljubljana sprejme dopolnjeni osnutek Odloka 0 spremembah in dopolnitvah 
Odloka 0 prostorskih ureditvenih pogojih za obmocja urejanja v mestnem srediscu - za del obmoeja 
urejanja CS 10/3 Prule - Sola Janeza Levca skupaj s pripombami. 

Navzocnost je priglasilo 31 svetnikov.
 
Za je glasovalo 24 svetn ikov. Proti je glasovalo 8 svetnikov.
 

Sklep je bil sprejet. 

AD 10. 

DOPOLNJENI OSNUTEK ODLOKA 0 OBCINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NACRTU
 
ZA DEL OBMOCJA UREJANJA VS 3/1 ROZNA DOLINA
 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli porocilo pristojnega Odbora za urejanje prostora 
in urbanizem. 

Alenka PAVLlN, vodja Odseka za prostorske izvedbene akte in prenovo v Oddelku za urejanje prostora, je 
podala uvodno obrazlozitev. 

Prof. Janez KOZ ELJ , predsednik Odbora za urejanje prostora in urbanizem, je podal stalisce odbora. 

Masa KOCIPER, predsednica Statutarno pravne komisije, ni zelela besede. 

Razpravljali so svetniki : Peter SUSNIK, Ignac POLAJNAR, mag. Janez KOPAC in zupan. 

Po koncani razpravi je dal zupan na gla sovanje 

PREDLOG SKLEPA: 

Mestni svet Mestne obcine Ljubljana sprejme dopolnjeni osnutek Odloka 0 obcinskem podrobnem 
prostorskem nacrtu za del obmocja urejanja VS 3/1 Rozna dolina skupaj s pripombami. 

Navzocnost je priglasilo 30 svetnikov.
 
Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti je glasovalo 8 svetnikov.
 

Sklep je bil sprejet. 

Stem je bil izcrpan dnevni red 36. seje Mestnega sveta Mestne obcine Ljubljana in zato je zupan ob 17.46 sejo 
koncal. 
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