
MESTNA OBCINA LJUBLJANA 
MESTNI SVET 

Mestni trg 1 
1000 Ljubljana 

Stevilka: 03200-2 /2010-22 
Datum: 20. 4. 2010 

ZAPISNIK 

38. seje Mestnega sveta Mestne obcine Ljubljana, ki je bila v ponedeljek, 19. aprila 2010. 

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

Sejo je vodil zupan Mestne obcine Ljubljana loran JANKOVIC. 

Na seji so bili navzoci ciani in claniee Mestnega sveta (v nadaljevanju svetniki): 

Bojan ALBREHT, Bruna ANTAUER, Anja BAH ZIBERT, prof. dr. Bojana BEOVIC, izr. prof. dr. Milena 
Mileva BLAZIC, Marko BOKAL, dr. Marta BON, mag. Nives CESAR, Bostian CIZELJ, Ales CERIN , 
Jadranka DAKIC , doc . dr. Gregor GOMISCEK, Bogomir GORENSEK, Gregor ISTENIC, Roman JAKIC, 
Mihael JARC, Miha JAlBINSEK, Ales KARDELJ, Mojca KAVTICNIK OCVIRK, Masa KOCIPER, 
Roman KOLAR, mag. Janez KOPAC, Iztok KORDIS, Dimitrij KOVACIC, prof. Janez KOZELJ, dr. Jozef 
KUNIC, Mitja MERSOL, Janko MODERNDORFER, Milos PAVLICA, Marija Dunja PISKUR 
KOSMAC, Ignac POLAJNAR, Saso RINK, prof. dr. Andrej RUS, Franc SLAK, Slavko SLAK, Eva 
STRMLJAN KRESLIN, Peter SUSNIK, prof. dr. Metka TEKAVCIC , prof. dr. Gregor TOMC, Meta 
VESEL VALENTINCIC, Peter VILFAN, Marjan Jernej VIRANT in dr. Slavko lIHERL. 

Seje se niso udelezili svetnica Danica SIMSIC in svetnik Janez MOSKRIC . 

Seja se je pricela ob 15.35 uri ob navzocnosti 27 svetnikov. 

S sklicem so svetniki prejeli predlog dnevnega reda 38. seje Mestnega sveta Mestne obcine Ljubljana: 

1.	 Potrditev zapisnika 36. seje Mestnega sveta Mestne obcine Ljubljana 
2.	 Vprasanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprasanja in pobude 
3.	 Porocilo zupana 
4.	 Kadrovske zadeve 
5.	 a) Predlog Sklepa 0 podelitvi naziva castni mescan glavnega mesta Ljubljana 

b)Predlog Sklepa 0 podelitvi nagrad glavnega mesta Ljubljana za leto 2010 
e) Predlog Sklepa 0 podelitvi plaket glavnega mesta Ljubljana za leto 2010 

6.	 Osnutek Odloka 0 doloeitvi imen ulie, potekov in sprememb potekov ulie na obmoeju Mestne 
obcine Ljubljana 

7.	 Predlog Odloka 0 spremembah in dopolnitvah Odloka 0 ustanovitvi javnega vzgojno
izobrazevalnega zavoda Osnovne sole Dragomelj s predlogom za hitri postopek 

8.	 a) Predlog Sklepa 0 izlocitvi podruznice Zgornji Kasel] iz Osnovne sole Polje in 
organiziranju izlocene podruznice kot samostojne Osnovne sole Kasel] 

b) Osnutek Odloka 0 ustanovitvi javnega vzgojno - izobrazevalnega zavoda Osnovne
 
sole Kaselj
 



c) Osnutek Odloka 0 spremembah Odloka 0 ustanovitvi javnega vzgojno 

izobrazevalnega zavoda Osnovne sole Polje
 

9.	 Predlog Odloka 0 obeinskem podrobnem prostorskem nacrtu za dele obmoeij urejanja BR 111 
Stadion, BS 112 Bezigrad in BS 114 Koroska 

10. Dopolnjeni osnutek Odloka 0 obcinskem podrobnem prostorskem nacrtu za del obmocja Rofna 
dolina 

11. Predlog Odloka	 0 spremembah in dopolnitvah Odloka 0 obcinskih cestah s predlogom za hitri 
postopek 

12. Predlog sprememb in dopolnitev Letnega nacrta pridobivanja nepremicnega premozenja Mestne 
obcine Ljubljana za leto 2010 

13. Predlog Sklepov	 0 javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta »UREDITEV EVIDENCE 
NEPREMICNEGA PREMOZENJA MESTNE OBCINE LJUBLJANA« 

14. Predlog Sklepa 0 soglasju k sklenitvi pogodbe 0 dolocitvi placila Iikvidacijskemu upravitelju med 
upraviteljem Andrejem Kraskom in javnim zavodom Agencija za sport Ljubljana - v likvidaciji 

15. Predlog Sklepa 0 delni povrnitvi stroskov volilne kampanje za lokalne volitve v Mestni obcini 
Ljubljana za volilno leto 2010 

Po sklicu so svetniki prejeli predlog za r a z sir it e v dnevnega reda z novimi tockarni: 

5. tocko z naslovom: »Predlog Obvezne razlage Odloka 0 prostorskih ureditvenih pogojih za 
plansko celoto 84 - Dravlje (Uradni list SRS, st. 20/89, Uradni list RS, st. 58/92,78/94,22/98
obvezna razlaga, 46/00, 85/02 - odlocba US in 17/09)«, 

-	 6. tocko z naslovom: »Predlog Obvezne razlage Odloka 0 lokacijskem nacrtu za obmocje 
Njegoseve ceste v Ljubljani (Uradni list RS, st. 79/06 in 96/06 - popravek)«, 
7. toeko z naslovom: »Predlog Obvezne razlage Odloka 0 prostorskih ureditvenih pogojih za 
obmoeja urejanja v mestnem srediscu (Uradni list SRS, st. 13/88 in Uradni list RS, sf. 21190, 
16/91,35/92,15/93,61194,34/96,22/98,68/99,77/02, 69/03,19/07,95/07,57/08,98/08,110/08)«. 

Ostale tocke se ustrezno prestevilcijo. 

Pred sejo so prejeli tudi predlog svetnika Miha JAZBINSKA za umik predlagane 13. tocke z naslovom 
"Predlog sklepov 0 javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta »Ureditev evidence nepremicnega 
premozenja Mestne obcine Ljubljana«" z dnevnega reda 38. seje mestnega sveta in predlog svetnika Miha 
JAZBlNSKA za umik nove 5., 6. in 7. tocke (obvezne razlage) ter predlog Svetniskega kluba NSi za umik 
nove 5. tocke z naslovom »Predlog Obvezne razlage Odloka 0 prostorskih ureditvenih pogojih za plansko 
celoto S4 - Dravlje (Uradni list SRS, St. 20/89, Uradni list RS, St. 58/92 , 78/94, 22/98 - obvezna razlaga, 
46/00, 85/02 - odlocba US in 17/09)«, 0 katerih pa glasovanje ni bilo mozno, ker predlogi za razsiritev 
dnevnega reda se niso bili sprejeti. 

Prejeli so tudi mnenje Statutamo pravne komisije, da ni pogojev, da se nova 5. tocka uvrsti na razsirjeni 
dnevni red, zato 0 tern predlogu mestni svet ne more odlocati (94 . clen poslovnika). 

Razpravljal je svetnik Miha JAZBINSEK. 

Po koncani razpravi je dal zupan na glasovanje 

1. PREDLOG svetnika g. Mihe JAZBIN8KA ZA SPREMEMBO DNEVNEGA REDA: 

Mestni svet Mestne obcine Ljubljana sprejme predlog, da se predlagana 13. tocka z naslovom 
»Predlog Sklepov 0 javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta »Ureditev evidence 
nepremicnega premozenja Mestne obeine Ljubljana« umakne z dnevnega reda 38. seje mestnega 
sveta. 
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Zupan je povedal, da predlogu nasprotuje. 

Navzocnost je priglasilo 29 svetnikov.
 
Zaje glasovalo 6 svetnikov. Proti je glasovalo 20 svetnikov.
 

Predlagana sprememba dnevnega reda ni bila sprejeta. 

2. PREDLOG zupana ZA SPREMEMBO DNEVNEGA REDA:
 

Mestni svet Mestne obcine Ljubljana sprejme predlog, da se predlagani dnevni red 38. seje mestnega
 
sveta razsiri z novo 5. tocko z naslovom »Predlog Obvezne razlage Odloka 0 lokacijskem nacrtu za
 
obmoeje Njegoseve ceste v Ljubljani (Uradni list RS, st. 79/06 in 96/06 - popravek)«,
 

Zupan je povedal , da predlog podpira.
 

Navzocnost se ni spremenila (29 svetnikov).
 
Zaje glasovalo 26 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki. 

Predlagana sprememba dnevnega reda je bila sprejeta. 

3. PREDLOG zupana ZA SPREMEMBO DNEVNEGA REDA: 

Mestni svet Mestne obcine Ljubljana sprejme predlog, da se predlagani dnevni red 38. seje mestnega 
sveta razsir] z novo 6. tocko z naslovom »Predlog Obvezne razlage Odloka 0 prostorskih ureditvenih 
pogojih za obmoeja urejanja v mestnem srediscu (Uradni list SRS, st. 13/88 in Uradni list RS, sf. 
21190,16/91,35/92,15/93,61194,34/96,22/98,68/99, 77/02, 69/03,19/07,95/07,57/08,98/08,110/08)«. 

Zupan je povedal, da predlog podpira.
 
Navzocnost se ni spremenila (29 svetnikov).
 
Za je glasovalo 26 svetn ikov. Proti je glasovalo 5 svetnikov.
 

Predlagana sprememba dnevnega reda je bila sprejeta. 

Nato je zupan dal na glasovanje 

PREDLOG SKLEPA: 

Mestni svet Mestne obcine Ljubljana sprejme predlog dnevnega reda 38. seje mestnega sveta skupaj 
s sprejetima spremembama. 

Navzocnost se ni spremenila (29 svetnikov).
 
Zaje glasovalo 27 svetnikov. Proti so glasovali 4 svetniki .
 

Sklep je bil sprejet. 
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AD 1.
 

POTRDITEV ZAPISNIKA 36. 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 36. seje Mestnega sveta Mestne obeine 
Ljubljana z dne 1. marca 2010. 

Navzocnost je priglasilo 29 svetnikov.
 
Zaje glasovalo 32 svetnikov. Proti ni glasoval nihce,
 

Sklep je bit 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 je poslal svetnik Peter SUSNIK. 

Pisno pobudo oziroma vprasanje sta poslala: 
svetnik Roman KOLAR (glede ureditve prometa na Grudnovem nabrezju) 
svetnica prof. dr. Bojana BEOVIC (glede parkiranja na kriiiscu Grabloviceve ulice in 
Zaloske ceste). 

Odgovora na svoja vprasanje je prejel : 
svetnik Roman KOLAR (glede objekta Mestni trg 19 in glede ureditve prometa na Grudnovem 
nabrezju). 

Besedo za ustno postavitev vprasanja je zupan dal svetniku Petru SUSNIKU. Na vprasanje je odgovorila 
Jozka HEGLER, direktorica Javnega stanovanjskega sklada Mestne obcine Ljubljana (JSS MOL). 

AD 3.
 
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 111 imenovanja, je podal uvodno 
obrazlozitev, 
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1. PREDLOG SKLEPA 0 PRENEHANJU MANDATA IN IMENOVANJU NADOMESTNEGA 
PREDSTAVNIKA MESTNE OBCINE LJUBLJANA V SVET VRTCA MOJCA 

Razpravljal ni nihce, zato je zupan dal na glaso vanje 

PREDLOG SKLEPA: 

I. 
Marku LEMAICU preneha mandat clana Sveta Vrtca Mojca. 

II. 
V Svet Vrtca Mojca se imenuje:
 

Tadej MESERKO.
 

Mandat imenovanega je vezan na mandat sveta vrtca.
 

Navzocnost je priglasilo 29 svetnikov.
 
Zaje glasovalo 29 svetnikov. Proti ni glasoval nihce.
 

Sklep je bil sprejet.
 

2. PREDLOG SKLEPA 0 PRENEHANJU MANDATA IN IMENOVANJU NADOMESTNEGA 
PREDSTAVNIKA MESTNE OBCINE LJUBLJANA V SVET OSNOVNE SOLE MISKA 
KRANJCA 

Razpravljal ni nihce, zato je zupan dal na glasovanje 

PREDLOG SKLEPA: 

I. 
Klementu PERKU preneha mandat clana Sveta Osnovne sole Miska Kranjca. 

II. 
V Svet Osnovne sole Miska Kranjca se za predstavnika Mestne obeine Ljubljana imenuje:
 

Matjaz LULIK.
 

Mandat imenovanega je vezan na mandat sveta sole.
 

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

Sklep je bil sprejet. 

3. PREDLOG SKLEPA 0 IMENOVANJU PREDSTAVNIKOV MESTNE OBCINE LJUBLJANA V 
SVET ZAVODA ZA OSKRBO NA DOMU LJUBLJANA 

Razpravljalje svetnik Ales KARDELl.
 

Po koncani razpravi je zupan dal na glasovanje
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PREDLOG SKLEPA:
 

I.
 
V Svet Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana se kot predstavniki Mestne obcine Ljubljana 
imenujejo: 

Tamara HAINZ 

Mirjam KANALEC 

Katarina KRIVIC 

Ivanka SLAK 

Jadranka VOUK - ZELEZNIK 

II. 
Mandat imenovanih traja stiri leta. 

Navzocnost se ni spremenila (29 svetnikov).
 
Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki.
 

Sklep je bil sprejet. 

4. PREDLOG SKLEPA 0 PODALJSANJU MANDATA CLANOV NADZORNEGA SVETA 
JAVNEGA STANOVANJSKEGA SKLADA MESTNE OBCINE LJUBLJANA 

Razpravljal ni nihce, zato je zupan dal na glasovanje 

PREDLOG SKLEPA: 

I. 
Podaljsa se mandat clanom Nadzornega sveta Javnega stanovanjskega sklada Mestne obcine 
Ljubljana, in sicer: 

Urs! OTONICAR 
Viktoriji POTOCNIK 
Ignacu POLAJNARJU 
Danilu TOMSICU 

II. 
Mandat imenovanih preneha z iztekom mandata zupana. 

Navzocnost se ni spremenila (29 svetnikov).
 
Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti je glasoval I svetnik.
 

Sklep je bil sprejet. 

5. PREDLOG SKLEPA 0 IMENOVANJU PREDSTAVNICE MESTNE OBCINE LJUBLJANA V 
SVET CENTRA ZA SOCIALNO DELO LJUBLJANA BEZIGRAD 

Razpravljal ni nihce, zato je zupan dal na glasovanje 

PREDLOG SKLEPA: 

I. 
V Svet Centra za socialno delo Ljubljana Bezigrad se imenuje: 

6
 



Avgustina ZUPANCIC. 

II. 
Mandat imenovane traja stiri leta. 

Navzocnost se ni spremenila (29 svetnikov).
 
Zaje glasovalo 30 svetnikov. Proti ni glasoval nihce.
 

Sklep je bil sprejet.
 

6. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJA OSNOVNE SOLE LIVADA 

Razpravljal ni nihce, zato je zupan dal na glasovanje 

PREDLOG SKLEPA:
 

Goranu POPOVICU se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnatelja Osnovne sole Livada.
 

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

Sklep je bil sprejet.
 

7. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJA OSNOVNE SOLE MARTINA 
KRPANA 

Razpravljal ni nihce, zato je zupan dal na glasovanje 

PREDLOG SKLEPA:
 

Sasu VLAHU se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnatelja Osnovne sole Martina Krpana.
 

Navzocnost se ni spremenila (29 svetnikov).
 
Zaje glasovalo 30 svetnikov. Proti ni glasoval nihce.
 

Sklep je bil sprejet.
 

8. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO OSNOVNE SOLE VRHOVCI 

Razpravljal ni nihce, zato je zupan dal na glasovanje 

PREDLOG SKLEPA:
 

Marjanci VAMPELJ se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Osnovne sole Vrhovci.
 

Navzocnost se ni spremenila (29 svetnikov).
 
Zaje glasovalo 30 svetnikov. Proti ni glasoval nihce. 

Sklep je bil sprejet. 
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9. PREDLOG SKLEPA 0 PRENEHANJU MANDATA IN IMENOVANJU VRSILKE DOLZNOSTI 
DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA MLADI ZMAJI - CENTRA ZA KAKOVOSTNO 
PREZIVLJANJE PROSTEGA CASA OTROK IN MLADIH 

Razpravljal ni nihce , zato je zupan dal na glasovanje 

PREDLOG SKLEPA: 

I. 
Radovanu RADETICU preneha mandat vrsilca dolznosti direktorja Javnega zavoda Mladi zmaji 
Centra za kakovostno prezivljanje prostega casa otrok in mladih. 

II. 
Za vrsilko dolznosti direktorja Javnega zavoda Mladi zmaji - Centra za kakovostno prezivljanje 
prostega casa otrok in mladih se imenuje: Mateja DEMSIC. 

III. 
Mandat vrsilke dolznosti direktorja traja do imenovanja direktorja javnega zavoda, vendar najdlje 
do 29. 9. 2010. 

Navzocnost se ni spremenila (29 svetnikov).
 
Zaje glasovalo 32 svetnikov. Proti ni glasoval nihce .
 

Sklep je bil sprejet.
 

ADS. 
PREDLOG OBVEZNE RAZLAGE ODLOKA 0 LOKACIJSKEM NACRTU ZA OBMOCJE 
NJEGOSEVE CESTE V LJUBLJANI (URADNI LIST RS, ST. 79/06 IN 96/06 - POPRAVEK) 

Gradivo za to tocko so svetniki prejeli po sklicu seje . Po sklicu so prejeli tudi porocilo pristojnega Odbora 
za urejanje prostora in urbanizem. 

Mag. Miran GAJSEK, nacelnik Oddelka za urejanje prostora, je podal 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. 

Razpravljal je svetnik Miha JAZBlNSEK. 

Po koncani razpravi je zupan dal na glasovanje 

PREDLOGU SKLEPA: 

Mestni svet Mestne obcine Ljubljana sprejme predlog Obvezne razlage Odloka 0 lokacijskem nacrtu 
za obmocje Njegoseve ceste v Ljubljani (Uradni list RS, st. 79/06 in 96/06 - popravek). 

Navzocnost je priglasilo 25 svetnikov.
 
Zaje glasovalo 23 svetnikov. Protije glasovalo 8 svetnikov.
 

8
 



Sklep je biI sprejet. 

AD 6. 
PREDLOG OBVEZNE RAZLAGE ODLOKA 0 PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJm ZA 
OBMOCJA UREJANJA V MESTNEM SREDISCU (URADNI LIST SRS, ST. 13/88 IN URADNI 
LIST RS, ST. 21190, 16/91, 35/92, 15/93, 61194, 34/96, 22/98, 68/99, 77/02, 69/03, 19/07, 95/07, 57/08, 
98/08, 110/08) 

Gradivo za to tocko so svetniki prejeli po sklicu seje. Po sklicu so prejeli tudi porocilo Odbora za urejanje 
prostora in urbanizem. 

Mag. Miran GAJSEK, nacelnik Oddelka za urejanje prostora, je podal uvodno obrazlozitev, 

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

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

Svetnik Mihael JARC je podal postopkovni predlog sklepa, da se Statutama pravna komisija ponovno 
sestane, in ponovno opredeli do predloga akta . 

Zupan je dal na glasovanje 

POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnika Mihaela JARCA: 

Statutarno pravna komisija se sestane in ponovno opredeli do predloga Obvezne razlage Odloka 0 

prostorskih ureditvenih pogojih za obmocja urejanja v mestnem srediscu (uradni list srs, sf. 13/88 in 
uradni list rs, sf. 21190, 16/91,35/92, 15/93,61194,34/96,22/98,68/99,77/02,69/03, 19/07,95/07,57/08, 
98/08, 110/08). 

Zupan je povedal, da predloga ne podpira.
 

Navzocnost je priglasilo (30 svetnikov).
 
Zaje glasovalo 12 svetnikov. Protije glasovalo 22 svetnikov.
 

Postopkovni sklep ni biI sprejet. 

Razpravljali so svetniki: Miha JAZBINSEK, Mihael JARC in Peter SUSNIK.
 

Obrazlozitev glasu je podal svetnik Miha JAZBINSEK.
 

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

Po koncani razpravi je zupan dal na glasovanje
 

PREDLOG SKLEPA:
 

Mestni svet Mestne obcine Ljubljana sprejme predlog Obvezne razlage Odloka 0 prostorskih
 
ureditvenih pogojih za obmoeja urejanja v mestnem srediscu (Uradni list SRS, st. 13/88 in Uradni list 
RS, st. 21190, 16/91,35/92, 15/93, 61194, 34/96, 22/98, 68/99, 77/02, 69/03, 19/07, 95/07, 57/08, 98/08, 
110/08). 

Zupan je povedal, da predlog podpira. 
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Navzocnost se ni spremenila (30 svetnikov) .
 
Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti je glasovalo 13 svetnikov.
 

Sklep je bit sprejet. 

AD 7. 
A) PREDLOG SKLEPA 0 PODELITVI NAZIVA CASTNI MESCAN GLAVNEGA MESTA 
LJUBLJANA 
B) PREDLOG SKLEPA 0 PODELITVI NAGRAD GLA VNEGA MESTA LJUBLJANA ZA LETO 
2010 
C) PREDLOG SKLEPA 0 PODELITVI PLAKET GLA VNEGA MESTA LJUBLJANA ZA LETO 
2010 

Gradivo za to tocko so svetniki prejeli po sklicu seje. 

Izr. prof. dr. Milena Mileva BLAZIC, predsednica Komisije za priznanja, je podala uvodno obrazlozitev k 
vsem trem predlogom sklepov. 

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

j A) PREDLOG SKLEPA 0 PODELITVI NAZIVA CASTNA MESCANKA IN CASTNI MESCAN 
GLAVNEGA MESTA LJUBLJANA 

Razpravljali so svetniki: Miha JAZBINSEK, Bostian CIZELJ, Ignac POLAJNAR, Peter SUSNIK, Mira 
GORENSEK, prof. dr. Metka TEKAVCIC, Mihael JARC , Roman JAKIC, dr . Jozef KUNIC , dr. Slavko 
ZIHERL, Marjan Jernej VIRANT in Ales KARDELJ. 

Svetnik Bostjan CIZELJ je obvestil , da Svetniski klub SDS pri glasovanju 0 tej tocki ne bo sodeloval.
 

Odgovore in pojasnila v zvezi z razpravi je podala izr. prof. dr. Milena Mileva BLAZIC.
 

Obrazlozitev glasu sta podala svetnika Franc SLAK in Mihael JARC.
 

Po koncani razpravi je zupan dal na glasovanje
 

PREDLOG SKLEPA:
 

Naziv castna mescanka in castni mescan glavnega mesta Ljubljana prejmeta:
 

- Ana Nusa KERSEVAN
 

- Janez STANOVNIK.
 

Navzocnost je priglasilo 33 svetnikov.
 
Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik.
 

Sklep je bit sprejet.
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B) PREDLOG SKLEPA 0 PODELITVI NAGRAD GLAVNEGA MESTA
 
LJUBLJANA ZA LETO 2010
 

Razpravljal ni nihce, zato je zupan dal na glasovanje 

PREDLOG SKLEPA: 

Nagrado glavnega mesta Ljubljana za leto 2010 prejmejo: 

JakovBRDAR 

Dr. Lojze GOSTISA 

Dr. Rajko SUGMAN 

Robert WALTL. 

Navzocnost se ni spremenila (33 svetnikov).
 
Zaje glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihce.
 

Sklep je bil sprejet. 

C) PREDLOG SKLEPA 0 PODELITVI PLAKET GLAVNEGA MESTA LJUBLJANA ZA LETO 
2010 

Razpravljal ni nihce, zato je zupan dal na glasovanje 

PREDLOG SKLEPA: 

Plaketo glavnega mesta Ljubljana za leto 2010 prejmejo: 

Ivanka JERMAN 

Mojca PRUSNIK 

Klinicni oddelek za perinatologijo, Ginekoloska klinika, Univerzitetni klinicni center 

Zivalski vrt Ljubljana 

Mestna zveza prijateljev mladine Ljubljana 

Smucarsko skakalni klub Ilirija. 

Navzocnost se ni spremenila (33 svetnikov) .
 
Zaje glasovalo 36 svetnikov. Proti ni glasoval nihce,
 

Sklep je bil sprejet.
 

AD 8. 
OSNUTEK ODLOKA 0 DOLOCITVI IMEN ULIC, POTEKOV IN SPREMEMB POTEKOV 
UUC NA OBMOCJU MESTNE OBCINE LJUBLJANA 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje . Po sklicu so prejeli mnenje Cetrtne skupnosti Center. 

Izr. prof. dr. Milena Mileva BLAZIC, predsednica Komisije za priznanja, je podala uvodno obrazlozitev. 
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Masa KOCIPER, predsednica Statutarno pravne komisije, ni zelela besede. 

Razpravljali so svetniki: dr. Slavko ZIHERL, dr. JozefKUNIC, Slavko SLAK in prof. dr. Andrej RUS.
 

Odgovore in pojasnila v zvezi z razpravije podala izr. prof. dr. Milena Mileva BLAZIC.
 

Po koncani razpravi je zupan dal na glasovanje
 

PREDLOG SKLEPA:
 

Mestni svet Mestne obcine Ljubljana sprejme osnutek Odloka 0 dolocitvi imen ulic, potekov in
 
sprememb potekov ulie na obmocju Mestne obcine Ljubljana skupaj s pripombami. 

Navzocnost je priglasilo 28 svetnikov.
 
Zaje glasovalo 30 svetnikov. Proti ni glasoval nihce.
 

Sklep je bil sprejet.
 

AD 9. 
PREDLOG ODLOKA 0 SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA 0 USTANOVITVI 
JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAZEVALNEGA ZAVODA OSNOVNE SOLE DRAGOMELJ S 
PREDLOGOM ZA HITRI POSTOPEK 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje . Po sklicu so prejeli porocilo pristojnega Odbora za predsolsko
 
vzgojo in izobrazevanje,
 

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

Eva STRMLJAN KRESLlN, predsednica Odbora za predsolsko vzgojo in izobrazevanje, je podala stalisce
 
odbora.
 
Masa KOCIPER, predsednica Statutarno pravne komisije, ni zelela besede.
 

1. V skladu s prvim odstavkom 142. elena poslovnika mestnega sveta, je zupan najprej dal v 
razpravo predlog 0 hitrem postopku. 

Ker razprave ni bilo, je zupan dal na glasovanje 

PREDLOG SKLEPA:
 

Mestni svet Mestne obcine Ljubljana sprejme predlog, da se Odlok 0 spremembah in dopolnitvah
 
Odloka 0 ustanovitvi javnega vzgojno-izobrazevalnega zavoda Osnovne sole Dragomelj sprejme po
 
hitrem postopku.
 

Navzocnost je priglasilo 19 svetnikov.
 
Svetnik Gregor ISTENIC je zahteval ponovitev preverjanja navzocnosti ,
 

Zupan je ponovil preverjanje navzocnosti.
 

Navzocnost je priglasilo 26 svetnikov.
 
Zaje glasovalo 29 svetnikov. Proti ni glasoval nihce,
 

Sklep je bil sprejet. 
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2. 0 predlogu Odloka 0 spremembah in dopolnitvah Odloka 0 ustanovitvi javnega vzgojno
izobrazevalnega zavoda Osnovne sole Dragomelj ni bilo razprave, zato je zupan dal na 
glasovanje 

PREDLOG SKLEPA: 

Mestni svet Mestne obcine Ljubljana sprejrne predlog Odloka 0 spremembah in dopolnitvah Odloka 
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobrazevalnega zavoda Osnovne sole Dragomelj. 

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

Sklep je bil sprejet. 

AD 10. 
A) PREDLOG SKLEPA 0 IZLOCITVI PODRUZNICE ZGORNJI KASELJ IZ OSNOVNE SOLE 
POLJE IN ORGANIZIRANJU IZLOCENE PODRUZNICE KOT SAMOSTOJNE OSNOVNE 
SOLEKASELJ 

B) OSNUTEK ODLOKA 0 USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO - IZOBRAZEVALNEGA 
ZAVODA OSNOVNE SOLE KASELJ 

C) OSNUTEK ODLOKA 0 SPREMEMBAH ODLOKA 0 USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO 
-IZOBRAZEVALNEGA ZAVODA OSNOVNE SOLE POLJE 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli porocilo pristojnega Odbora za predsolsko 
vzgojo in izobrazevanje, 

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

Eva STRMLJAN KRESLIN, predsednica Odbora za predsolsko vzgojo in izobrazevanje, je podala stalisce 
odbora za vse tri tocke . 

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

Razpravljal ni nihce, zato je zupan dal na glasovanje 

1. PREDLOG SKLEPA: 

Mestni svet Mestne obeine Ljubljana sprejme predlog Sklepa 0 izlocitvi podruznice Zgornji Kasel] iz 
Osnovne sole Polje in organiziranju izloeene podruznice kot samostojne Osnovne sole Kasel]. 

Navzocnost je priglasilo 26 svetnikov. 
Zaje glasovalo 30 svetnikov. Proti ni glasoval nihce. 

Sklep je bil sprejet. 

2. PREDLOG SKLEPA: 

Mestni svet Mestne obcine Ljubljana sprejme osnutek Odloka 0 ustanovitvi javnega vzgojno 
izobrazevalnega zavoda Osnovne sole Kasel]. 
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Navzocnost se ni spremenila (26 svetnikov).
 
Zaje glasovalo 30 svetnikov. Proti ni glasoval nihce.
 

Sklep je bil sprejet. 

3. PREDLOG SKLEPA: 

Mestni svet Mestne obcine Ljubljana sprejrne osnutek Odloka 0 sprernernbah Odloka 0 ustanovitvi 
javnega vzgojno - izobrazevalnega zavoda Osnovne sole Polje. 

Navzocnost se ni spremenila (26 svetnikov).
 
Zaje glasovalo 27 svetnikov. Proti ni glasoval nihce.
 

Sklep je bit sprejet.
 

AD I!. 
PREDLOG ODLOKA 0 OBCINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NACRTU ZA DELE 
OBMOCIJ UREJANJA BR 1/1 STADION, BS 1/2 BEZIGRAD IN BS 1/4 KOROSKA 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje . Po sklicu so prejeli porocilo pristojnega Odbora za urejanje 
prostora in urbanizem, pripombe CS Bezigrad ter amandmaje svetnika Petra SUSNlKA, Svetniskega kluba 
NSi, svetnika Miha JAZBINSKA in zupana. Prejeli so tudi porocilo Statutarno pravne komisije, v katerem 
je podala mnenje, da se 0 amandmajih svetnika Miha JAZBINSKA ne razpravlja in ne glasuje. 

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

Viljem GREBENC, predsednik Sveta Cetrtne skupnosti Bezigrad, je predstavil stalisce cetrtne skupnosti. 

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

Masa KOClPER, predsednica Statutarno pravne komisije, je podala stalisce komisije. 

Zupan je pojasnil, da se obravnava predloga odloka na podlagi 135. elena Poslovnika Mestnega sveta 
Mestne obcine Ljubljana opravi po vrstnem redu posebej 0 vsakem clenu, h kateremu so vlozeni 
amandmaji. Razprava 0 posameznem clenu je omejena na razpravo 0 amandmajih, ki so vlozeni k temu 
clenu. Glasovanje 0 amandmajih se opravi takoj po koncani razpravi 0 amandmajih k posameznemu clenu. 

I. 

06. elenu predloga odloka, h kateremu je Svetniski klub NSi vlozil amandma, ni razpravljal nihce, zato je 
zupan dal na glasovanje 

AMANDMA Svetniskega kluba NSi: 

V drugern odstavku 2. tocke 6. elena se besedna zveza »Gauss-Kruegerjevern« zarnenja z »ETRS
 
89ffM«.
 

Zupan je povedal, da amandmaja ne podpira.
 

Navzocnost je priglasilo 25 svetnikov.
 
Zaje glasovalo 5 svetnikov. Proti je glasovalo 21 svetnikov.
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Amandma ni biI sprejet. 

II.
 

o 9. clenu predloga odloka, h kateremu sta svetnik Peter SUSNIK In zupan vlozila amandmaja, sta 
razpravljala svetnika: Peter SUSNIK in Miha JAZBINSEK. 

Po koncani razpravi je dal zupan na glasovanje 

AMANDMA svetnika Petra SUSNIKA:
 

V 9. clenu se v tocki 1. Prostorske enote crta besediIo: "P3 -povrsine, namenjene gradnji treh
 
poslovnih objektov;" in se na mesto tega besedila vstavi: "P3 -povrsine, namenjene podzemni garafi
 
in parku"
 

V tocki 2. Objekti se crta besediIo " -poslovni objekti (8, 9, 10)" in se ga nadomesti z " -objekti
 
podzemne garafe"
 
V tocki 3. Namembnost se pod besediIom Prostorska enota P3 crta vse alineje.
 

V tockl 4. Zazidalna zasnova se odstavek pod beseditom Prostorska enota P3 crta in vstavi besediIo:
 
"V prostorski enoti P3 se nad garaznirn objektom uredi park s tlakovanimi povrsinami."
 

V tocki 5. Zasnova zunanje ureditve se odstavek pod beseditom Prostorska enota P3 crta in vstavi
 
besediIo: "Vzdolz Koroske ulice bo urejen park z drevoredom. Predvidena je ureditev z drevesi in
 
grmovnicami ter t1akovanimi potmi. Povrsine so javno dostopne."
 

Zupan je povedal, da amandmaja ne podpira.
 

Navzocnost se ni spremenila (25 svetnikov).
 
Za je glasovalo I I svetnikov . Proti je glasovalo 22 svetnikov.
 

Amandma ni bit sprejet.
 

AMANDMA zupana:
 

V 9. clenu, v 5. tocki pod naslovom "Zasnova zunanje ureditve" se besedito pod naslovom
 
"Prostorska enota C3" spremeni tako, da se glasi:
 
"Povrsina med ograjo stadiona in postajaliscem na obstojeeem zunanjem voznem pasu Dunajske
 
ceste bo urejena kot enotna tlakovana povrsina za pesce in kolesarje. Drevored se ohrani. Koncna
 
ureditev postajalisca mora biti predvidena v projektni dokumentaciji za novo Dunajsko cesto.".
 

Ustrezno se spremeni graficn! del OPPN.
 

Zupan je povedal, da amandma podpira.
 

Navzocnost se ni spremenila (25 svetnikov).
 
Zaje glasovalo 30 svetnikov . Proti ni glasoval nihce,
 

Amandma je bit sprejet.
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III.
 

o 11. clenu predloga odloka, h kateremu je svetnik Peter SUSNIK vlozil amandma, ni razpravljal nihce, 
zato je zupan dal na glasovanje: 

AMANDMA svetnika Petra SUSNlKA:
 

VII. clenu se v predzadnjem odstavku crta besedilo "in P3".
 

Zupan je povedal, da amandmaja ne podpira.
 

Navzocnost se ni spremenila (25 svetnikov).
 
Za je glasovalo 8 svetnikov. Proti je glasovalo 19 svetnikov.
 

Amandma ni bil sprejet.
 

IV. 

o 12. clenu predloga odloka, h kateremu je zupan vlozil amandma je razpravljal svetnik Peter SUSNIK.
 

Po koncani razpravi je dal zupan na glasovanje
 

AMANDMA zupana:
 

V 12. clenu se besedilo 8. alineje spremeni tako, da se glasi:
 
"- vsa obstojeca drevesa v obmocju prostorskih enot PI, P2 in P3 ter del drevoreda v C2 so lahko 
odstranjena. Vsa odstranjena drevesa je treba nadomestiti v obmoeju OPPN; 

Zupan je povedal, da amandma podpira.
 

Navzocnost se ni spremenila (25 svetnikov).
 
Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki .
 

Amandma je bil sprejet. 

V. 

o 13. clenu predloga odloka, h kateremu je svetnik Peter SUSNIK vlozil amandma, ni razpravljal nihce,
 
zato je zupan dal na glasovanje
 

AMANDMA svetnika Petra SUSNIKA:
 

V 13. clenu se v tocki 1. Tlorisni gabariti crta cetrti odstavek.
 

V tocki 2. Visinski gabariti se crta besedilo: "Visinski gabariti objektov v prostorski enoti P3 so: 

poslovni objekti (8, 9,10): do +16,50 m"
 

V tocki 4. Zmogljivosti obmocja v se cetrtem odstavku crta druga alineja.
 

Zupan je povedal , da amandmaja ne podpira.
 

Navzocnost se ni spremenila (25 svetnikov).
 
Za je glasovalo 10 svetnikov. Proti je glasovalo 23 svetnikov. 

Amandma ni bil sprejet. 
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VI.
 

o 14. clenu predloga odloka, h kateremu je zupan vlozil amandma, ni razpravljal nihce, zato je zupan 
dal na glasovanje 

AMANDMA zupana: 

V 14. clenu se v 3. odstavku crta 2. alineja, ki se glasi: 
"- drevoreda v obmoeju prostorske enote C3," 

Ustrezno se spremeni graficni del OPPN. 

Zupan je povedal, da amandma podpira. 

Navzocnost se ni spremenila (25 svetnikov). 
Za je glasovalo 24 svetn ikov. Proti je glasoval I svetnik. 

Amandma je bil sprejet. 

VII. 

o 15. clenu predloga odloka, h kateremu je svetnik Peter SUSNIK vlozil amandma, ni razpravljal nihce,
 
zato je zupan dal na glasovanje
 

AMANDMA svetnika Petra SUSNIKA:
 

V 15. clenu se crta besedilo od "P3/1: do 102m2;" in se nadomesti z novim besedilom: "P3 parcela 
namenjena parku kot javnemu dobru, ki obsega zemljisce s parcelno stevilko 312 k.o, Befigrad, in 
meri 8.91Om2;" 

Zupan je povedal, da amandmaja ne podpira. 

Navzocnost se ni spremenila (25 svetnikov).
 
Za je glasovalo 8 svetnikov. Proti je glasovalo 22 svetnikov.
 

Amandma ni bil sprejet.
 

VIII. 

o 16. clenu predloga odloka, h kateremu je svetnik Peter SUSNIK vlozil amandma, ni razpravljal nihce,
 
zato je zupan dal na glasovanje
 

AMANDMA svetnika Petra SUSNIKA:
 

V 16. clenu se besedilo "P312" spremeni v "P3".
 

Zupan je povedal, da amandmaja ne podpira.
 

Navzocnost se ni spremenila (25 svetnikov) .
 
Zaje glasovalo 9 svetnikov . Protije glasovalo 23 svetnikov.
 

Amandma ni bil sprejet.
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IX.
 

o 19. clenu predloga odloka, h kateremu je svetnik Peter SUSNIK vlozil amand rna, ni razpravljal nihce, 
zato je zupan dal na glasovanje 

AMANDMA svetnika Petra SUSNIKA:
 

V 19. clenu se v tocki 6. Osoncenje crta celotno besedilo in nadomesti z besedilom: "Osoncenje
 
sosednjih objektov se ne sme poslabsati v katerikoli merjeni tocki za vee kot 1 uro glede na obstojece
 
stanje. "
 

Zupan je povedal , da amandmaja ne podpira. 

Navzocnost se ni spremeniia (25 svetnikov).
 
Zaje glasovalo 8 svetnikov. Protije glasovalo 22 svetnikov.
 

Amandma ni bil sprejet.
 

X. 

o 22. clenu predloga odloka, h kateremu je svetnik Peter SUSNIK vlozil amandma, ni razpravljal nihce,
 
zato je zupan dal na glasovanje
 

AMANDMA svetnika Petra SUSNIKA:
 

V 22. clenu se v tocki 5. Vrocevod v prvem odstavku v drugi vrstici besede "je mogoce prikljuclti''
 
spremeni v lise prikljuci",
 

Zupan je povedal, da amandma podpira.
 

Navzocnost se ni spremenila (25 svetnikov).
 
Zaje glasovalo 33 svetnikov. Proti ni glasoval nihce.
 

Amandma je bil sprejet. 

XI. 

Svetnik Peter SUSNlK je umaknil svoj amandma k graficnernu delu Odloka 0 obcinskem podrobnem 
prostorskem nacrtu za dele obmocij urejanja BR III Stadion, BS I12 Bezigrad in BS 1/4 Koroska, ki se je 
glasil: 

V graficnem delu odloka se popravi vse nacrte tako, da se nadzemni objekti v enoti P3 brisejo. 

Obrazlozitev glasu so podali svetniki: Peter SUSNIK, Anja BAH ZIBERT, Slavko SLAK, Miha 
JAZBINSEK in Ignac POLAJNAR. 

Zatem je zupan dal na glasovanje 

PREDLOG SKLEPA: 

Mestni svet Mestne obcine Ljubljana sprejme predlog Odloka 0 obcinskem podrobnem prostorskem 
nacrtu za dele obmoeij urejanja BR 1/1 Stadion, BS 1/2 Bezigrad in BS 1/4 Koroska skupaj s 
sprejetimi amandmaji. 
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Navzocnost se ni spremenila (25 svetnikov).
 
Zaje glasovalo 26 svetnikov. Protije glasovalo 7 svetnikov.
 

Sklep je bil sprejet. 

AD 12. 
DOPOLNJENI OSNUTEK ODLOKA 0 OBCINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM 
NACRTU ZA DEL OBMOCJA ROZNA DOLINA 

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

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 Statutamo pravne komisije, ni zelela besede. 

Razpravljali so svetniki: Miha JAZBINSEK, prof. dr. Andrej RUS in mag. Janez KOPAC. 

Po koncani razpravi je zupan dal na glasovanje 

PREDLOG SKLEPA: 

Mestni svet Mestne obcine Ljubljana sprejme Dopolnjeni osnutek Odloka 0 obcinskern podrobnem 
prostorskem nacrtu za del obmocja Rozna dolina skupaj s pripombami.
 

Navzocnost je prijavilo 27 svetnikov.
 
Zaje glasovalo 25 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika.
 

Sklep je bil sprejet. 

AD 13. 
PREDLOG ODLOKA 0 SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA 0 OBCINSKIH 
CESTAH S PREDLOGOM ZA HITRI POSTOPEK 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli porocilo pristojnega Odbora za gospodarske 
jayne sluzbe in promet. 

Pavel KLA VS, iz Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, je podal uvodno obrazlozitev.
 

Prof. dr. Andrej RUS, predsednik Odbora za gospodarske jayne sluzbe in promet, je podal stalisce odbora.
 

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

1. V skladu s prvim odstavkom 142. elena poslovnika mestnega sveta, je zupan najprej dal v 
razpravo predlog 0 hitrem postopku. 

Ker razprave ni bilo, je zupan dal na glasovanje 
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PREDLOG SKLEPA: 

Mestni svet Mestne obcine Ljubljana sprejme predlog, da se Odlok 0 spremembah in dopolnitvah
 
Odloka 0 obcinskih cestah sprejme po hitrem postopku.
 

Navzocnost je priglasilo 31 svetnikov.
 
Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 

Sklep je bil sprejet. 

2. 0 predlogu Odloka 0 spremembah in dopolnitvah Odloka 0 obcinskih cestah sta razpravljala 
svetnika: Peter SUSNIK in Miha JAZBINSEK. 

Po koncani razpravi je zupan dal na glasovanje 

PREDLOG SKLEPA: 

Mestni svet Mestne obcine Ljubljana sprejme predlog Odloka 0 spremembah in dopolnitvah Odloka 
o obcinskih cestah. 

Navzocnost se ni spremenila (31 svetnikov).
 
Zaje glasovalo 29 svetnikov. Proti ni glasoval nihce.
 

Sklep je bil sprejet.
 

AD 14. 
PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV LETNEGA NACRTA PRIDOBIVANJA 
NEPREMICNEGA PREMOZENJA MESTNE OBCINE LJUBLJANA ZA LETO 2010 

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

Jozka HEGLER, direktorica lSS MOL, je podala uvodno obrazlozitev,
 

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

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

Razpravljal ni nihce, zato je zupan dal na glasovanje
 

PREDLOG SKLEPA: 

Mestni svet Mestne obcine Ljubljana sprejme predlog Sprememb in dopolnitev Letnega nacrta
 
pridobivanja nepremicnega premozenja Mestne obcine Ljubljana za leto 2010.
 

Navzocnost je priglasilo 30 svetnikov.
 
Zaje glasovalo 30 svetnikov. Proti ni glasoval nihce. 

Sklep je bil sprejet. 
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AD 15.
 
PREDLOG SKLEPOV 0 JAVNO-ZASEBNEM PARTNERSTVU ZA IZVEDBO PROJEKTA 
»UREDITEV EVIDENCE NEPREMICNEGA PREMOZENJA MESTNE OBCINE LJUBLJANA« 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje . Po sklicu so prejeli porocilo pristojnega Odbora za gospodarjenje 
z neprernicninami , pripombo Cetrtne skupnosti Center, amandma Svetniskega kluba NSi in pojasnilo 
zupana k sklepom. 

Simona REMIH, nacelnica Oddelka za ravnanje z neprernicninami, je podala uvodna obrazlozitev. 

Jadranka DAKlC, predsednica Odbora za gospodarjenje z neprernicninami, je podala stalisce odbora. 

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

Razpravljali so svetniki: Gregor ISTENIC, mag. Janez KOPAC, zupan, Miha JAZBINSEK, Peter SUSNIK,
 
prof. dr. Andrej RUS in doc. dr. Gregor GOMISCEK.
 

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

Obrazlozitev glasu sta podala svetnika: Miha JAZBINSEK in Milos PAVLICA.
 

Nato je zupan dal na glasovanje
 

1. PREDLOG SKLEPA: 

Mestni svet Mestne obcine Ljubljana ugotovi obstoj javnega interesa, da se projekt »Ureditev 
evidence neprernicnega premozenja Mestne obcine Ljubljana« izvede v obliki javno-zasebnega 
partnerstva. 

Navzocnost je priglasilo 33 svetnikov.
 
Zaje glasovalo 26 svetnikov. Proti so glasovali 4 svetniki .
 

Sklep je bit sprejet. 

2. PREDLOG SKLEPA: 

Mestni svet Mestne obcine Ljubljana sprejme osnutek Koncesijskega akta za podelitev koncesije za 
izvajanje storitev ureditve evidence nepremicnega premozenja Mestne obcine Ljubljana skupaj s 
pripombami. 

Navzocnost se ni spremenila (33 svetnikov).
 
Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti je glasovalo 5 svetnikov.
 

Sklep je bit sprejet. 

AD 16. 
PREDLOG SKLEPA 0 SOGLASJU K SKLENITVI POGODBE 0 DOLOCITVI PLACILA 
LIKVIDACIJSKEMU UPRAVITELJU MED UPRAVITELJEM ANDREJEM KRASKOM IN 
JAVNIM ZAVODOM AGENCIJA ZA SPORT LJUBLJANA - V LIKVIDACIJI 

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

Marko KOLENC, nacelnik Oddelka za sport, je podal uvodno obrazlozitev, 
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Jadranka DAKIC, predsednica Odbora za gospodarjenje z nepremicninami, je podala stalisce odbora. 

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

Razpravljal ni nihce, zato je zupan dal na glasovanje 

PREDLOG SKLEPA:
 
Mestni svet Mestne obcine Ljubljana sprejme predlog Sklepa 0 soglasju k sklenitvi pogodbe 0
 

doloeitvi placila Iikvidacijskemu upravitelju med upraviteljem Andrejem Kraskom in javnim
 
zavodom Agencija za sport Ljubljana - v Iikvidaciji.
 

Navzocnost je priglasilo 28 svetnikov.
 
Zaje glasovalo 28 svetnikov. Proti ni glasoval nihce.
 

Sklep je bil sprejet. 

AD 17. 
PREDLOG SKLEPA 0 DELNI POVRNITVI STROSKOV VOLILNE KAMPANJE ZA LOKALNE 
VOLITVE V MESTNI OBCINI LJUBLJANA ZA VOLILNO LETO 2010 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje . Po sklicu so prejeli porocilo pristojnega Odbora za finance z 
amandmajem. 

Matjaz BREGAR, direktor Sluzbe za organiziranje dela mestnega sveta,je podal uvodno obrazlozitev,
 

Jadranka DAKIC, predsednica Odbora za gospodarjenje z neprernicninami, je podala stalisce odbora.
 

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

Razpravljal ni nihce , zato je zupan dal na glasovanje
 

AMANDMA Odbora za finance:
 

V 5. clenu se besedilo »najkasneje v 30 dneh«, zamenja z besedilom: »30. dan«,
 

Navzocnost je priglasilo 28 svetnikov.
 
Zaje glasovalo 27 svetnikov. Proti ni glasoval nihce.
 

Amandma je bil sprejet.
 

Nato je zupan dal na glasovanje
 

PREDLOG SKLEPA: 

Mestni svet Mestne obcine Ljubljana sprejme predlog Sklepa 0 delni povrnitvi stroskov volilne 
kampanje za lokalne volitve v Mestni obcini Ljubljana za volilno leto 2010 skupaj s sprejetim 
amandmajem. 

Navzocnost se ni spremenila (28 svetnikov).
 
Zaje glasovalo 29 svetnikov. Proti ni glasoval nihce.
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Zupan je prevzel vodenje seje ob 18.35. 

Razpravljali so svetniki: Ignac POLAJNAR, Dimitrij KOVACIC, Janez MOSKRIC, Janko 
MODERNDORFER, Meta VESEL VALENTINCIC, Bostjan CIZELJ, Milos PAVLICA in Ales 
KARDELJ. 

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

Po koncani razpravi je dal zupan na glasovanje
 

PREDLOGU SKLEPA:
 

Mestni svet Mestne obcine Ljubljana sprejrne predlog Izstopne izjave iz Skupnosti obcin Slovenije.
 

Navzocnost je priglasilo 32 svetnikov.
 
Zaje glasovalo 26 svetnikov. Proti je glasovalo 7 svetnikov.
 

Sklep je bit sprejet.
 

S temje bil izcrpan dnevni red 37. seje Mestnega sveta Mestne obcine Ljubljana in zatoje zupan ob 19.15 
sejo koncal, 

DlREKTOR
 
Sluzbe za organiziranje dela
 

mestnega sveta
 
Matjaz BREGAR
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