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

Številka: 03200-6/2010-7 

Datum:   21. 6. 2010 

 

 

ZAPISNIK 

 

 

40. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, ki je bila v ponedeljek, 21. junija 2010. 

 

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

Ljubljana. 

 

Sejo sta vodila ţupan Mestne občine Ljubljana Zoran JANKOVIĆ in podţupan Janko MÖDERNDORFER.  

 

Na seji so bili navzoči člani in članice Mestnega sveta (v nadaljevanju svetniki): 

 

Bojan ALBREHT, Bruna ANTAUER, Anja BAH ŢIBERT, izr. prof. dr. Milena Mileva BLAŢIĆ, 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 KOŢELJ, dr. Joţef KUNIČ, Mitja 

MERŠOL, Janez MOŠKRIČ, Janko MÖDERNDORFER, Miloš PAVLICA, Marija Dunja PIŠKUR 

KOSMAČ, Ignac POLAJNAR, Sašo RINK, Franc SLAK, Eva STRMLJAN KRESLIN, prof. dr. Metka 

TEKAVČIČ, prof. dr. Gregor TOMC, Meta VESEL VALENTINČIČ, Peter VILFAN, Marjan Jernej 

VIRANT in dr. Slavko ZIHERL.  

 

Odsotni so bili svetniki: g. Slavko SLAK, prof. dr. Andrej RUS, prof. dr. Bojana BEOVIĆ, Danica SIMŠIČ 

in Peter SUŠNIK. 

 

Seja se je pričela ob 15.42 uri ob navzočnosti 29 svetnikov. 

 

 

S sklicem so svetniki prejeli predlog dnevnega reda 40. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana: 

 

 
1. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude  

2. Poročilo ţupana  

3. Kadrovske zadeve  

4. Obravnava gradiva za Svet ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING 

Ljubljana, d.o.o. (letna poročila)  

5. Letno poročilo druţbe ŢALE Javno podjetje, d.o.o. za leto 2009, s predlogom za izplačilo 

letne nagrade direktorju druţbe  

6. Letno poročilo druţbe JAVNO PODJETJE Ljubljanska parkirišča in trţnice, d.o.o. za leto 

2009, s predlogom za izplačilo letne nagrade v.d. direktorja druţbe  

7. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja VS 2/2 

Trnovo – Športni park Trnovo  

8. a) Predlog Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno - izobraţevalnega zavoda Osnovne  

          šole Kašelj 
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     b) Predlog Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno –      

         izobraţevalnega zavoda Osnovne šole Polje  

9. Predlog Odloka o turističnem vodenju v Mestni občini Ljubljana  

10. Osnutek Odloka o obdelavi mešanih komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave 

ali odstranjevanja komunalnih odpadkov  

11. Predlog Sklepa o soglasju k dodelitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorici in 

namestnikoma direktorice Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije za leto 

2009  

12. a) Poročilo o uresničevanju stanovanjskega programa Mestne občine Ljubljana za   

          leto 2009  

            b) Letno poročilo Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leto   

                 2009  

            c) Predlog Sklepa o imenovanju revizorja letnega poročila Javnega stanovanjskega  

                sklada Mestne občine Ljubljana za leti 2010 in 2011  

       13. Predlog Sklepa o uspešnosti dela direktorice JSS MOL v letu 2009  

 
 

Po sklicu seje so prejeli obvestilo ţupana o umiku predlagane 12. točko z naslovom »Predlog Sklepa o 

spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Športno rekreacijski center Tivoli«. 

Ostale točke se ustrezno preštevilčijo.  

 

Ker razprave ni bilo, je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA:  

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog dnevnega reda 40. seje mestnega sveta skupaj 

s spremembo. 

 
Navzočnost je priglasilo 22 svetnikov. 

 

Svetnica izr. prof. dr. Milena Mileva BLAŢIĆ je zahtevala ponovitev glasovanja. 

 

Ţupan je ponovil preverjanje navzočnosti. 

 

Navzočnost je priglasilo 29 svetnikov. 

Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 1. 

 

VPRAŠANJA IN POBUDE SVETNIKOV TER ODGOVORI NA VPRAŠANJA IN POBUDE 

 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli po sklicu seje.  

 

Svetniška vprašanja oziroma pobude s predlogom za pisni odgovor je poslal: 

- Svetniški klub SDS (1. glede najema sluţbenega vozila BMW, 2. glede prometnega 

prekrška na Rimski cesti, 3. glede brezplačne odklenitve lisic in ponovnega ogleda 

domnevnega kraja prekrška) 
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Odgovore na svoja vprašanja oziroma pobude so prejeli: 

- Svetniški klub SDS (glede vloţka in deleţa MOL-a v javnem zasebnem partnerstvu v 

ROGU) 

- Svetniški klub LDS (glede ureditve otroškega vrtca v Celovških dvorih) 

- svetnik Roman KOLAR (glede hrupa v Stari Ljubljani). 
 

AD 2. 

 

POROČILO ŢUPANA 

 

Ţupan je predstavil poročilo. 

 

 

AD 3. 

 

KADROVSKE ZADEVE 

 

Kadrovskih zadev ni bilo. 

 

 

AD 4. 

 

OBRAVNAVA GRADIVA ZA SVET USTANOVITELJEV JAVNIH PODJETIJ POVEZANIH V 

HOLDING LJUBLJANA, D.O.O. (LETNA POROČILA) 

 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega Odbora za 

finance. 

 

Zdenka GROZDE, direktorica Javnega holdinga Ljubljana d.o.o., je podala uvodno obrazloţitev. 

 

Jadranka DAKIĆ, predsednica Odbora za finance, je podala stališče odbora.  

 

Maša KOCIPER, predsednica Statutarno pravne komisije, ni ţelela besede. 

 

Razpravljala sta svetnika: Dimitrij KOVAČIČ in Boštjan CIZELJ. 

 

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

 

Po končani razpravi je ţupan dal na glasovanje 

 

1. PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana pooblašča ţupana Mestne občine Ljubljana, da na Svetu 

ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. glasuje za sprejem 

letnih poročil s poročilom neodvisnega revizorja za leto 2009, za druţbe Javno podjetje Energetika 

Ljubljana d.o.o., Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija d.o.o., Javno podjetje Ljubljanski potniški 

promet, d.o.o. in Snaga Javno podjetje d.o.o. 

 

Navzočnost je priglasilo 32 svetnikov. 

Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti je glasovalo 7 svetnikov. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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2. PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana pooblašča ţupana Mestne občine Ljubljana, da na Svetu 

ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. glasuje za predloge 

sklepov o uporabi bilančnega dobička pod št. 2 in 4 ter pokrivanju izgube pod št. 6 in 8. 
 

Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 

Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti je glasovalo 7 svetnikov. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 5. 

LETNO POROČILO DRUŢBE ŢALE JAVNO PODJETJE, D.O.O. ZA LETO 2009, S 

PREDLOGOM ZA IZPLAČILO LETNE NAGRADE DIREKTORJU DRUŢBE 

 
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega Odbora za 

finance. 

 

Bojan LEPIČNIK, direktor druţbe ŢALE Javno podjetje, d.o.o., je podal uvodno obrazloţitev.  

 

Ob 16.05 je vodenje seje prevzel podţupan Janko MÖDERNDORFER.  

 

Jadranka DAKIĆ, predsednica Odbora za finance, je podala stališče odbora.  

 

Maša KOCIPER, predsednica Statutarno pravne komisije, ni ţelela besede. 

 

Ob 16.08 je vodenje seje prevzel ţupan. 

 

Razpravljali so svetniki: doc. dr. Gregor GOMIŠČEK, Jadranka DAKIĆ, Janez MOŠKRIČ in ţupan. 

 

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

 

Po končani razpravi je ţupan dal na glasovanje 

 

1. PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Letno poročilo druţbe ŢALE Javno podjetje, d.o.o. za 

leto 2009 s poročilom neodvisnega revizorja. 
 

Navzočnost je priglasilo 32 svetnikov.  

Za je glasovalo 36 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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2. PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa, da se bilančni dobiček poslovnega leta 

2009 druţbe ŢALE Javno podjetje, d.o.o., v višini 326.567,73 EUR, razporedi za prenos na 

druţbenika. 

 
Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 

Za je glasovalo 20 svetnikov. Proti je glasovalo 7 svetnikov. 

 

Svetnik Gregor ISTENIČ je zahteval ponovitev glasovanja. 

 

Ţupan je ponovil glasovanje. 

 

Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti je glasovalo 5 svetnikov. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

3. PREDLOGU SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o določitvi višine letne nagrade Bojanu 

Lepičniku, direktorju druţbe ŢALE Javno podjetje, d.o.o. za leto 2009, v višini 1,5 plače.  

 

Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 

Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti so glasovali 4 svetniki. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 6. 

 

LETNO POROČILO DRUŢBE JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKA PARKIRIŠČA IN TRŢNICE, 

D.O.O. ZA LETO 2009, S PREDLOGOM ZA IZPLAČILO LETNE NAGRADE V.D. 

DIREKTORJA DRUŢBE  

 

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

 

Samo LOZEJ, v. d. direktorja druţbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in trţnice, d.o.o., je podal 

uvodno obrazloţitev.   

 

Jadranka DAKIĆ, predsednica Odbora za finance, je podala stališče odbora.  

 

Maša KOCIPER, predsednica Statutarno pravne komisije, ni ţelela besede. 

 

Razpravljal je svetnik doc. dr. Gregor GOMIŠČEK. 

 

Svetnik Boštjan CIZELJ je opozoril, da ni internetne povezave in da jim je s tem onemogočen dostop do 

gradiva. 

 

Odgovore in pojasnila v zvezi z razpravi je podal ţupan. 
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Po končani razpravi je ţupan dal na glasovanje 

 

1. PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Letno poročilo druţbe Javno podjetje Ljubljanska 

parkirišča in trţnice, d.o.o. za leto 2009 s poročilom neodvisnega revizorja. 
 

Navzočnost je priglasilo 31 svetnikov. 

Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti je glasovalo 6 svetnikov. 

 

Sklep je bil sprejet. 
 

2. PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog sklepa, da se bilančni dobiček poslovnega leta 

2009 druţbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in trţnice, d.o.o., v višini 308.215,20 EUR, 

razporedi za prenos v druge rezerve iz dobička. 

 

Navzočnost se ni spremenila (31 svetnikov). 

Za je glasovalo 33 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

3. PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o določitvi višine letne nagrade Mateji 

Duhovnik, v.d. direktorja druţbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in trţnice, d.o.o. do 31. 10. 

2009, in Samu Lozeju, v.d. direktorja druţbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in trţnice, d.o.o. 

od 23. 11. 2009 dalje, v višini 1,5 plače, ki se imenovanima izplača v sorazmernem delu glede na 

mandat v.d. direktorja v letu 2009.  

 

Navzočnost se ni spremenila (31 svetnikov). 

Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti je glasovalo 6 svetnikov. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 7. 

 

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROSTORSKIH 

UREDITVENIH POGOJIH ZA OBMOČJA UREJANJA V MESTNEM SREDIŠČU - ZA DELE 

OBMOČIJ UREJANJA CO 1/6 ČOPOVA ULICA IN CO 1/13 JUŢNI TRG 

 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo 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 obrazloţitev.  

 

Prof. Janez KOŢELJ, predsednik Odbora za urejanje prostora in urbanizem, je podal stališče odbora.  

 

Maša KOCIPER, predsednica Statutarno pravne komisije, ni ţelela besede. 
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Ţupan je pojasnil, da se obravnava predloga odloka na podlagi 135. člena Poslovnika Mestnega sveta 

Mestne občine Ljubljana opravi po vrstnem redu posebej o vsakem členu, h kateremu so vloţeni 

amandmaji. Razprava o posameznem členu je omejena na razpravo o amandmajih, ki so vloţeni k temu 

členu. Glasovanje o amandmajih se opravi takoj po končani razpravi o amandmajih k posameznemu členu. 

 

Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

AMANDMA ţupana: 

 

V 22. členu se za 4. točko doda nova točka, ki se glasi: 

 

»5. Kolesarski promet 

 

Kolesarski promet poteka po vozišču Ziherlove ulice. Po celotni dolţini prostorske enote C1 se 

vozišče označi z ustreznimi piktogrami.« 

 
Navzočnost je priglasilo 34 svetnikov. 

Za je glasovalo 39 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 

 

Amandma je bil sprejet. 

 

Svetnik Roman KOLAR je podal postopkovni predlog sklepa, da naj se po razpravi o predlogu Odloka o 

občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja VS 2/2 Trnovo - Športni park Trnovo, 

odločanje prenese na 41. sejo mestnega sveta, dne 5.7.2010, ker bodo o tej točki razpravljali čez sedem dni 

v okviru 12. redne seje Komisije za pobude in pritoţbe občanov. 

 

Ţupan je dal na glasovanje 

 

POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnika Romana KOLARJA: 

 

Po razpravi o predlogu Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja 

urejanja VS 2/2 Trnovo - Športni park Trnovo, naj se odločanje o tej točki prenese na 41. sejo 

mestnega sveta, dne 5.7.2010. 

 

Ţupan je povedal, da postopkovni predlog sklepa ne podpira. 

 

Navzočnost se ni spremenila (34 svetnikov). 

Za je glasovalo 14 svetnikov. Proti je glasovalo 25 svetnikov. 

 

Postopkovni sklep ni bil sprejet. 

 

Obrazloţitev glasu so podali svetniki: Boštjan CIZELJ, Aleš ČERIN in Miha JAZBINŠEK. 

 

Nato je dal ţupan na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem 

načrtu za del območja urejanja VS 2/2 Trnovo - Športni park Trnovo skupaj s sprejetim 

amandmajem. 

 

Navzočnost se ni spremenila (34 svetnikov). 

Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti so glasovali 4 svetniki. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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AD 8. 

 

A) PREDLOG ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO - IZOBRAŢEVALNEGA 

ZAVODA OSNOVNE ŠOLE KAŠELJ 

B) PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-

IZOBRAŢEVALNEGA ZAVODA OSNOVNE ŠOLE POLJE 

 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega Odbora za predšolsko 

vzgojo in izobraţevanje. 

 

Marija FABČIČ, načelnica Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraţevanje, je podala uvodno obrazloţitev k 

obema točkama. 

 

Eva STRMLJAN KRESLIN, predsednica Odbora za predšolsko vzgojo in izobraţevanje, je podala stališče 

odbora k obema točkama.  

 

Maša KOCIPER, predsednica Statutarno pravne komisije, ni ţelela besede. 

 

Ker k predlogu Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno - izobraţevalnega zavoda Osnovne šole Kašelj, prav 

tako pa tudi k predlogu Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraţevalnega 

zavoda Osnovne šole Polje, ni bil vloţen noben amandma, ni bilo razprave, zato je ţupan dal na glasovanje  

 

1. PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-

izobraţevalnega zavoda Osnovne šole Kašelj.  

 

Navzočnost je priglasilo 32 svetnikov. 

Za je glasovalo 33 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

2. PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi 

javnega vzgojno-izobraţevalnega zavoda Osnovne šole Polje.  

 

Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 

Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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AD 9. 

 

PREDLOG ODLOKA O TURISTIČNEM VODENJU V MESTNI OBČINI LJUBLJANA 

 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega Odbora za gospodarske 

dejavnosti, turizem in kmetijstvo. 

 

Irena RAZPOTNIK, načelnica Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, je podala uvodno 

obrazloţitev.  

 

Bojan ALBREHT, predsednik Odbora za gospodarske dejavnosti, turizem in kmetijstvo, je podal stališče 

odbora.  

 

Maša KOCIPER, predsednica Statutarno pravne komisije, ni ţelela besede. 

 

Ker k predlogu Odloka o turističnem vodenju v Mestni občini Ljubljana ni bil vloţen noben amandma, ni 

bilo razprave, zato je ţupan dal na glasovanje  

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o turističnem vodenju v Mestni občini 

Ljubljana. 

 

Navzočnost je priglasilo 29 svetnikov. 

Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 10. 

 

OSNUTEK ODLOKA O OBDELAVI MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV IN ODLAGANJU 

OSTANKOV PREDELAVE ALI ODSTRANJEVANJA KOMUNALNIH ODPADKOV 

 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli tudi uradni zaznamek pristojnega Odbora za 

gospodarske javne sluţbe in promet. 

 

Ker pristojno delovno telo ni obravnavalo Osnutka Odloka o obdelavi mešanih komunalnih odpadkov in 

odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, je ţupan v skladu s četrtim 

odstavkom 50. člena Poslovnika MS MOL dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana bo obravnaval in odločal o Osnutku Odloka o obdelavi mešanih 

komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov 

kljub temu, da osnutek odloka ni bil obravnavan na pristojnem delovnem telesu. 

 

 

Navzočnost je priglasilo 25 svetnikov. 

Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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Irena RAZPOTNIK, načelnica Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, je podala uvodno 

obrazloţitev.  

 

Maša KOCIPER, predsednica Statutarno pravne komisije, ni ţelela besede. 

 

Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme osnutek Odloka o obdelavi mešanih komunalnih 

odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov skupaj s 

pripombami. 

 

Navzočnost se ni spremenila ( 25 svetnikov). 

Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 11. 

 

PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K DODELITVI DELA PLAČE ZA REDNO DELOVNO 

USPEŠNOST DIREKTORICI IN NAMESTNIKOMA DIREKTORICE REGIONALNE 

RAZVOJNE AGENCIJE LJUBLJANSKE URBANE REGIJE ZA LETO 2009 

 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega Odbora za lokalno 

samoupravo. 

 

Zdenka ŠIMONOVIČ, vodja Odseka za razvojne projekte v Sluţbi za razvojne projekte in investicije, je 

podala uvodno obrazloţitev.  

 

Janko MÖDERNDORFER, predsednik Odbora za lokalno samoupravo, je podal stališče odbora.  

 

Maša KOCIPER, predsednica Statutarno pravne komisije, ni ţelela besede. 

 

Razpravljal je svetnik doc. dr. Gregor GOMIŠČEK.  

 

Odgovore in pojasnila v zvezi z razpravo je podal ţupan. 

 

Obrazloţitev glasu je podal svetnik doc. dr. Gregor GOMIŠČEK. 

 

Po končani razpravi je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o soglasju k dodelitvi dela plače za 

redno delovno uspešnost direktorici in namestnikoma direktorice Regionalne razvojne agencije 

Ljubljanske urbane regije za leto 2009. 

 

 

Navzočnost je priglasilo 27 svetnikov. 

Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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AD 12. 

 

A) POROČILO O URESNIČEVANJU STANOVANJSKEGA PROGRAMA MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA ZA LETO 2009  

 

B) LETNO POROČILO JAVNEGA STANOVANJSKEGA SKLADA MOL ZA LETO 2009  

 

C) IMENOVANJE REVIZORJA LETNEGA POROČILA JAVNEGA STANOVANJSKEGA 

SKLADA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2010 IN 2011 

 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega Odbora za stanovanjsko 

politiko. 

 
Joţka HEGLER, direktorica Javnega stanovanjskega sklada MOL, je podala uvodno obrazloţitev za vse tri 

točke. 

 

Sašo RINK, predsednik Odbora za stanovanjsko politiko, je podal stališče odbora za točki A) in B).  

 

Jadranka DAKIĆ, predsednica Odbora za finance, je podala stališče odbora za točko C).  

 

Maša KOCIPER, predsednica Statutarno pravne komisije, ni ţelela besede. 

 

A) 

O Poročilu o uresničevanju stanovanjskega programa Mestne občine Ljubljana za leto 2009 ni 

razpravljal nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 
 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Poročilo o uresničevanju stanovanjskega programa 

Mestne občine Ljubljana za leto 2009. 

 

Navzočnost je priglasilo 25 svetnikov. 

Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 
B) 

O Letnem poročilu Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leto 2009, ki ga je 

Nadzorni svet JSS MOL potrdil na 52. seji dne 18. 3.2010 ni razpravljal nihče, zato je ţupan dal na 

glasovanje 
 

1. PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Letno poročilo Javnega stanovanjskega sklada Mestne 

občine Ljubljana za leto 2009, ki ga je Nadzorni svet JSS MOL potrdil na 52. seji dne 18. 3. 2010.  

 

Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov). 

Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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2. PREDLOG SKLEPA: 

 

Preseţek odhodkov nad prihodki iz upravljanja sredstev MOL v letu 2009 v višini 196.305 EUR iz 

konta 9403-9001 se krije s preseţkom prihodkov nad odhodki za sredstva MOL iz preteklih let – 

konto 9850-0001. 

 

Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov). 

Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

3. PREDLOG SKLEPA: 

 

Preseţek odhodkov nad prihodki se krije:  

 

- ugotovljeni preseţek odhodkov nad prihodki iz namenskega premoţenja v letu 2009 v višini 

4.211.893,33 EUR se krije iz preseţka prihodkov nad odhodki iz preteklih let v višini 3.298.339,27 

EUR s konta 9403-9002;  
- v višini 65.191,32 EUR iz konta 9403-9004 Rezultat iz sredstev delovanja,  

- nepokriti del preseţka odhodkov nad prihodki v višini 848.362,74 EUR ostane v breme na kontu 

9403-9002 Preseţek prihodkov JSS MOL. 

 

Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov). 

Za je glasovalo 21 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

C) 

O predlogu Sklepa o imenovanju revizorja za pregled letnega poročila Javnega stanovanjskega 

sklada Mestne občine Ljubljana za leti 2010 in 2011 ni razpravljal nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 
 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o imenovanju revizorja za pregled 

letnega poročila Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leti 2010 in 2011.  

 
Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov). 

Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 
AD 13. 

 

PREDLOG SKLEPA O USPEŠNOSTI DELA DIREKTORICE JSS MOL V LETU 2009 

 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega Odbora za stanovanjsko 

politiko. 

 

Leonida RIJAVEC ROŢANC, vodja Splošnega sektorja Javnega stanovanjskega sklada MOL, je podala 

uvodno obrazloţitev. 

 

Sašo RINK, predsednik Odbora za stanovanjsko politiko, je podal stališče odbora.  
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Maša KOCIPER, predsednica Statutarno pravne komisije, ni ţelela besede. 

 

Razpravljal je svetnik doc. dr. Gregor GOMIŠČEK. 

 

Odgovore in pojasnila v zvezi z razpravo je podal ţupan. 

 

Nato je dal ţupan na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o uspešnosti dela direktorice JSS MOL 

v letu 2009.  

 

Navzočnost je priglasilo 22 svetnikov. 

 

Podţupan Aleš ČERIN je zahteval ponovitev glasovanja. 

 

Ţupan je ponovno preveril navzočnost. 

 

Navzočnost je priglasilo 26 svetnikov. 

Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

 

S tem je bil izčrpan dnevni red 40. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana in zato je ţupan ob 17.16 

sejo končal.  
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Mestne občine Ljubljana 
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