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Številka: 03200-11/2010-32 

Datum: 4. 1. 2011    

 

 

ZAPISNIK 
 

 

2. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, ki je bila v ponedeljek, 20. decembra 

2010. 

 

Seja je potekala v Veliki sejni dvorani Mestne občine Ljubljana, Magistrat, Mestni trg 

1, Ljubljana. 

 

Sejo je vodil ţupan Mestne občine Ljubljana Zoran JANKOVIĆ. 

  

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

 

Bojan ALBREHT, Bruna ANTAUER, izr. prof. dr. Milena Mileva BLAŢIĆ, Marko BOKAL, 

dr. Marta BON, Breda BREZOVAR PAPEŢ, Mirko BRNIČ JAGER, mag. Nives CESAR, 

Aleš ČERIN, Jadranka DAKIĆ, Tjaša FICKO, Bogomir GORENŠEK, Gregor ISTENIČ, 

Roman JAKIČ, Miha JAZBINŠEK, Aleš KARDELJ, Mojca KAVTIČNIK – OCVIRK, Maša 

KOCIPER, Iztok KORDIŠ, prof. Janez KOŢELJ, Anton KRANJC, Mojca KUCLER 

DOLINAR, mag. Anţe LOGAR, Boris MAKOTER, Dragutin MATE, Zofija MAZEJ 

KUKOVIČ, Mitja MERŠOL, Uroš MINODRAŠ, Janko MÖDERNDORFER, Pavla 

MUREKAR, mag. Tomaţ OGRIN, Marija Dunja PIŠKUR KOSMAČ, Sašo RINK, Eva 

STRMLJAN KRESLIN, Marko ŠIŠKA, Mojca ŠKRINJAR, prof. dr. Metka TEKAVČIČ, 

prof. dr. Gregor TOMC, prof. dr. Ţiga TURK, Marjeta VESEL VALENTINČIČ, Peter 

VILFAN, Marjan Jernej VIRANT, prof. dr. Slavko ZIHERL, Jelka ŢEKAR in Julijana 

ŢIBERT. 

 

Seja se je pričela ob 15.36 uri ob navzočnosti 37 svetnikov. 

 

S sklicem so svetniki prejeli predlog dnevnega reda 2. seje Mestnega sveta Mestne občine 

Ljubljana: 

 

1. Potrditev zapisnika 1. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana 

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

3. Poročilo ţupana 

4. Kadrovske zadeve 

5. Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2009 s 

Poročilom Nadzornega odbora Mestne občine Ljubljana 

6. Polletno poročilo o poslovanju druţbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in trţnice, 

d.o.o. za obdobje januar – junij 2010 

7. Poročilo o poslovanju druţbe ŢALE Javno podjetje, d.o.o. za obdobje januar – junij 2010 
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8. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 

Mednarodni grafični likovni center s predlogom za hitri postopek 

9. Predlog Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Ljubljanski grad  

10. Predlog Sklepa o redni likvidaciji javnega zavoda Keramični in lončarski center 

11. Predlog Sklepa o potrditvi Sklepa o kritju stroškov izvajanja programa za predšolske otroke 

12. Predlog Sklepa o soglasju k določitvi dela plače za redno delovno uspešnost poveljniku 

javnega zavoda Gasilska brigada Ljubljana za leto 2009 

13. Predlog Sklepa o soglasju Javnemu zavodu Lekarna Ljubljana k nakupu novih poslovnih 

prostorov za deţurno lekarno 

14. Predlog Dopolnitve Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoţenjem Mestne 

občine Ljubljana za leto 2010 

15. Predlog Sklepa o soglasju k pravnemu poslu prodaje nepremičnega premoţenja Mestne 

občine Ljubljana – zemljišča parc. št. 2765/2, 2765/3, 2765/4, 2771/2 in 2778/2 vse k.o. Kašelj 

16. Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila 

Ljubljana s predlogom za hitri postopek 

 

Ţupan je povedal, da so svetniki s sklicem prejeli tudi okvirni terminski plan sej mestnega 

sveta za leto 2011 ter obvestilo o nadaljevanju postopkov sprejemanja aktov iz mandata 2006-

2010. 

 

Po sklicu so svetniki prejeli predlog Svetniškega kluba Zeleni Slovenije za umik 13. točke 

predlaganega dnevnega reda z naslovom »Predlog Sklepa o soglasju Javnemu zavodu 

Lekarna Ljubljana k nakupu novih poslovnih prostorov za deţurno lekarno«. Ostale 

točke se ustrezno preštevilčijo. Naknadno so prejeli še dodatno utemeljitev predloga za umik 

te točke Svetniškega kluba Zeleni Slovenije. 

 

O dnevnem redu je razpravljal svetnik Miha JAZBINŠEK. 

 

Ţupan je dal na glasovanje najprej  

 

PREDLOG ZA UMIK 13. TOČKE: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se s predlaganega dnevnega 

reda 2. seje mestnega sveta umakne 13. točka z naslovom: 

»Predlog Sklepa o soglasju Javnemu zavodu Lekarna Ljubljana k nakupu novih 

poslovnih prostorov za deţurno lekarno«.  

 

Ţupan je povedal, da predloga ne podpira. 

 

Navzočnost je priglasilo 36 svetnikov. 

Za je glasovalo 8 svetnikov. Proti je glasovalo 28 svetnikov. 

 

Predlagana sprememba dnevnega reda ni bila sprejeta. 

 

 

Nato je ţupan dal na glasovanje  

 

PREDLOG SKLEPA: 
 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog dnevnega reda 2. seje mestnega 

sveta.  
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Navzočnost se ni spremenila (36 svetnikov). 

Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Predlagani dnevni red je bil sprejet. 

 

 

AD 1. 

 

POTRDITEV ZAPISNIKA 1. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA 

 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje.  

 

O zapisniku 1. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana ni razpravljal nihče, zato je 

ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi zapisnik 1. seje Mestnega sveta Mestne 

občine Ljubljana z dne 8. novembra 2010. 

 

Navzočnost je priglasilo 35 svetnikov. 

Za je glasovalo 38 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 s sklicem in po sklicu seje.  

 

Pisno vprašanje z zahtevo za ustno predstavitev je poslala svetnica Zofija MAZEJ 

KUKOVIČ (glede cene projektiranja Mrtvaškega mostu).  

 

Vprašanja in pobude so poslali svetniki: 

- Aleš KARDELJ (glede: 1. odbora za prireditev kmečke ohceti v Ljubljani, 2. sveta za 

vprašanja starejših, 3. sveta za vprašanja invalidov), 

- mag. Anţe LOGAR (glede: 1. avtorskih in podjemnih pogodb, 2. študentskega dela, 3. 

izobraţevanja zaposlenih MOL, 4. analize stroškov prenosa in izvajanja GJS, 5. pobude 

nadzornega odbora za enotne javne razpise za vzdrţevalna dela na področju vrtcev, 6. 

ugotavljanja vzrokov prekoračitve pogodbene vrednosti iz naslova dodatnih in nepredvidenih 

del), 
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- Pavla MUREKAR (glede: 1. rekonstrukcije Kolizeja, 2. Trga republike, 3. poslovnega 

prostora na Petkovškovem nabreţju 67, 4. zunanjih sodelavcev mestnega sveta), 

- Mirko BRNIČ JAGER (glede izvajanja programa Ljubljana moje mesto), 

- Mojca ŠKRINJAR (glede oblikovanja sistema javnih del).   

 

Odgovor na svoje vprašanje glede stavbe na Petkovškovem nabreţju 67 je prejel svetnik v 

prejšnjem mandatu Dimitrij KOVAČIČ. 

 

Besedo za ustno postavitev vprašanja je ţupan dal svetnici Zofiji MAZEJ KUKOVIČ.  

 

Na vprašanje svetnice je odgovorila Darja LESJAK, direktorica Sluţbe za razvojne projekte 

in investicije. 

 

 

AD 3. 

 

POROČILO ŢUPANA 

 

Ţupan 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 obrazloţitev. 

 

1. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA POIMENOVANJE 

NASELIJ IN ULIC 

 

Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

V Komisijo za poimenovanje naselij in ulic  se   i m e n u j e j o : 

 

- izr. prof. dr. Milena Mileva BLAŢIĆ      predsednica 

- Primoţ HAINZ         član 

- Iztok KORDIŠ         član 

- Aleš MIŢIGOJ         član 

- Janez MOŠKRIČ                              član 

- Mojca ŠKRINJAR         članica 

- Marjan Jernej VIRANT        član 
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II. 

Mandat članov Komisije za poimenovanje naselij in ulic  je vezan na mandat Mestnega 

sveta Mestne občine Ljubljana.  

 

III. 

Naloga komisije je obravnava oziroma priprava predlogov za poimenovanje naselij in 

ulic  na območju Mestne občine Ljubljana. 

 

IV. 

Ta sklep začne veljati z dnem, ko ga sprejme Mestni svet Mestne občine Ljubljana. 

 

Navzočnost je priglasilo 32 svetnikov. 

Za je glasovalo 35 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

2. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU NADZORNEGA ODBORA MESTNE 

OBČINE LJUBLJANA 

 

Razpravljal je svetnik mag. Anţe LOGAR. 

 

Pojasnilo v zvezi z razpravo svetnika je podal ţupan in nato dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

V   Nadzorni  odbor  Mestne  občine Ljubljana  se   i m e n u j e j o : 

 

- Franc SLAK   predsednik 

- Jovita AŢMAN  članica 

- Marija HORVAT  članica 

- dr. Slavka KAVČIČ  članica 

- mag. Mitja SELAN  član 

- mag. Andrej ŠIRCELJ član 

- Silvester ZAMAN  član 

 

                                                              II. 

Mandat članov Nadzornega odbora Mestne občine Ljubljana je vezan na mandat 

Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana.  

 

Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 

Za je glasovalo 35 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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3. PREDLOG SKLEPA O PRENEHANJU MANDATA IN IMENOVANJU 

NADOMESTNEGA ČLANA NADZORNEGA SVETA JAVNEGA 

STANOVANJSKEGA SKLADA MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

Marku BOKALU preneha mandat člana Nadzornega sveta Javnega stanovanjskega 

sklada Mestne občine Ljubljana. 

 

II. 

V Nadzorni svet Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana  s e   

i m e n u j e : 

 

Bojan ALBREHT. 

 

Mandat imenovanega je vezan na mandat nadzornega sveta.  

 

Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 

Za je glasovalo 39 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

4. PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K IMENOVANJU DIREKTORJA JAVNEGA 

ZAVODA MLADI ZMAJI – CENTRA ZA KAKOVOSTNO PREŢIVLJANJE 

PROSTEGA ČASA OTROK IN MLADIH 

 

Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občina Ljubljana daje soglasje k imenovanju mag. Vojka 

VAVPOTIČA za direktorja javnega zavoda Mladi zmaji  - Centra za kakovostno 

preţivljanje prostega časa otrok in mladih. 

 

Mandat imenovanega traja pet let. 

 

Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 

Za je glasovalo 38 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

5. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO VRTCA LEDINA 

 

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

 

Lučki POSTRUŢIN se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Vrtca Ledina. 

 

Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 

Za je glasovalo 41 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 5. 

 

PREDLOG ODLOKA O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA MESTNE 

OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2009 S POROČILOM NADZORNEGA ODBORA 

MESTNE OBČINE LJUBLJANA 
 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. S sklicem so prejeli tudi poročilo Nadzornega 

odbora MOL. Po sklicu so prejeli poročila naslednjih odborov Mestnega sveta Mestne občine 

Ljubljana: 

- Odbora za lokalno samoupravo, 

- Odbora za predšolsko vzgojo in izobraţevanje in 

- pristojnega Odbora za finance. 

 

Poročila Odbora za zaščito, reševanje in civilno obrambo niso prejeli, ker ga je odbor 

posredoval prepozno. 

 

Urša OTONIČAR, načelnica Oddelka za finance in računovodstvo, je podala uvodno 

obrazloţitev.  

 

Ivan OVEN, predsednik Nadzornega odbora MOL v prejšnjem mandatu, je predstavil 

poročilo odbora.  

 

Predsednica Odbora za finance Jadranka DAKIĆ je predstavila stališče odbora.  

 

Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni ţelela besede. 

 

Razpravljali so svetniki: Marjeta VESEL VALENTINČIČ, mag. Anţe LOGAR, Mojca 

KUCLER DOLINAR, Mojca ŠKRINJAR, prof. dr. Metka TEKAVČIČ in Marko ŠIŠKA. 

 

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

 

Po končani razpravi je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o zaključnem računu 

proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2009. 

 

Obrazloţitev glasu je podala svetnica prof. dr. Metka TEKAVČIČ. 
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Navzočnost je priglasilo 43 svetnikov. 

Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti je glasovalo 9 svetnikov. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 6. 

 

POLLETNO POROČILO O POSLOVANJU DRUŢBE JAVNO PODJETJE 

LJUBLJANSKA PARKIRIŠČA IN TRŢNICE, D.O.O. ZA OBDOBJE JANUAR – 

JUNIJ 2010 
 

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

 

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

uvodno obrazloţitev.  

 

Predsednica Odbora za finance Jadranka DAKIĆ je predstavila stališče odbora. 

 

Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni ţelela besede. 

 

Razpravljali so svetniki: Pavla MUREKAR, Zofija MAZEJ KUKOVIČ, Mojca KUCLER 

DOLINAR in mag. Anţe LOGAR. 

 

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

 

Po končani razpravi je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Polletno poročilo o poslovanju druţbe 

Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in trţnice, d.o.o. za obdobje januar – junij 2010. 

 

Navzočnost je priglasilo 42 svetnikov. 

Za je glasovalo 33 svetnikov. Proti je glasovalo 7 svetnikov. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 7. 

 

POROČILO O POSLOVANJU DRUŢBE ŢALE JAVNO PODJETJE, D.O.O. ZA 

OBDOBJE JANUAR – JUNIJ 2010 

 

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

 

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

obrazloţitev. 

 

Predsednica Odbora za finance Jadranka DAKIĆ je predstavila stališče odbora. 
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Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni ţelela besede. 

 

Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Poročilo o poslovanju druţbe ŢALE 

Javno podjetje, d.o.o. za obdobje januar – junij 2010. 

 

Navzočnost je priglasilo 43 svetnikov. 

Za je glasovalo 39 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 8. 

 

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 

USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA MEDNARODNI GRAFIČNI LIKOVNI 

CENTER S PREDLOGOM ZA HITRI POSTOPEK 

 

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

Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost. 

 

Dr. Uroš GRILC, načelnik Oddelka za kulturo, je podal uvodno obrazloţitev.  

 

Prof. dr. Ţiga TURK, predsednik Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost, je podal 

stališče odbora. 

 

Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni ţelela besede. 

 

 

1.) 

Svet je najprej odločal o obravnavi akta po hitrem postopku (1. odstavek 142. člena 

poslovnika mestnega sveta).  

 

O Predlogu za sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi 

javnega zavoda Mednarodni grafični likovni center po hitrem postopku ni razpravljal 

nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se Odlok o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mednarodni grafični likovni center 

sprejme po hitrem postopku. 

 

Navzočnost je priglasilo 36 svetnikov. 

Za je glasovalo 39 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
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Sklep je bil sprejet. 

 

 

2.)  

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 

Mednarodni grafični likovni center 

 

Razpravljala je svetnica Pavla MUREKAR. 

 

Po končani razpravi je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mednarodni grafični likovni center.  

 

Navzočnost se ni spremenila (36 svetnikov). 

Za je glasovalo 38 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 9. 

 

PREDLOG SKLEPA O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA LJUBLJANSKI GRAD 

 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli amandmaje Svetniškega 

kluba NSi ter poročili pristojnega Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost. 

 

Dr. Uroš GRILC, načelnik Oddelka za kulturo, je najprej podal pojasnilo v zvezi z razpravo 

svetnice Pavle MUREKAR pri prejšnji točki in nato še uvodno obrazloţitev k točki 9. 

 

Prof. dr. Ţiga TURK, predsednik Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost, je predstavil 

stališče odbora. 

 

Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni ţelela besede. 

 

Razpravljali so svetniki: prof. dr. Ţiga TURK, izr. prof. dr. Milena Mileva BLAŢIĆ, Roman 

JAKIČ, Pavla MUREKAR, Mojca KUCLER DOLINAR, mag. Anţe LOGAR, Aleš 

KARDELJ, mag. Tomaţ OGRIN in prof. dr. Slavko ZIHERL. 

 

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

 

Ţupan je nato najprej prešel na glasovanje o vloţenih amandmajih: 

 

1. AMANDMA Svetniškega kluba NSi: 

 

V 9. členu se v prvem odstavku v prvi alineji besedilo »štiri člane« zamenja z besedilom 

»tri člane« in doda tretja alineja, ki se glasi » - enega člana imenuje ustanovitelj, kot 

predstavnika zainteresirane javnosti« 
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Ţupan je povedal, da amandmaja ne podpira. 

 

Navzočnost je priglasilo 44 svetnikov. 

Za je glasovalo 10 svetnikov. Proti je glasovalo 26 svetnikov. 

 

Amandma ni bil  sprejet. 

 

 

2. AMANDMA Svetniškega kluba NSi: 

 

V 17. členu se v prvem odstavku za tretjo alinejo doda nova alineja, ki se glasi »ne deluje 

v interesu zavoda« 
 

Ţupan je povedal, da amandmaja ne podpira. 

 

Navzočnost se ni spremenila (44 svetnikov). 

Za je glasovalo 8 svetnikov. Proti je glasovalo 28 svetnikov. 

 

Amandma ni bil sprejet. 

 

 

3. AMANDMA Svetniškega kluba NSi: 

 

V 23. členu  se v prvem odstavku  črta vejica in besedilo »ki lahko povabi posamezne 

kandidate tudi neposredno«. Za besedo »sveta« se doda pika. 

 

Ţupan je povedal, da amandmaja ne podpira. 

 

Navzočnost se ni spremenila (44 svetnikov). 

Za je glasovalo 14 svetnikov. Proti je glasovalo 28 svetnikov. 

 

Amandma ni bil sprejet. 

 

 

4. AMANDMA Svetniškega kluba NSi: 

 

V 33. členu se v petem odstavku  doda stavek, ki se glasi »Vrednost premičnega in 

nepremičnega premoţenja, ki je dana v upravljanje zavodu se ugotovi z cenitvijo, ki jo 

pridobi ustanovitelj pred prenosom premoţenja v upravljanje zavoda in z njo seznami 

Mestni svet.« 

 

Ţupan je povedal, da amandmaja ne podpira. 

 

Navzočnost se ni spremenila (44 svetnikov). 

Za je glasovalo 13 svetnikov. Proti je glasovalo 29 svetnikov. 

 

Amandma ni bil sprejet. 
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Nato je ţupan dal na glasovanje  

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o ustanovitvi Javnega 

zavoda Ljubljanski grad.  

 

Obrazloţitev glasu je podal prof. dr. Ţiga TURK. 

 

Navzočnost se ni spremenila (44 svetnikov). 

Za je glasovalo 33 svetnikov. Proti so glasovali 4 svetniki. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 10. 

 

PREDLOG SKLEPA O REDNI LIKVIDACIJI JAVNEGA ZAVODA KERAMIČNI 

IN LONČARSKI CENTER 

 

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

Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost. 

 

Dr. Uroš GRILC, načelnik Oddelka za kulturo, je podal uvodno obrazloţitev. 

 

Prof. dr. Ţiga TURK, predsednik Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost, je predstavil 

stališče odbora. 

 

Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni ţelela besede. 

 

Razpravljali sta svetnici Pavla MUREKAR in Marjeta VESEL VALENTINČIČ. 

 

Po končani razpravi je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o redni likvidaciji javnega 

zavoda Keramični in lončarski center. 

 

Navzočnost je priglasilo 30 svetnikov. 

Za je glasovalo 34 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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AD 11. 

 

PREDLOG SKLEPA O POTRDITVI SKLEPA O KRITJU STROŠKOV 

IZVAJANJA PROGRAMA ZA PREDŠOLSKE OTROKE 

 

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

Odbora za predšolsko vzgojo in izobraţevanje. 

 

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

obrazloţitev.  

 

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

predstavila stališče odbora. 

 

Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni ţelela besede. 

 

Razpravljali so: svetnice Pavla MUREKAR, izr. prof. dr. Milena Mileva BLAŢIĆ in Mojca 

KUCLER DOLINAR ter ţupan. 

 

Po končani razpravi je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o potrditvi Sklepa o kritju 

stroškov izvajanja programa za predšolske otroke. 

 

Navzočnost je priglasilo 43 svetnikov. 

Za je glasovalo 41 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 12. 

 

PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K DOLOČITVI DELA PLAČE ZA REDNO 

DELOVNO USPEŠNOST POVELJNIKU JAVNEGA ZAVODA GASILSKA 

BRIGADA LJUBLJANA ZA LETO 2009 

 

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

Odbora za zaščito, reševanje in civilno obrambo. 

 

Mag. Robert KUS, načelnik Oddelka za zaščito, reševanje in civilno obrambo, je podal 

uvodno obrazloţitev.  

 

Gregor ISTENIČ, predsednik Odbora za zaščito, reševanje in civilno obrambo, je predstavil 

stališče odbora.  

 

Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni ţelela besede. 

 

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

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o soglasju k določitvi dela 

plače za redno delovno uspešnost poveljniku javnega zavoda Gasilska brigada Ljubljana 

za leto 2009. 

 

Navzočnost je priglasilo 32 svetnikov. 

Za je glasovalo 37 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 13. 

 

PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU JAVNEMU ZAVODU LEKARNA LJUBLJANA 

K NAKUPU NOVIH POSLOVNIH PROSTOROV ZA DEŢURNO LEKARNO 

 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so dodatno prejeli še predpogodbo s 

prilogama in poročilo pristojnega Odbora za finance. 

 

Tilka KLANČAR, načelnica Oddelka za zdravje in socialno varstvo, je podala uvodno 

obrazloţitev.  

 

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

 

Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni ţelela besede. 

 

Razpravljali so svetniki: Marjeta VESEL VALENTINČIČ, Zofija MAZEJ KUKOVIČ, prof. 

dr. Metka TEKAVČIČ, Mojca KUCLER DOLINAR, dr. Slavko ZIHERL, Maša KOCIPER, 

mag. Tomaţ OGRIN, Janko MÖDERNDORFER in Pavla MUREKAR. 

 

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

 

Svetnica Marjeta VESEL VALENTINČIČ je podala POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, 

da ţupan pojasni, kako lahko po končani razpravi on še razpravlja, svetniki pa ne morejo več 

imeti replike. Ţupan je podal pojasnilo v zvezi s postopkovnim predlogom svetnice. 

 

Po končani razpravi je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o soglasju Javnemu 

zavodu Lekarna Ljubljana k nakupu novih poslovnih prostorov za deţurno lekarno. 

 

Obrazloţitev glasu sta podali svetnici Zofija MAZEJ KUKOVIČ in prof. dr. Metka 

TEKAVČIČ. 

 

Navzočnost je priglasilo 40 svetnikov. 

Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti je glasovalo 9 svetnikov. 



 15 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 14. 

 

PREDLOG DOPOLNITVE LETNEGA NAČRTA RAZPOLAGANJA Z 

NEPREMIČNIM PREMOŢENJEM MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2010 

 

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

Odbora za finance in amandma ţupana. 

 

Simona REMIH, načelnica Oddelka za ravnanje z nepremičninami, je podala uvodno 

obrazloţitev.  

 

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

 

Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni ţelela besede. 

 

Razpravljal je svetnik mag. Anţe LOGAR. 

 

Pojasnilo v zvezi z razpravo svetnika je podala načelnica Simona REMIH. 

 

Po končani razpravi je ţupan dal na glasovanje najprej 

 

AMANDMA ţupana: 

 

V 1. členu se v tabeli vrstice spremenijo tako, da se glasijo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prodaja 2010 k.o. Šentvid 

nad Ljubljano 

877/5 34 m²        13.056,00 

EUR  

cesta  

prodaja 2010 k.o. Šentvid 

nad Ljubljano 

877/4 239 m²      91.776,00 EUR cesta 

prodaja 2010 k.o. Šentvid 

nad Ljubljano 

867/4  208 m²      79.872,00 EUR cesta 

prodaja 2010 k.o. Slape 1016/12 27 m
2
 10.368,00 EUR njiva 

prodaja 2010 k.o. Slape 1016/14 74 m
2
 28.416,00 EUR cesta 

prodaja 2010 k.o. Dravlje 766/7 14 m
2
 5.376,00 EUR njiva 

prodaja 2010 k.o. Dravlje 777/1 220 m
2
 84.480,00 EUR njiva 

prodaja 2010 k.o. Dravlje 767/1 – 

del 

131 m
2
 50.304,00 EUR njiva 

prodaja 2010 k.o. Dravlje 770/1 42 m
2
 16.128,00 EUR njiva 

prodaja 2010 k.o. Dravlje 770/2 143 m
2
 54.912,00 EUR njiva 

prodaja 2010 k.o. Dravlje 770/3 22 m
2
 8.448,00 EUR njiva 

prodaja 2010 k.o. Dravlje 771/1 286 m
2
 109.824,00 

EUR 

njiva 

prodaja 2010 k.o. Dravlje 771/2 32 m
2
 12.288,00 EUR njiva 

prodaja 2010 k.o. Dravlje 771/6 177 m
2
 67.968,00 EUR njiva 

prodaja 2010 k.o. Dravlje 768 - del 476 m
2
 182.784,00 

EUR 

njiva 
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Navzočnost je priglasilo 40 svetnikov. 

Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti so glasovali 4 svetniki. 

 

Amandma je bil sprejet. 

 

 

Nato je ţupan dal na glasovanje še 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Dopolnitve Letnega načrta 

razpolaganja z nepremičnim premoţenjem Mestne občine Ljubljana za leto 2010 skupaj 

s sprejetim amandmajem. 

 

Navzočnost se ni spremenila (40 svetnikov). 

Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti je glasovalo 8 svetnikov. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 15. 

 

PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K PRAVNEMU POSLU PRODAJE 

NEPREMIČNEGA PREMOŢENJA MESTNE OBČINE LJUBLJANA – ZEMLJIŠČA 

PARC. ŠT. 2765/2, 2765/3, 2765/4, 2771/2 IN 2778/2 VSE K.O. KAŠELJ 

 

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

Odbora za finance. 

 

Simona REMIH, načelnica Oddelka za ravnanje z nepremičninami, je podala uvodno 

obrazloţitev.  

 

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

 

Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni ţelela besede. 

 

Razpravljala sta svetnika Mojca KUCLER DOLINAR in mag. Anţe LOGAR. 

 

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

 

Ţupan je nato dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o soglasju k pravnemu 

poslu prodaje nepremičnega premoţenja Mestne občine Ljubljana – zemljišča parc. št. 

2765/2, 2765/3, 2765/4, 2771/2 in 2778/2 vse k.o. Kašelj, ki bo sklenjen z najugodnejšim 

ponudnikom. 

 



 17 

Obrazloţitev glasu so podali svetniki: mag. Anţe LOGAR, Zofija MAZEJ KUKOVIČ in 

Gregor ISTENIČ. 

 

Navzočnost je priglasilo 30 svetnikov. 

Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti je glasovalo 8 svetnikov. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 16. 

 

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBI ODLOKA O USTANOVITVI IN IZDAJANJU 

JAVNEGA GLASILA LJUBLJANA S PREDLOGOM ZA HITRI POSTOPEK 

 

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

Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost. 

 

Matjaţ BREGAR, direktor Sluţbe za organiziranje dela mestnega sveta, je podal uvodno 

obrazloţitev.  

 

Prof. dr. Ţiga TURK, predsednik Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost, je podal 

stališče odbora.  

 

Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni ţelela besede. 

 

1.) 

Svet je najprej odločal o obravnavi akta po hitrem postopku (1. odstavek 142. člena 

poslovnika mestnega sveta).  

 

O Predlogu za sprejem Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega 

glasila Ljubljana po hitrem postopku ni razpravljal nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se Odlok o spremembi Odloka 

o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Ljubljana sprejme po hitrem postopku. 

 

Navzočnost je priglasilo 38 svetnikov. 

Za je glasovalo 39 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

2.)  

Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila 

Ljubljana  

 

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

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o spremembi Odloka o 

ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Ljubljana.  

 

Navzočnost se ni spremenila (38 svetnikov). 

Za je glasovalo 33 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

 

S tem je bil izčrpan dnevni red 24. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, zato je 

ţupan ob 18.37 uri sejo končal. 
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