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Številka: 03200-1/2011-36 

Datum: 15. 2. 2011    

 

 

ZAPISNIK 
 

 
3. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, ki je bila v ponedeljek, 31. januarja 2011. 

 

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, 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, Meta VESEL VALENTINČIČ, Peter VILFAN, Marjan Jernej 

VIRANT, prof. dr. Slavko ZIHERL, Jelka ŢEKAR in Julijana ŢIBERT. 

 

Svojo odsotnost je opravičila Breda BREZOVAR PAPEŢ. 

 

Seja se je pričela ob 15.33 uri ob navzočnosti 28 svetnikov. 

 

S sklicem so svetniki prejeli predlog dnevnega reda 3. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana: 

 

1. Potrditev zapisnikov 1. izredne in 2. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana 

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

3. Poročilo ţupana 

4. Kadrovske zadeve 

5. a) Osnutek Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2011  

b) Osnutek Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2012 

6. Predlog Poslovnega načrta druţbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in trţnice, d.o.o. za 

leto 2011 

7. Predlog Poslovnega načrta druţbe ŢALE Javno podjetje, d.o.o. za leto 2011 

8. Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 133 Moste - Selo 

del in 313 Zaloška (Grablovičeva – Kajuhova) del 

9. Predlog Odloka o oglaševanju 
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10. Predlog Odloka o spremembah Odloka o tirni vzpenjači na Ljubljanski grad s predlogom za 

hitri postopek 

11. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Festival 

Ljubljana s predlogom za hitri postopek 

12. Predlog Letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana za leto 2011 

13. Poročilo  o stanju okolja v Mestni občini Ljubljana  - »Okolje v Mestni občini Ljubljana« 

14. Predlog Sklepa o odpisu sredstev v upravljanju Javnega stanovanjskega sklada Mestne 

občine Ljubljana 

15. Predlog Sklepa o povečanju vrednosti namenskega premoţenja in kapitala Javnega 

stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana 

16. Predlog Sklepa o prenehanju javnega zavoda in začetku postopka likvidacije javnega zavoda 

Izobraţevalno središče Miklošič Ljubljana 

 

Ţupan je obvestil svetnice in svetnike, da umika 8. točko s predlaganega dnevnega reda z naslovom 

»Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 133 Moste - Selo del 

in 313 Zaloška (Grablovičeva – Kajuhova) del«. Ostale točke se ustrezno preštevilčijo.  

Umik te točke je prav tako predlagal Odbor za urejanje prostora in urbanizem. 

 

O dnevnem redu je razpravljal svetnik Miha JAZBINŠEK. 

 

Nato je ţupan dal na glasovanje  

 

PREDLOG SKLEPA: 
 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog dnevnega reda 3. seje mestnega sveta, 

skupaj s spremembo.  
 

Navzočnost je priglasilo 30 svetnikov. 
Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Predlagani dnevni red je bil sprejet. 

 

AD 1. 

 

POTRDITEV ZAPISNIKA 1. IZREDNE IN 2. SEJE MESTNEGA SVETA 

 MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje.  

 

O zapisnikih 1. izredne in 2. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana ni razpravljal nihče, zato je 

ţupan dal na glasovanje 

 

1. PREDLOG SKLEPA: 

 

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

občine Ljubljana z dne 29. novembra 2010. 

 

Navzočnost je priglasilo 26 svetnikov. 

Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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2. PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi zapisnik 2. redne seje Mestnega sveta Mestne 

občine Ljubljana z dne 20. decembra 2010. 

 

Navzočnost je priglasilo 26 svetnikov. 

Za je glasovalo 24 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 sta poslali svetnici Mojca ŠKRINJAR (glede poţara v 

Osnovni šoli v Zgornjem Kašlju) in Svetniški klub N.Si (glede zadolţitev MOL in poroštev, ki jih je 

odobrila MOL). 

 

Vprašanja in pobude so poslali svetniki: 

 

- svetnica Mojca ŠKRINJAR glede:  

  1. zaposlitve varuhov otroških igrišč;  

  2. pravd v vzgojno-izobraţevalnih ustanovah;  

  3. zneska ogrevanja šol in vrtcev;  

  4. podhoda pod ţelezniško progo na Verovškovi ulici, 

 

- svetnik mag. Anţe LOGAR glede:  

  1. aneksov k pogodbi DARS-MOL o sofinanciranju avtocestnih odsekov   

      Šentjakob-Malence in Zadobrova-Tomačevo;  

  2. uveljavljanje pogodbenih kazni ob izgradnji Mesarskega mostu;  

  3. uporabe zemljišča za NUK II;  

  4. povečanja proračunske postavke 'Administracija občinske uprave – osnovne  

      plače', 

 

-svetnik Mirko BRNIČ JAGER glede:  

  1. začasnega odbora za varovanje arhitekture MOL in LUR;  

  2. začasnega odbora za izgradnjo mestne in primestne ţeleznice;  

  3. 24. člena osnutka odloka o proračunu MOL za 2011 in 2012;  

  4. ureditve juţnega trga;  

  5. ureditve Slovenske ceste;  

  6. spremembe 20. člena osnutka odloka o proračunu MOL za 2011 in 2012;  

  7. spremembe 22. člena osnutka odloka o proračunu MOL za 2011 in 2012;  

  8. proračunske postavke Ljubljana moje mesto; 

  9. razvoja veslaškega športa z vključitvijo v program izgradnje HE srednja Sava –  

     (HE Šentjakob) 

10. sklicev sej odborov mestnega sveta 

11. protipoplavnih ukrepov v osnutku odloka o proračunu MOL za leto 2011 

12. investicijskih projektov MOL, ki se bodo (so)financirali z javnimi financami in  

      niso zajeti v osnutkih odlokov o proračunu MOL za leto 2011 in 2012   

 

Odgovore so prejeli vsi svetniki, ki so postavili vprašanja na 2. seji mestnega sveta.  
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Besedo za ustno postavitev vprašanja je ţupan dal svetnici Mojci ŠKRINJAR. 

 

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

investicije. 

 

Besedo za ustno postavitev vprašanja je ţupan dal svetnici Mojci KUCLER DOLINAR. 

 

Na vprašanje svetnice je odgovorila Urša OTONIČAR, načelnica Oddelka za finance in 

računovodstvo. 

 

AD 3. 

 

POROČILO ŢUPANA 

 
Ţupan je predstavil poročilo. 

 

Postopkovno je razpravljala Mojca ŠKRINJAR, katera je prosila ţupana naj govori počasneje. 

 

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 PRENEHANJU MANDATA IN IMENOVANJU NADOMESTNE 

ČLANICE V ODBOR ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŢEVANJE 

 

Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

Romanu JAKIČU preneha mandat člana Odbora za predšolsko vzgojo in izobraţevanje. 

 

II. 

V Odbor za predšolsko vzgojo in izobraţevanje se imenuje: 

 

izr. prof. dr. Milena Mileva BLAŢIĆ. 

 

Mandat imenovane je vezan na mandat odbora.  

 

Navzočnost je priglasilo 25 svetnikov. 

Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

2. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU MESTNE VOLILNE KOMISIJE 

 

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

 

I. 

 

V Mestno volilno komisijo se imenujejo: 

 

1. Breda RAZDEVŠEK, predsednica, roj. 1964, Krivec 24, Ljubljana 

Marko DROBEŢ, namestnik predsednice, roj. 1965, Aljaţeva ulica 7,  

Ljubljana 

 

2. Lidija COLJA ROTH, članica, roj. 1959, Kropova 17, Ljubljana 

Sašo MATAS, namestnik, roj. 1974, Tivolska 38, Ljubljana 

 

3. Blaţ KOŠOROK, član, roj. 1972, Ulica bratov Učakar 36, Ljubljana 

Joţe RUPARČIČ, namestnik, roj. 1966, Tugomerjeva 2, Ljubljana 

 

4. dr. Tjaša STROBELJ, članica,  roj. 1949, Puhova 3, Ljubljana 

Katarina KRIVIC, namestnica, roj. 1947, Raičeva 65b, Ljubljana 

 

II. 

 

Mandat Mestne volilne komisije traja štiri leta. 

 

III. 

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 

Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov). 

Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

3. PREDLOG SKLEPA O PRENEHANJU MANDATA IN IMENOVANJU NADOMESTNE 

PREDSTAVNICE MESTNE OBČINE LJUBLJANA V SVET OSNOVNE ŠOLE 

PREŢIHOVEGA VORANCA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

Maji ČEPIČ preneha mandat članice Sveta Osnovne šole Preţihovega Voranca. 

 

                                                                                II. 

V Svet Osnovne šole Preţihovega Voranca se za predstavnico Mestne občine Ljubljana  

imenuje: 

 

Barbara RUČIGAJ TOMŠIČ. 

 

Mandat imenovane je vezan na mandat sveta šole.  

 

Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov). 

Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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4. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNICE MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA V SVET CENTRA ZA DOPISNO IZOBRAŢEVANJE UNIVERZUM 

 

Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

V Svet Centra za dopisno izobraţevanje Univerzum se imenuje: 

 

dr. Mojca RAMŠAK. 

 

 II.  

Mandat imenovane traja štiri leta.  

 

Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov). 

Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

5. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU DIREKTORICE JAVNEGA ZAVODA 

MEDNARODNI GRAFIČNI LIKOVNI CENTER 

 

Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

Za direktorico Mednarodnega grafičnega likovnega centra se imenuje: 

 

Nevenka ŠIVAVEC. 

 

II. 

Mandat imenovane traja pet let in se prične z 21.2.2011.  

 

Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov). 

Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

6. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO OSNOVNE ŠOLE LEDINA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mariji VALENČAK se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Osnovne šole Ledina. 

 

Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov). 

Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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7. PREDLOG SKLEPA O PREDLOGU KANDIDATOV ZA SODNIKE POROTNIKE 

 

Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana predlaga, da se za sodnike porotnike Okroţnega sodišča v 

Ljubljani imenujejo kandidati po seznamu iz priloge k temu sklepu. 

 

Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov). 

Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

AD 5. 

 

A) OSNUTEK ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA 

LETO 2011 

B) OSNUTEK ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA 

LETO 2012 

 
Gradivo so svetniki prejeli pred sklicem seje. Po sklicu so svetniki prejeli še redakcijske popravke 

gradiva, pobude, predloge in pripombe občanov, organizacij, četrtnih skupnosti Šmarna gora, Posavje 

in Center, Svetniškega kluba N.Si, svetnika mag. Tomaţa OGRINA idr. ter poročila naslednjih 

odborov in komisije Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana: 

- Odbora za lokalno samoupravo, 

- Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost, 

- Odbora za gospodarske dejavnosti, turizem in kmetijstvo, 

- Odbora za gospodarske javne sluţbe in promet, 

- Odbora za urejanje prostora in urbanizem, 

- Odbora za stanovanjsko politiko, 

- Odbora za varstvo okolja, 

- Odbora za zaščito, reševanje in civilno obrambo, 

- Odbora za predšolsko vzgojo in izobraţevanje, 

- Odbora za šport, 

- Odbora za zdravstvo in socialno varstvo, 

- Odbora za gospodarjenje z nepremičninami, 

- Komisije za mednarodne odnose in 

- Odbora za finance. 

 

Prejeli so tudi pobude, predloge in pripombe četrtnih skupnosti Jarše, Sostro, Golovec, Center, Polje, 

Vič, Beţigrad in Črnuče, ki pa so prispeli prepozno in jih zato mestni svet ne obravnava. 

 

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

 

Predsednica Odbora za finance Jadranka DAKIĆ je predstavila stališče odbora.  

 

Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni ţelela besede. 

 

Razpravljali so svetniki: mag. Anţe LOGAR, Roman JAKIČ, Mojca ŠKRINJAR, Mirko BRNIČ 

JAGER, Aleš ČERIN, Jadranka DAKIĆ, Zoran JANKOVIĆ, Zofija MAZEJ KUKOVIČ, Anton 

KRANJC, izr. Prof. dr. Milena Mileva BLAŢIĆ. 

 



 8 

Ob 17.00 je vodenje seje prevzel podţupan Jani MÖDERNDORFER. 

 

Nato je razpravljala svetnica Mojca KUCLER DOLINAR. 

 

Ob 17.05 je vodenje seje prevzel ţupan Zoran JANKOVIĆ. 

 

Nato so razpravljali svetniki: 

Gregor ISTENIČ, Miha JAZBINŠEK, Aleš KARDELJ, prof. dr. Slavko ZIHERL, mag. Tomaţ 

OGRIN, prof. dr. Metka TEKAVČIČ in Meta VESEL VALENTINČIČ. 

 

Po končani razpravi je ţupan dal na glasovanje 

 

1. PREDLOG SKLEPA k točki A: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Osnutek Odloka o proračunu Mestne občine 

Ljubljana za leto 2011, skupaj s pripombami iz razprave. 

 

Obrazloţitev glasu so podali svetniki: Mirko BRNIČ JAGER, Zofija MAZEJ KUKOVIČ in Boris 

MAKOTER. 

 

Navzočnost je priglasilo 42 svetnikov. 

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

 

2. PREDLOG SKLEPA k točki B: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Osnutek Odloka o proračunu Mestne občine 

Ljubljana za leto 2012, skupaj s pripombami iz razprave.  

 

Navzočnost je priglasilo 42 svetnikov. 

Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti je glasovalo 8 svetnikov. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

AD 6. 

 

PREDLOG POSLOVNEGA NAČRTA DRUŢBE JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKA 

PARKIRIŠČA IN TRŢNICE, D.O.O. ZA LETO 2011 
 

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

javne sluţbe in promet. 

 

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

obrazloţitev.  

 

Predsednica Odbora za gospodarske javne sluţbe in promet Julka ŢIBERT je predstavila stališče 

odbora. 

 

Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni ţelela besede. 

 

Razpravljali so svetniki: Zofija MAZEJ KUKOVIČ, mag. Tomaţ OGRIN in mag. Anţe LOGAR. 

 

Po končani razpravi je ţupan podal odgovore in pojasnila v zvezi z razpravami svetnikov in dal na 

glasovanje 
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PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Poslovnega načrta druţbe Javno podjetje 

Ljubljanska parkirišča in trţnice, d.o.o. za leto 2011 

 

Navzočnost je priglasilo 41 svetnikov. 

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

 

Sklep je bil sprejet. 

 

AD 7. 

 

PREDLOG POSLOVNEGA NAČRTA DRUŢBE ŢALE JAVNO PODJETJE, 

D.O.O. ZA LETO 2011 

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

javne sluţbe in promet. 

 

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

 

Predsednica Odbora za gospodarske javne sluţbe in promet Julka ŢIBERT je predstavila stališče 

odbora. 

 

Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni ţelela besede. 

 

Razpravljali so svetniki: Mojca ŠKRINJAR, mag. Tomaţ OGRIN in Aleš KARDELJ. 

 

Po končani razpravi je ţupan podal odgovore in pojasnila v zvezi z razpravami svetnikov in dal na 

glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Poslovnega načrta druţbe ŢALE Javno 

podjetje, d.o.o. za leto 2011. 

 

Navzočnost je priglasilo 42 svetnikov. 

Za je glasovalo 42 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

AD 8. 

 

PREDLOG ODLOKA O OGLAŠEVANJU 

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

gospodarske javne sluţbe in promet, amandmaje Svetniškega kluba NSi, amandma na amandma 

Statutarno pravne komisije ter amandmaja ţupana. 

 

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

obrazloţitev.  

 

Julka ŢIBERT, predsednica Odbora za gospodarske javne sluţbe in promet, je podala stališče odbora. 

 

Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER 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. 

 

I. 

 

O naslovu predloga odloka, h kateremu je Svetniški klub N.Si vloţil amandma je razpravljala Mojca 

KUCLER DOLINAR. 

 

Po končani razpravi je dal ţupan na glasovanje 

 

AMANDMA Svetniškega kluba N.Si: 

 

 Naslov odloka se spremeni tako, da se glasi:  

»Odlok o oglaševanju na javnih površinah« 

 

Ţupan je povedal, da amandmaja ne podpira. 

 

Navzočnost je priglasilo 39 svetnikov. 

Za je glasovalo 8 svetnikov. Proti je glasovalo 27 svetnikov. 

 

Amandma ni bil sprejet. 

 

II. 

 

O 1., 3., 4., 5., 8., 13. in 20. členu predloga odloka, h kateremu je Svetniški klub N.Si vloţil amandma, 

Statutarno pravna komisija pa amandma na amandma so razpravljali Mojca KUCLAR DOLINAR, 

Maša KOCIPER, Zoran JANKOVIĆ, Miha JAZBINŠEK in mag. Tomaţ OGRIN. 

 

Po končani razpravi je dal ţupan na glasovanje 

 

AMANDMA Statutarno pravne komisije NA AMANDMA Svetniškega kluba N.Si: 

 

»V drugem amandmaju Svetniškega kluba N.Si se črta besedilo »,3., 4., 5., 8., 13., 20.«. Doda se 

drugi odstavek, ki se glasi: »ustrezno se nadomesti besedna zveza »javno mesto« z besedno zvezo 

»javna površina« v ustreznem sklonu, v 3., 4., 5., 8., 13., 20. členu.« 

 

Ţupan je povedal, da amandma podpira. 

 

Navzočnost se ni spremenila (39 svetnikov). 

Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti je glasovalo 4 svetnikov. 

 

Amandma na amandma je bil sprejet. 

 

 

AMANDMA Svetniškega kluba N.Si: 

 

V 1., 3., 4., 5., 8., 13., 20. členu se besedna zveza »javno mesto« zamenja z besedno zvezo »javna 

površina« v ustreznem sklonu. 

 

Ţupan je povedal, da amandmaja ne podpira. 

 

Navzočnost se ni spremenila (39 svetnikov). 
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Za je glasovalo 5 svetnikov. Proti je glasovalo 28 svetnikov. 

 

Amandma ni bil sprejet. 

 

III. 

 

O 2. členu predloga odloka, h kateremu je ţupan vloţil amandma so razpravljali mag. Anţe LOGAR, 

Gregor ISTENIČ in Zoran JANKOVIĆ.  

 

Po končani razpravi je dal ţupan na glasovanje 

 

AMANDMA ţupana: 

 

V 2. členu se dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita: 

»Na območju MOL je dovoljeno postaviti na javnih mestih naslednje število objektov za 

oglaševanje:  

- velike samostoječe ali stenske table: 1000, 

- male samostoječe ali stenske table: 250, 

- velike samostoječe ali stenske svetlobne vitrine: 35, 

- vrtljive lamelne samostoječe ali stenske table: 17, 

- male samostoječe ali stenske svetlobne vitrine: 94, 

- plakatni stebri: okrogli in tristrani: 154, 

- obešanke na drogovih javne razsvetljave: 530. 

 

V število objektov za oglaševanje iz drugega odstavka tega člena niso všteti objekti za 

oglaševanje, ki so postavljeni na območjih trgovskih centrov, bencinskih servisov, svetlobne 

vitrine postavljene v povezavi z avtobusnimi nadstrešnicami in objekti postavljeni na podlagi 12. 

člena tega odloka.«. 

 

Ţupan je povedal, da amandma podpira. 

 

Navzočnost se ni spremenila (39 svetnikov). 

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

 

Amandma je bil sprejet. 

 

IV. 

 

O 6. členu predloga odloka, h kateremu sta svetniški klub N.Si in ţupan vloţila amandmaja ni 

razpravljal nihče, zato je dal ţupan na glasovanje 

 

1. AMANDMA Svetniškega kluba N.Si: 

 

V prvem odstavku 6. člena se besedna zveza »javnem mestu« nadomesti z besedilom »na javni 

površini v upravljanju oziroma lasti MOL ali drugih oseb javnega prava, katerih ustanoviteljica 

je MOL,« 

 

Ţupan je povedal, da amandmaja ne podpira. 

 

Postopkovno je razpravljal svetnik Mirko BRNIČ JAGER in vprašal zakaj se ţupan opredeljuje do 

amandmajev. Pojasnilo je podala svetnica prof. dr. Metka TEKAVČIČ. 

 

Navzočnost se ni spremenila (39 svetnikov). 

Za je glasovalo 9 svetnikov. Proti je glasovalo 25 svetnikov. 
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Amandma ni bil sprejet. 

 

 

2. AMANDMA ţupana: 

 

V 6. členu se spremeni tretji odstavek, ki se glasi: 

»Javni razpis predvidi način rešitve primera, če za isto lokacijo prispe več ponudb, ki 

izpolnjujejo zahteve iz javnega razpisa. Javni razpis lahko vnaprej določi posebne kriterije, na 

podlagi katerih se v opisanem primeru izbere ponudnik ali pa se lokacije licitirajo. V primeru 

licitacije je izbran ponudnik, ki ponudi najvišje nadomestilo za posamezno lokacijo, pri čemer je 

izklicna vrednost enaka višini predpisane takse. V primeru izbire ponudnika na licitaciji, 

pristojni organ izbranemu ponudniku izda dovoljenje za oglaševanje, s katerim se določi 

lokacija za oglaševanje, vrsta objekta za oglaševanje, obdobje oglaševanja, način plačila 

električne energije za svetlobne objekte za oglaševanje ter z njim sklene posebno pogodbo, s 

katero določi pogoje in način plačila na licitaciji izglasovanega nadomestila. Tako določen način 

plačila nadomestila predstavlja »drug način plačila« v skladu s tretjim odstavkom  9. člena 

Zakona o financiranju občin.«. 

 

Navzočnost se ni spremenila (39 svetnikov). 

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

 

Amandma je bil sprejet. 

 

V. 

 

O 7. členu predloga odloka, h kateremu je Svetniški klub N.Si vloţil amandma ni razpravljal nihče, 

zato je dal ţupan na glasovanje 

 

AMANDMA Svetniškega kluba N.Si: 

 

V prvem odstavku 7. člena se besedna zveza »na javnem mestu« nadomesti z besedilom »na 

javni površini v upravljanju oziroma lasti MOL ali drugih oseb javnega prava, katerih 

ustanoviteljica je MOL,«  

 

Ţupan je povedal, da amandmaja ne podpira. 

 

Navzočnost se ni spremenila (39 svetnikov). 

Za je glasovalo 8 svetnikov. Proti je glasovalo 27 svetnikov. 

 

Amandma ni bil sprejet. 

 

VI. 

 

O 11. členu predloga odloka, h kateremu je Svetniški klub N.Si vloţil amandma ni razpravljal nihče, 

zato je dal ţupan na glasovanje 

 

AMANDMA Svetniškega kluba N.Si: 

 

V prvem odstavku 11. člena se za besedno zvezo »iz tega odloka« doda besedilo »na javni 

površini«. Šesti odstavek se črta. 

 

Ţupan je povedal, da amandmaja ne podpira. 

 

Navzočnost se ni spremenila (39 svetnikov). 

Za je glasovalo 8 svetnikov. Proti je glasovalo 25 svetnikov. 
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Amandma ni bil sprejet. 

 

VII. 

 

O 15. členu predloga odloka, h kateremu je Svetniški klub N.Si vloţil amandma so razpravljali: Mojca 

KUCLER DOLINAR, Zofija MAZEJ KUKOVIČ, izr. prof. dr. Milena Mileva BLAŢIĆ in Zoran 

JANKOVIĆ. 

 

Po končani razpravi je dal ţupan na glasovanje 

 

AMANDMA Svetniškega kluba N.Si: 

 

Drugi odstavek 15. člena se spremeni tako, da se glasi:  

»Za osnovno obveščanje iz prejšnjega odstavka se šteje, za enega organizatorja, predstavitev na 

desetih plakatnih mestih za plakatiranje na malih plakatih in desetih plakatnih mestih za 

plakatiranje velikih plakatov za čas štirinajstih dni za en krog volitev in to zadnja dva tedna 

pred dnevom volitev, oziroma sedem dni pred drugim krogom volitev in to zadnji teden pred 

dnevom volitev.« 

Ţupan je povedal, da amandmaja ne podpira. 

 

Navzočnost se ni spremenila (39 svetnikov). 

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

 

Amandma ni bil sprejet. 

 

VIII. 

 

O 16. členu predloga odloka, h kateremu je Svetniški klub N.Si vloţil amandma ni razpravljal nihče, 

zato je dal ţupan na glasovanje 

 

AMANDMA Svetniškega kluba N.Si: 

 

Drugi odstavek 16. člena se spremeni tako, da se glasi:  

»Stranke morajo zagotoviti za prvi krog volilne kampanje plakatna mesta za štirinajst dni, za 

drugi krog volilne kampanje pa še za sedem dni, za referendumsko kampanjo pa sedem dni.  

MOL povrne stranki izpadli dohodek na zagotovljenih plakatnih mestih v višini petdeset 

odstotkov za enaindvajset dni za volilno kampanjo in za sedem dni za referendumsko kampanjo. 

Višina izpadlega dohodka se določi na podlagi dokumentacije stranke o ustvarjenem dohodku 

na odstopljenem plakatnem mestu za obdobje zadnjih treh mesecev pred odstopom plakatnega 

mesta. Če stranka ne predloţi dokumentacije v roku enega meseca od končane volilne ali 

referendumske kampanje, MOL stranki ne poravna izpadlega dohodka.«  

 

Ţupan je povedal, da amandmaja ne podpira. 

 

Navzočnost se ni spremenila (39 svetnikov). 

Za je glasovalo 13 svetnikov. Proti je glasovalo 23 svetnikov. 

 

Amandma ni bil sprejet. 
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IX. 

 

O 20. členu predloga odloka, h kateremu je Svetniški klub N.Si vloţil amandma sta razpravljala Mojca 

KUCLER DOLINAR in Zoran JANKOVIĆ. 

 

Po končani razpravi je dal ţupan na glasovanje 

 

AMANDMA Svetniškega kluba N.Si: 

 

V drugem odstavku 20. člena se besedilo »odredi takojšnjo odstranitev objekta« nadomesti z 

besedilom »o tem nemudoma obvesti pristojni drţavni organ skupaj s predlogom ukrepov«.  

 

Ţupan je povedal, da amandmaja ne podpira. 

 

Navzočnost se ni spremenila (39 svetnikov). 

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

 

Amandma ni bil sprejet. 

 

Nato je dal ţupan na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o oglaševanju, skupaj s 

sprejetima amandmajema. 

 

Navzočnost se ni spremenila (39 svetnikov). 

Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti je glasovalo 7 svetnikov. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

AD 9. 

 

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH ODLOKA O TIRNI VZPENJAČI NA 

LJUBLJANSKI GRAD S PREDLOGOM ZA HITRI POSTOPEK 

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

gospodarske javne sluţbe in promet ter amandma ţupana. 

 

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

obrazloţitev.  

 

Julka ŢIBERT, predsednica Odbora za gospodarske javne sluţbe in promet, je podala 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 Odloka o tirni vzpenjači na Ljubljanski grad po 

hitrem postopku ni razpravljal nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 
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PREDLOG SKLEPA: 

 

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

tirni vzpenjači na Ljubljanski grad sprejme po hitrem postopku. 

 

Navzočnost je priglasilo 30 svetnikov. 

Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

2.)  

Predlog Odloka o spremembah Odloka o tirni vzpenjači na Ljubljanski grad 

 

O aktu v celoti ni razpravljal nihče, zato je ţupan odprl razpravo o 3. členu predloga odloka, h 

kateremu je vloţil amandma. 

 

Razpravljal ni nihče zato je dal ţupan na glasovanje 

 

AMANDMA ţupana: 

 

3. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Javni zavod Ljubljanski grad mora zahtevo za izdajo odločbe o prenosu koncesije vloţiti v 15 

dneh po uveljavitvi tega odloka.« 

 

Navzočnost se ni spremenila (30 svetnikov). 

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

 

Amandma je bil sprejet. 

 

Nato je ţupan dal na glasovanje  

 

PREDLOG SKLEPA: 

  

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

vzpenjači na Ljubljanski grad, skupaj s sprejetim amandmajem. 

 

Navzočnost se ni spremenila (30 svetnikov). 

Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

AD 10. 

 

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 

USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA FESTIVAL 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. 

 

Dr. Uroš GRILC, načelnik Oddelka za kulturo, je podal uvodno obrazloţitev. 
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Prof. dr. Gregor TOMC, podpredsednik Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost, je predstavil 

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

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

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

dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Festival Ljubljana sprejme po hitrem 

postopku. 

 

Navzočnost je priglasilo 35 svetnikov. 

Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

2.)  

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Festival 

Ljubljana. 

 

Razpravljal ni nihče zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Festival Ljubljana. 

 

Navzočnost je priglasilo 35 svetnikov. 

Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

AD 11. 

 

PREDLOG LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA ZA 

LETO 2011 

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

šport, amandma svetnika Marka ŠIŠKE in amandmaja ţupana. 

 

Marko KOLENC, načelnik Oddelka za šport, je podal uvodno obrazloţitev.  

 

Dr. Marta BON, predsednica Odbora za šport, je predstavila stališče odbora. 

 

Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni ţelela besede. 
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Razpravljali so svetniki: Mojca ŠKRINJAR, Marko ŠIŠKA, Mojca KUCLER DOLINAR, Mirko 

BRNIČ JAGER, Meta VESEL VALENTINČIČ, Gregor ISTENIČ, Zoran JANKOVIČ, mag. Tomaţ 

OGRIN in Roman JAKIČ. 

 

Po razpravi je ţupan odprl razpravo o besedilu »Glavni izvedbeni cilji za izboljšanje urbanega 

športnega prostora« predloga letnega progama športa, h kateremu je ţupan vloţil amandma. 
 

Ker ni nihče razpravljal je dal ţupan na glasovanje AMANDMA: 

 

Pri Glavnih izvedbenih ciljih za izboljšanje urbanega športnega prostora se v besedilu znesek 

»29.870.000« nadomesti z zneskom »29.670.000«. 
 

Navzočnost je priglasilo 36 svetnikov. 

Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki. 

 

Amandma je bil sprejet. 

 

 

Nato je ţupan je odprl razpravo o proračunski postavki 081006 predloga letnega progama športa, h 

kateri je vloţil amandma. 
 

Ker ni nihče razpravljal je dal ţupan na glasovanje AMANDMA: 

 

V točki 4 Šport objekti se v naslovu proračunski postavki 081006 znesek »2.120.000« nadomesti 

z zneskom »1.920.000«. 

 

V prvem odstavku besedila točke 4 Športni objekti se spremeni besedilo tako, da se glasi:   

 

»Sredstva so namenjena financiranju zavarovanja ter sofinanciranju materialnih stroškov za 

obratovanje športnih objektov, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana in se v njih izvajajo letni 

programi športa. Sredstva v višini 1.900.000 € so namenjena vzdrţevanju in obratovanju 

športnih objektov ŠRC Tivoli. Poleg tega bodo zagotovljena sredstva v višini 20.000 € za 

obratovanje športnih objektov osnovnih šol kot nadomestilo za izvajanje LPŠ.  

 

 

Vzdrţevanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti Mestne občine 

Ljubljana in energetski pregledi 1.920.000 € 

Vzdrţevanje in obratovanje športnih objektov ŠRC Tivoli 1.900.000 € 

Obratovanje športnih objektov osnovnih šol - nadomestilo za izvajanje 

LPŠ 20.000 € 

 

Navzočnost se ni spremenila (36 svetnikov). 

Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 

 

Amandma je bil sprejet. 

 

Nato je ţupan je odprl razpravo o proračunski postavki 081052 predloga letnega progama športa, h 

kateri je svetnik g. Marko ŠIŠKA vloţil amandma. 
 

Ker ni nihče razpravljal je dal ţupan na glasovanje AMANDMA: 

 

Postavka 081052: Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stoţice –

udeleţba MOL: 16.314.071 €  
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se zmanjša za 320.000€  

 

in se poveča, oz. prenese znesek na postavko 081002: Šport odraslih: 351.000€ 

 

Ţupan je povedal, da amandmaja ne podpira. 

 

Navzočnost se ni spremenila (36 svetnikov). 

Za je glasovalo 11 svetnikov. Proti je glasovalo 28 svetnikov. 

 

Amandma ni bil sprejet. 

 

Ţupan je dal na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Letnega programa športa v Mestni občini 

Ljubljana za leto 2011, skupaj s sprejetima amandmajema. 

 

Obrazloţitev glasu sta podala obrazloţila svetnika Meta VESEL VALENTINČIČ in Gregor ISTENIČ. 

  

Navzočnost je priglasilo 36 svetnikov. 

Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

AD 12. 

 

POROČILO  O STANJU OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA  - »OKOLJE V 

MESTNI OBČINI LJUBLJANA« 

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

varstvo okolja. 

 

Alenka LOOSE, načelnica Oddelka za varstvo okolja, je podal uvodno obrazloţitev.  

 

Marija Dunja PIŠKUR KOSMAČ, predsednica Odbora za varstvo okolja, je predstavila stališče 

odbora.  

 

Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni ţelela besede. 

 

Razpravljali so svetniki: Zofija MAZEJ KUKOVIČ, Mojca KUCLER DOLINAR, Zoran JANKOVIĆ, 

mag. Tomaţ OGRIN, Mirko BRNIČ JAGER in Miha JAZBINŠEK. 

 

Po razpravi je dal ţupan na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana se je seznanil s Poročilom  o stanju okolja v Mestni občini 

Ljubljana  - »Okolje v Mestni občini Ljubljana«. 

 

Navzočnost je priglasilo 30 svetnikov. 

Za je glasovalo 33 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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AD 13. 

 

PREDLOG SKLEPA O ODPISU SREDSTEV V UPRAVLJANJU JAVNEGA 

STANOVANJSKEGA SKLADA MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

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

 

Joţka HEGLER, direktorica Javnega stanovanjskega sklada MOL, je podala uvodno obrazloţitev.  

 

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

 

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 predlog Sklepa o odpisu sredstev v upravljanju 

Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana. 

 

Navzočnost je priglasilo 32 svetnikov. 

Za je glasovalo 34 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

AD 14. 

 

PREDLOG SKLEPA O POVEČANJU VREDNOSTI NAMENSKEGA PREMOŢENJA 

IN KAPITALA JAVNEGA STANOVANJSKEGA SKLADA MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA 

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

 

Joţka HEGLER, direktorica Javnega stanovanjskega sklada MOL, je podala uvodno obrazloţitev.  

 

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

 

Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni ţelela besede. 

 

Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOGU SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o povečanju vrednosti 

namenskega premoţenja in kapitala Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana. 

 

Navzočnost je priglasilo 28 svetnikov. 

Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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AD 15. 

 

PREDLOG SKLEPA O PRENEHANJU JAVNEGA ZAVODA IN ZAČETKU 

POSTOPKA LIKVIDACIJE JAVNEGA ZAVODA IZOBRAŢEVALNO SREDIŠČE 

MIKLOŠIČ LJUBLJANA 

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

predšolsko vzgojo in izobraţevanje. 

 

Nina MARKOLI, višja svetovalka v Oddelku za predšolsko vzgojo in izobraţevanje, je podala uvodno 

obrazloţitev.  

 

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

predstavila stališče odbora. 

 

Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni ţelela besede. 

 

Razpravljala sta svetnica Mojca KUCLER DOLINAR in ţupan. 

 

Ţupan je nato dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o prenehanju javnega zavoda in 

začetku postopka likvidacije javnega zavoda Izobraţevalno središče Miklošič Ljubljana. 

 

Navzočnost je priglasilo 32 svetnikov. 

Za je glasovalo 33 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

S tem je bil izčrpan dnevni red 3. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, zato je ţupan ob 

20.59 uri sejo končal. 
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