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Številka: 03200-12/2011-47 

Datum:   26. 9. 2011    

 

 

ZAPISNIK 
 

 

7. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, ki je bila v ponedeljek, 20. junija 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, 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, 

Marjeta VESEL VALENTINČIČ, Peter VILFAN, Marjan Jernej VIRANT, prof. dr. Slavko 

ZIHERL, Jelka ŢEKAR in Julijana ŢIBERT. 

 

Seje se nista udeleţila svetnika prof. dr. Gregor TOMC in prof. dr. Ţiga TURK. 

 

Seja se je pričela ob 15.30 uri ob navzočnosti 26 svetnikov. 

 

S sklicem seje so svetniki prejeli predlog dnevnega reda 7. seje Mestnega sveta Mestne občine 

Ljubljana: 

 

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

2. Poročilo ţupana 

3. Kadrovske zadeve 

4. Predlog Odloka o urejanju javnih parkirišč s predlogom za hitri postopek                                   

5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o cestnoprometni ureditvi s 

predlogom za hitri postopek                                    

6. Predlog Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina                                   

7. Osnutek Odloka o posebni in podrejeni rabi javnih površin  

8. Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno izobraţevalnega zavoda 

»Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana«  
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9. Predlog Sklepa o določitvi notranjih igralnih površin v javnih vrtcih Mestne občine 

Ljubljana v šolskem letu 2011/2012  

10. a) Predlog Sklepa o soglasju k doseţeni vrednosti meril za ugotavljanje delovne uspešnosti  

          ravnateljic vrtcev, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Ljubljana, za leto 2010 

      b) Predlog Sklepa o soglasju k doseţeni vrednosti meril za ugotavljanje delovne uspešnosti  

          ravnateljic in ravnateljev osnovnih šol, katerih ustanoviteljica je Mestna občina  

          Ljubljana, za leto 2010   

      c) Predlog Sklepa o soglasju k doseţeni vrednosti meril za ugotavljanje delovne uspešnosti  

         ravnateljic in ravnatelja glasbenih šol, katerih ustanoviteljica je Mestna občina  

         Ljubljana, za leto 2010  

11. a) Predlog Sprememb in dopolnitev Letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoţenja  

          Mestne občine Ljubljana za leto 2011 

b) Predlog Dopolnitev Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoţenjem Mestne  

          občine Ljubljana za leto 2011  

 

 

O dnevnem redu ni razpravljal nihče, zato je ţupan dal na glasovanje: 

 

PREDLOG SKLEPA: 
 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog dnevnega reda 7. seje mestnega 

sveta.  
 

Navzočnost je priglasilo 28 svetnikov. 

Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Predlagani dnevni red 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.  

 

Pisno vprašanje z zahtevo za ustno predstavitev sta poslali svetnici Mojca KUCLER 

DOLINAR (glede moţnosti širitve dodatnih parkirnih mest) in Zofija MAZEJ KUKOVIČ 

(glede prenosa pogodb SCT na druge izvajalce).  

 

Vprašanja in pobude so poslali svetniki: 

- prof. dr. Ţiga TURK (glede izključitve svetnika Mihe Jazbinška); 

- Meta VESEL VALENTINČIČ (glede izgradnje trim steze, prilagojene starejšim  

  prebivalcem mesta, in vzpostavitve centra za medgeneracijsko sodelovanje in druţenje); 

- Zofija MAZEJ KUKOVIČ glede: 

  1. prilagojenosti razpisanih stanovanj JSS MOL v letu 2010 osebam s posebnimi potrebami; 

  2. prehoda z invalidskim vozičkom od Zmajskega mostu do Ambroţevega trga;  

3. odstranitve ekološkega otoka na pločniku Slomškove ulice; 

- Mirko BRNIČ JAGER glede: 

  1. razpoloţljivih in zasedenih parkirnih mest na območju Centra Ljubljane;        

  2. stanovanj v lasti MOL; 
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  3. urejanja javnega prostora s spominskimi obeleţji; 

- mag. ANŢE LOGAR glede: 

  1. cenitve zemljišč; 

  2. sluţbenih vozil; 

  3. OPPN za območje med Jamovo in bivšo tovarno Tovil; 

- Marko ŠIŠKA (glede kolesarjev); 

- Mojca KUCLER DOLINAR (glede podatkov v zvezi s parkirnimi mesti) 

- Mojca ŠKRINJAR (glede nadzora MOL nad kakovostjo izvedbe programov v vrtcih). 

 

Odgovore na vprašanja s 6. seje mestnega sveta so prejeli vsi svetniki.  

 

Odgovore na vprašanja s 7. seje mestnega sveta so prejeli svetniki: 

- Zofija MAZEJ KUKOVIČ (glede odstranitve ekološkega otoka na pločniku Slomškove 

  ulice); 

- prof. dr. Ţiga TURK (glede izključitve svetnika g. Mihe Jazbinška) in 

- Mirko BRNIČ JAGER (glede razpoloţljivih in zasedenih parkirnih mest na območju 

  Centra Ljubljane). 

 

Odgovora na vprašanje s 4. seje mestnega sveta še ni prejel svetnik Mirko BRNIČ JAGER 

(glede Športnega parka Stoţice). 

 

 

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

 

Na vprašanje svetnice sta odgovorila ţupan in Irena RAZPOTNIK, načelnica Oddelka za 

gospodarske dejavnosti in promet.  

 

Besedo za ustno postavitev vprašanja je nato ţupan dal še svetnici Zofiji MAZEJ 

KUKOVIČ.  

 

Na vprašanje svetnice sta odgovorila ţupan in Darja LESJAK, direktorica Sluţbe za razvojne 

projekte in investicije. 

 

 

AD 2. 

 

POROČILO ŢUPANA 

 

Ţupan je predstavil poročilo. 

 

 

AD 3. 

 

KADROVSKE ZADEVE 

 

Ker na tej seji ni bilo kadrovskih zadev, je mestni svet prešel na točko 4. 
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AD 4. 

 

PREDLOG ODLOKA O UREJANJU JAVNIH PARKIRIŠČ 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. 

 

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

uvodno obrazloţitev.  

 

Julijana 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 urejanju javnih parkirišč 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 urejanju javnih 

parkirišč sprejme po hitrem postopku. 

 

Navzočnost je priglasilo 38 svetnikov. 

Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

2.)  

Predlog Odloka o urejanju javnih parkirišč 

 

Razpravljali so svetniki Pavla MUREKAR, Mojca KUCLER DOLINAR, mag. Anţe 

LOGAR, Zofija MAZEJ KUKOVIČ, Gregor ISTENIČ, mag. Tomaţ OGRIN in Miha 

JAZBINŠEK ter ţupan. 

 

Svetnik Miha JAZBINŠEK je v svoji razpravi podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, 

da se razprava razglasi za razpravo o osnutku odloka. 

 

Ţupan je v zvezi s postopkovnim predlogom sklepa svetnika Miha JAZBINŠEK pojasnil, da 

je mestni svet ţe sprejel sklep, da se odlok sprejme po hitrem postopku, zato njegovega 

postopkovnega predloga ni dal na glasovanje. 

 

Zatem je razpravljal še svetnik Mirko BRNIČ JAGER. 
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Odgovore in pojasnila v zvezi z razpravami svetnikov je podal ţupan in nato dal na 

glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o urejanju javnih 

parkirišč. 

 

Obrazloţitev glasu sta podala svetnika Miha JAZBINŠEK in Mirko BRNIČ JAGER. 

 

Navzočnost se ni spremenila (38 svetnikov). 

Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti je glasovalo 11 svetnikov. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 5. 

 

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 

CESTNOPROMETNI UREDITVI 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. 

 

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

uvodno obrazloţitev.  

 

Julijana 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 in dopolnitvah Odloka o cestnoprometni 

ureditvi 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 cestnoprometni ureditvi sprejme po hitrem postopku. 

 

Navzočnost je priglasilo 37 svetnikov. 

Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti je glasovalo 7 svetnikov. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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2.)  

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o cestnoprometni ureditvi 

 

Razpravljali so svetniki: Pavla MUREKAR, Gregor ISTENIČ, Miha JAZBINŠEK in mag. 

Anţe LOGAR. 

 

Odgovore in pojasnila v zvezi z razpravami svetnikov je podal ţupan in nato dal na 

glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o cestnoprometni ureditvi. 

 

Navzočnost se ni spremenila (37 svetnikov). 

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

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 6. 

 

PREDLOG ODREDBE O DOLOČITVI JAVNIH PARKIRNIH POVRŠIN, KJER SE 

PLAČUJE PARKIRNINA 

 

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

Odbora za gospodarske javne sluţbe in promet in amandma ţupana. 

 

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

uvodno obrazloţitev.  

 

Julijana ŢIBERT, predsednica Odbora za gospodarske javne sluţbe in promet, je podala 

stališče odbora.  

 

Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni ţelela besede. 

 

Ţupan je odprl razpravo najprej o aktu v celoti. 

 

Razpravljali so svetniki: Pavla MUREKAR, Zofija MAZEJ KUKOVIČ in Miha 

JAZBINŠEK. 

 

O 2. členu predloga akta, h kateremu je ţupan vloţil amandma, ni razpravljal nihče, zato je 

ţupan dal na glasovanje 

 

AMANDMA ţupana: 

 

V 2. členu se, v opombi za tabelo, besedilo »z Zavodom Tivoli« nadomesti z besedilom »s 

ŠPORTOM LJUBLJANA«. 
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Navzočnost je priglasilo 38 svetnikov. 

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

 

Amandma je bil sprejet. 

 

 

Nato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odredbe o določitvi javnih 

parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina, skupaj s sprejetim amandmajem. 

 

Navzočnost se ni spremenila (38 svetnikov). 

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

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 7. 

 

OSNUTEK ODLOKA O POSEBNI IN PODREJENI RABI JAVNIH POVRŠIN 

 

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

Odbora za gospodarske javne sluţbe in promet. 

 

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

uvodno obrazloţitev.  

 

Julijana ŢIBERT, predsednica Odbora za gospodarske javne sluţbe in promet, je podala 

stališče odbora.  

 

Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni ţelela besede. 

 

Preden je odprl razpravo, je ţupan podal pojasnilo v zvezi z nadaljnjo pripravo predloga 

Odloka o posebni in podrejeni rabi javnih površin. 

 

Razpravljali so svetniki Meta VESEL VALENTINČIČ, Breda BREZOVAR PAPEŢ, Mojca 

KUCLER DOLINAR, mag. Tomaţ OGRIN, Miha JAZBINŠEK, Mojca ŠKRINJAR, mag. 

Anţe LOGAR, Zofija MAZEJ KUKOVIČ, Marko ŠIŠKA, Mirko BRNIČ JAGER, Pavla 

MUREKAR in Gregor ISTENIČ ter ţupan. 

 

Odgovore in pojasnila v zvezi z razpravami svetnikov je podal ţupan in nato dal na 

glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme osnutek Odloka o posebni in podrejeni 

rabi javnih površin, skupaj s pripombami. 
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Navzočnost je priglasilo 38 svetnikov. 

Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti je glasovalo 5 svetnikov. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 8. 

 

PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBI SKLEPA O USTANOVITVI JAVNEGA 

VZGOJNO IZOBRAŢEVALNEGA ZAVODA »KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN 

BALET LJUBLJANA« 

 

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 

podala 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 spremembi Sklepa o 

ustanovitvi javnega vzgojno izobraţevalnega zavoda »Konservatorij za glasbo in balet 

Ljubljana«. 

 

Navzočnost je priglasilo 34 svetnikov. 

Za je glasovalo 35 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 9. 

 

PREDLOG SKLEPA O DOLOČITVI NOTRANJIH IGRALNIH POVRŠIN V JAVNIH 

VRTCIH MESTNE OBČINE LJUBLJANA V ŠOLSKEM LETU 2011/2012 

 

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 

podala stališče odbora. 
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Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni ţelela besede. 

 

Razpravljali so svetniki: Mojca KUCLER DOLINAR, Pavla MUREKAR, Mojca 

ŠKRINJAR, Zofija MAZEJ KUKOVIČ in mag. Tomaţ OGRIN. 

 

Odgovore in pojasnila v zvezi z razpravami svetnikov je podal ţupan in nato dal na 

glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o določitvi notranjih 

igralnih površin v javnih vrtcih Mestne občine Ljubljana v šolskem letu 2011/2012. 

 

Obrazloţitev glasu je podala svetnica Mojca ŠKRINJAR. 

 

Navzočnost je priglasilo 31 svetnikov. 

Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 10. 

 

A) PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K DOSEŢENI VREDNOSTI MERIL ZA 

UGOTAVLJANJE DELOVNE USPEŠNOSTI RAVNATELJIC VRTCEV, 

KATERIH USTANOVITELJICA JE MESTNA OBČINA LJUBLJANA, ZA LETO 

2010 

 

B) PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K DOSEŢENI VREDNOSTI MERIL ZA 

UGOTAVLJANJE DELOVNE USPEŠNOSTI       RAVNATELJIC IN 

RAVNATELJEV OSNOVNIH ŠOL, KATERIH USTANOVITELJICA JE MESTNA 

OBČINA LJUBLJANA, ZA LETO 2010 

 

C) PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K DOSEŢENI VREDNOSTI MERIL ZA 

UGOTAVLJANJE DELOVNE USPEŠNOSTI  RAVNATELJIC IN RAVNATELJA 

GLASBENIH ŠOL, KATERIH USTANOVITELJICA JE MESTNA OBČINA 

LJUBLJANA, ZA LETO 2010 

 

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

Odbora za predšolsko vzgojo in izobraţevanje. 

 

Ker so točke vsebinsko povezane, je ţupan predlagal, da se uvodne obrazloţitve podajo 

skupaj za vse tri točke, obravnava in glasovanje pa se opravi o vsakem predlogu sklepa 

posebej. 

 

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

obrazloţitev za vse tri točke. 
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Eva STRMLJAN KRESLIN, predsednica Odbora za predšolsko vzgojo in izobraţevanje, je 

podala stališče odbora za vse tri točke. 

 

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

 

 

A) PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K DOSEŢENI VREDNOSTI MERIL ZA 

UGOTAVLJANJE DELOVNE USPEŠNOSTI RAVNATELJIC VRTCEV, KATERIH 

USTANOVITELJICA JE MESTNA OBČINA LJUBLJANA, ZA LETO 2010 

 

Razpravljali sta svetnici Mojca KUCLER DOLINAR in Mojca ŠKRINJAR. 

 

Po končani razpravi je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

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

vrednosti meril za ugotavljanje delovne uspešnosti ravnateljic vrtcev, katerih 

ustanoviteljica je Mestna občina Ljubljana, za leto 2010. 

 

Navzočnost je priglasilo 35 svetnikov. 

Za je glasovalo 37 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

B) PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K DOSEŢENI VREDNOSTI MERIL ZA 

UGOTAVLJANJE DELOVNE USPEŠNOSTI RAVNATELJIC IN RAVNATELJEV 

OSNOVNIH ŠOL, KATERIH USTANOVITELJICA JE MESTNA OBČINA  

LJUBLJANA, ZA LETO 2010   

 

Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

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

vrednosti meril za ugotavljanje delovne uspešnosti ravnateljic in ravnateljev osnovnih 

šol, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Ljubljana, za leto 2010. 

 

Obrazloţitev glasu je podala svetnica izr. prof. dr. Milena Mileva BLAŢIĆ. 

 

Navzočnost se ni spremenila (35 svetnikov). 

Za je glasovalo 37 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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C) PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K DOSEŢENI VREDNOSTI MERIL ZA 

UGOTAVLJANJE DELOVNE USPEŠNOSTI RAVNATELJIC IN RAVNATELJA 

GLASBENIH ŠOL, KATERIH USTANOVITELJICA JE MESTNA OBČINA 

LJUBLJANA, ZA LETO 2010 

 

Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

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

vrednosti meril za ugotavljanje delovne uspešnosti ravnateljic in ravnatelja glasbenih 

šol, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Ljubljana, za leto 2010. 

 

Navzočnost se ni spremenila (35 svetnikov). 

Za je glasovalo 36 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 11. 

 

A) PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV LETNEGA NAČRTA 

PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŢENJA MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA ZA LETO 2011 

 

B) PREDLOG DOPOLNITEV LETNEGA NAČRTA RAZPOLAGANJA Z 

NEPREMIČNIM PREMOŢENJEM MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2011 

 

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

finance in amandmaja ţupana k a. in b. točki. 

 

Ker sta točki vsebinsko povezani, je ţupan predlagal, da se uvodne obrazloţitve podajo skupaj 

za obe točki, obravnava in glasovanje pa se opravi o vsakem predlogu sklepa posebej. 

 

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

obrazloţitev za obe točki.  

 

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

 

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

 

 

A) PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV LETNEGA NAČRTA 

PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŢENJA MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA ZA LETO 2011 

 

Razpravljala je svetnica Pavla MUREKAR. 

 

Po končani razpravi je ţupan dal na glasovanje 
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AMANDMA ţupana: 

 

V 1. členu se za datumom »21. 3. 2011« doda besedilo »ter spremenil in dopolnil na 6. 

seji dne 30. 5. 2011«. 

 

Navzočnost je priglasilo 32 svetnikov. 

Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki. 

 

Svetnica Jadranka DAKIĆ je zahtevala ponovitev glasovanja. 

 

Ţupan je amandma dal ponovno na glasovanje. 

 

Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 

Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 

 

Amandma je bil sprejet. 

 

 

Nato je ţupan dal na glasovanje še 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sprememb in dopolnitev Letnega 

načrta pridobivanja nepremičnega premoţenja Mestne občine Ljubljana za leto 2011, 

skupaj s sprejetim amandmajem.  

 

Obrazloţitev glasu je podala svetnica Zofija MAZEJ KUKOVIČ. 

 

Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 

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

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

B) PREDLOG DOPOLNITEV LETNEGA NAČRTA RAZPOLAGANJA Z 

NEPREMIČNIM PREMOŢENJEM MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2011 

 

O aktu v celoti ni razpravljal nihče. 

 

O 1. členu predloga akta, h kateremu je ţupan vloţil amandma, je razpravljal svetnik Miha 

JAZBINŠEK. 

 

Po končani razpravi je ţupan dal na glasovanje 

 

AMANDMA ţupana: 

 

V 1. členu se: 

- za datumom »18. 4. 2011« doda besedilo »in na 6. seji dne 30. 5. 2011« 

- v tabeli za dosedanjo zadnjo vrstico doda nova vrstica, ki se glasi:  

» 
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Proda

ja 

2011 1755 

k.o.        

  

Glince 

1532/

9 

1

3 

1.950,

00 

EUR 

dvori

šče 

MOL-u zemljišče ne koristi in 

ga ne potrebuje za uresničitev 

ciljev občinskega pomena. 

Prodaja je ekonomsko 

utemeljena in upravičena. 

                                                                                                                                     « 

ter besedilo, ki se glasi:  
 

»ter v tabeli »STAVBE« pri proračunskem uporabniku »4.3. Oddelek za ravnanje z 

nepremičninami« za dosedanjo zadnjo vrstico doda novi vrstici, ki se glasita: 
 

Celovška 

cesta 122 

201

1 

k.o. Zgornja 

Šiška 

66,2

0 

120.000

,00 

Poslovni 

prostor-

oddan v 

najem 

ID št. 

1739-1475-

985.E 

 

Bratovševa 

ploščad 32 

201

1 

k.o. Beţigrad 33,4

1 

60.000,

00 

Poslovni 

prostor-

oddan v 

najem 

ID št. 

1734-1348-

25 

 

 

Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 

Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki. 
 

Amandma je bil sprejet. 
 

 

Nato je ţupan dal na glasovanje  
 

PREDLOG SKLEPA: 
 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Dopolnitev Letnega načrta 

razpolaganja z nepremičnim premoţenjem Mestne občine Ljubljana za leto 2011, 

skupaj s sprejetim amandmajem.  
 

Obrazloţitev glasu je podal svetnik Miha JAZBINŠEK. 
 

Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 

Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 
 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

S tem je bil izčrpan dnevni red 7. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, zato je 

ţupan ob 18.30 uri sejo končal. 

 

 

 

DIREKTOR 

Sluţbe za organiziranje dela 

mestnega sveta 

Matjaţ BREGAR 

  

ŢUPAN 

Mestne občine Ljubljana 

Zoran JANKOVIĆ 
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