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Številka: 03200-9/2011-34 

Datum:  2. 6. 2011    

 

 

ZAPISNIK 

 

 

5. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, ki je bila  

 v ponedeljek, 18. aprila 2011 – I. zasedanje 

 v ponedeljek, 30. maja 2011 – II. zasedanje 

 

 

Zasedanji sta potekali v Veliki sejni dvorani Mestne občine Ljubljana, Magistrat, 

Mestni trg 1, Ljubljana. 

 

Zasedanji je vodil ţupan Mestne občine Ljubljana Zoran JANKOVIĆ. 

  

Na I. zasedanju dne 18. aprila 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, Meta VESEL VALENTINČIČ, Peter 

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

ŢIBERT. 

 

Na II. zasedanju dne 30. maja 2011 so bili navzoči 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, 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, 
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Mojca ŠKRINJAR, prof. dr. Metka TEKAVČIČ, prof. dr. Ţiga TURK, Meta VESEL 

VALENTINČIČ, Peter VILFAN, Marjan Jernej VIRANT, prof. dr. Slavko ZIHERL, Jelka 

ŢEKAR in Julijana ŢIBERT. 

 

Seje se nista udeleţila svetnika Miha JAZBINŠEK in prof. dr. Gregor TOMC. 

 

 

Prvo zasedanje se je pričelo ob 16.15 uri ob navzočnosti 45 svetnikov. 

 

Prvo zasedanje je vodil ţupan Mestne občine Ljubljana Zoran JANKOVIĆ.  

 

S sklicem seje so svetniki prejeli predlog dnevnega reda 5. seje Mestnega sveta Mestne občine 

Ljubljana: 

 

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

2. Poročilo ţupana 

3. Kadrovske zadeve 

4. a) Predlog Sklepa o podelitvi naziva častni meščan glavnega mesta Ljubljana 

   b) Predlog Sklepa o podelitvi nagrad glavnega mesta Ljubljana za leto 2011 

   c) Predlog Sklepa o podelitvi plaket glavnega mesta Ljubljana za leto 2011 

5. Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2010  

6. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 209 Roţna dolina - center in 

del enote urejanja prostora RD-254 

7. Predlog dopolnitve Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoţenjem MOL za         

leto 2011  

8. Predlog dopolnitve Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoţenjem MOL za         

leto 2012  

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

občine Ljubljana – za zemljišča parc. št. 245/271, 245/329, 245/330, 245/331, 245/332, 

245/333, 245/334, 246/35, 246/47 in 246/49, vse k.o. Karlovško predmestje 

10. Predlog Sklepa o sprejetju poročila o poteku likvidacijskega postopka in razdelitvi 

premoţenja javnega zavoda Agencija za šport Ljubljana – v likvidaciji 

11. Predlog Akta o spremembah Akta o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta 

izgradnje Plavalno gimnastičnega centra Ilirija 

12. Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Športno 

rekreacijski center Tivoli 

 

Po sklicu seje so svetniki prejeli predloga Svetniškega kluba Zeleni Slovenije za  umik 

predlagane 9. točke z naslovom »Predlog Sklepa o soglasju k pravnemu poslu prodaje 

nepremičnega premoţenja Mestne občine Ljubljana – za zemljišča parc. št. 245/271, 245/329, 

245/330, 245/331, 245/332, 245/333, 245/334, 246/35, 246/47 in 246/49, vse k.o. Karlovško 

predmestje« in predlagane 11. točke z naslovom »Predlog Akta o spremembah Akta o javno-

zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta izgradnje Plavalno gimnastičnega centra Ilirija«.  

 

Svetniški klub Zeleni Slovenije je podal k 7. in 8. točki postopkovna predloga sklepov, da se 

akta obravnavata po dvostopenjskem postopku, ki pa ju je mestni svet obravnaval pri 

posameznem aktu. 

 

O dnevnem redu ni razpravljal nihče, zato je dal ţupan na glasovanje:  
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1. PREDLOG Svetniškega kluba Zeleni Slovenije ZA SPREMEMBO DNEVNEGA 

REDA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se predlagana 9. točka z 

naslovom: »Predlog Sklepa o soglasju k pravnemu poslu prodaje nepremičnega 

premoţenja Mestne občine Ljubljana – za zemljišča parc. št. 245/271, 245/329, 245/330, 

245/331, 245/332, 245/333, 245/334, 246/35, 246/47 in 246/49, vse k.o. Karlovško 

predmestje« umakne z dnevnega reda 5. seje mestnega sveta.  

 

Ţupan je predlagal, da se predloga ne sprejme. 

 

Navzočnost je priglasilo 39 svetnikov. 

Za je glasovalo 10 svetnikov. Proti je glasovalo 29 svetnikov.  

 

Predlagana sprememba dnevnega reda ni bila sprejeta. 

 

 

2. PREDLOG Svetniškega kluba Zeleni Slovenije ZA SPREMEMBO DNEVNEGA 

REDA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se predlagana 11. točka z 

naslovom: »Predlog Akta o spremembah Akta o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo 

projekta izgradnje Plavalno gimnastičnega centra Ilirija« umakne z dnevnega reda 5. 

seje mestnega sveta.  

 

Ţupan je predlagal, da se predloga ne sprejme. 

 

Navzočnost se ni spremenila (39 svetnikov). 

Za je glasovalo 12 svetnikov. Proti je glasovalo 30 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 5. seje mestnega 

sveta.  
 

Navzočnost se ni spremenila (39 svetnikov). 

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

Svetnik Gregor ISTENIČ je zahteval ponovitev glasovanja. 

 

Navzočnost se ni spremenila (39 svetnikov). 

Za je glasovalo 34 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 

 

Predlagani dnevni red je bil sprejet. 
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AD 1. 

 

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 Meta VESEL 

VALENTINČIČ (glede zagovornika starejših občanov) in Mojca ŠKRINJAR (glede podatkov 

o doseţkih na Nacionalnem preverjanju znanja).  

 

Vprašanja in pobude so poslali: 

- svetnica Meta VESEL VALENTINČIČ (glede vrnitve malih trgovin s prehrano in storitvijo 

v mestna naselja);  

-svetnik Mirko BRNIČ JAGER (glede projekta LMM, objavljenega v zaključnem računu za 

leto 2010); 

- svetnik mag. Anţe LOGAR (1. glede prodaje stvarnega premoţenja, 2. glede izjave ţupana 

v zvezi prijave Evropski komisiji – Tehnološki park, 3. cenitve zemljišč): 

- svetnica Mojca ŠKRINJAR (glede ţelezniškega prehoda na Verovškovi) 

- svetnik Marko ŠIŠKA (glede izvedbe 17 strateških konferenc v četrtnih skupnostih); 

- svetnica Breda BREZOVAR PAPEŢ (glede informativnih tabel za Kulturni center Tobačna 

001); 

 

Odgovore so prejeli vsi svetniki, ki so postavili vprašanja na 4. seji mestnega sveta, razen 

Mirka BRNIČ JAGRA na eno vprašanje. 

 

Besedo za ustno postavitev vprašanja je ţupan dal svetnici Meti VESEL VALENTINČIČ. 

 

Na vprašanje svetnice je odgovorila Tilka KLANČAR, načelnica Oddelka za zdravstvo in 

socialno varstvo  

 

Besedo za ustno postavitev vprašanja je ţupan dal svetnici Mojci ŠKRINJAR. 

 

Na vprašanje svetnice je odgovorila  Marija FABČIČ, načelnica Oddelka za predšolsko 

vzgojo in izobraţevanje.  
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AD 2. 

 

POROČILO ŢUPANA 

 

Svetniki so prejeli mnenje Ministrstva za javno upravo glede uskladitve Statuta MOL z 

ZSPDSLS in opredelitev Vlade RS do dokumentov, ki jih je prejela Preiskovalna komisija 

drţavnega zbora.        

 

 

AD 3. 

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 PREDSTAVNICE MESTNE OBČINE LJUBLJANA V SVET 

OSNOVNE ŠOLE KAŠELJ 

 

Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

Nadi BREZNIK preneha mandat članice Sveta Osnovne šole Kašelj. 

  

II. 

V  Svet Osnovne šole Kašelj se za predstavnico Mestne občine Ljubljana imenuje: 

 

Marjana MARN. 

 

Mandat imenovane je vezan na mandat sveta šole.  

 

                                 

Navzočnost je priglasilo 37 svetnikov. 

Za je glasovalo 37 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

2. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO OSNOVNE ŠOLE 

SAVSKO NASELJE 

 

Razpravljala je svetnica Mojca ŠKRINJAR.  

 

Po razpravi je dal ţupan na glasovanje 
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PREDLOG SKLEPA: 

 

Veroniki HUDOBREZNIK in Verici ŠENICA PAVLETIČ se da pozitivno mnenje h 

kandidaturi za ravnateljico Osnovne šole Savsko naselje. 

 

Navzočnost se ni spremenila (37 svetnikov). 

Za je glasovalo 34 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

3. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO OSNOVNE ŠOLE 

VALENTINA VODNIKA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Vesni ŢAGAR GABROVŠEK in Julijani ŢALAR se da pozitivno mnenje h kandidaturi 

za ravnateljico Osnovne šole Valentina Vodnika. 

 

Navzočnost se ni spremenila (37 svetnikov). 

Za je glasovalo 38 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

  

 

4. PRELOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJA GIMNAZIJE 

POLJANE 

 

Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Bojanu KONČANU se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnatelja Gimnazije 

Poljane. 

 

Navzočnost se ni spremenila (37 svetnikov). 

Za je glasovalo 36 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

5. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU DIREKTORICE JAVNEGA 

STANOVANJSKEGA SKLADA MESTNE OBČINE LJUBLJANA    

 

Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 
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I. 

Za direktorico Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana se   imenuje:   

 

Joţka HEGLER. 

 

II. 

Mandat imenovane traja štiri leta. 

 

Navzočnost se ni spremenila (37 svetnikov). 

Za je glasovalo 35 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 4. 

 

A) PREDLOG SKLEPA O PODELITVI NAZIVA ČASTNI MEŠČAN GLAVNEGA 

MESTA LJUBLJANA 

 

B) PREDLOG SKLEPA O PODELITVI NAGRAD GLAVNEGA MESTA 

LJUBLJANA ZA LETO 2011 

 

C) PREDLOG SKLEPA O PODELITVI PLAKET GLAVNEGA MESTA LJUBLJANA 

ZA LETO 2011 
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli po sklicu seje.  

 

Dragutin MATE, predsednik Komisije za priznanja, je podal uvodno obrazloţitev k vsem 

trem predlogom sklepov.  

 

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

 

 

A) PREDLOG SKLEPA O  PODELITVI NAZIVA ČASTNA MEŠČANKA IN ČASTNI 

MEŠČAN GLAVNEGA MESTA LJUBLJANA  

 

Razpravljal ni nihče, zato je dal ţupan na glasovanje naslednji 

 

PREDLOG SKLEPA: 

Naziv častna meščanka in častni meščan glavnega mesta Ljubljana  prejmeta: 

 

- Svetlana MAKAROVIČ 

- Mojmir  SEPE 

 

Navzočnost je priglasilo 40 svetnikov. 

Za je glasovalo 39 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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B) PREDLOG SKLEPA O PODELITVI NAGRAD GLAVNEGA MESTA 

     LJUBLJANA ZA LETO 2011 

 

Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Nagrado glavnega mesta Ljubljana za leto 2011 prejmejo: 

 

- Mirsad BEGIĆ 

- Prim. dr. Matko Vasilij CERAR 

- Aleksander VALIČ 

- Gasilska zveza Ljubljana 

 

Navzočnost se ni spremenila (40 svetnikov). 

Za je glasovalo 38 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

C) PREDLOG SKLEPA O PODELITVI PLAKET GLAVNEGA MESTA LJUBLJANA 

ZA LETO 2011 

 

Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Plaketo glavnega mesta Ljubljana za leto 2011 prejmejo: 

- Elena PEČARIČ 

- Anton KASTELIC 

- Šentjakobsko Gledališče Ljubljana 

- Društvo gluhih in naglušnih Ljubljana 

 

Navzočnost se ni spremenila (40 svetnikov). 

Za je glasovalo 39 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 5. 

 

PREDLOG ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA ZA LETO 2010 

 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so svetniki prejeli poročila naslednjih 

odborov mestnega sveta: 

 

1. Odbora za lokalno samoupravo 

2. Odbora za urejanje prostora in urbanizem 

3. Odbora za šport 
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4. Odbora za gospodarjenje z nepremičninami  

5. Odbora za zaščito, reševanje in civilno obrambo in 

6. pristojnega Odbora za finance. 

 

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

obrazloţitev.  

 

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

 

Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni ţelela besede. 

 

Razpravljali so svetniki Zofija MAZEJ KUKOVIČ, mag. Anţe LOGAR in Mojca KUCLER 

DOLINAR. 

 

Svetnica Mojca KUCLER DOLINAR je v svoji razpravi podala postopkovni predlog, da 

mestni svet o tej točki odloči, ko dobi poročilo Nadzornega odbora Mestne občine Ljubljana. 

 

POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnice Mojce KUCLER DOLINAR: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana razpravo prekine in jo nadaljuje ter o tej točki 

odloča, ko dobi poročilo Nadzornega odbora Mestne občine Ljubljana. 

  

Navzočnost je priglasilo 38 svetnikov. 

Za je glasovalo 12 svetnikov. Proti je glasovalo 26 svetnikov. 

 

Sklep ni bil sprejet. 

 

Nato so razpravljali svetniki Mojca KUCLER DOLINAR, Janko MÖDERNDORFER, 

Jadranka DAKIĆ, prof. dr. Ţiga TURK in Mojca ŠKRINJAR ter ţupan Zoran JANKOVIĆ. 

 

Po razpravi je dal ţupan  na glasovanje  

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Zaključnega računa proračuna 

Mestne občine Ljubljana za leto 2010.  

 

Svoj glas so obrazloţili svetniki: prof. dr. Metka TEKAVČIČ, Zofija MAZEJ KUKOVIČ, 

Miha JAZBINŠEK in prof. dr. Slavko ZIHERL. 

 

Navzočnost je priglasilo 40 svetnikov. 

Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti je glasovalo 13 svetnikov. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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AD 6. 

 

PREDLOG ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU 

209 ROŢNA DOLINA - CENTER IN DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA RD-254 

 

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

Svetniškega kluba Zeleni Slovenije in amandma ţupana ter poročilo pristojnega Odbora za 

urejanje prostora in urbanizem z amandmaji. 

 

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. 

 

Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni ţelela besede. 

 

Obravnava predloga odlokov se 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 9. členu predloga odloka, h kateremu je Odbor za urbanizem in urejanje prostora vloţil 

amandma, sta razpravljala svetnika Mirko BRNIČ JAGER in Miha JAZBINŠEK. 

 

Po končani razpravi je dal ţupan na glasovanje 

 

AMANDMA Odbora za urejanje prostora in urbanizem: 

 

V 9. členu, v 2. točki Zazidalna zasnova in zasnova zunanje ureditve, v podpoglavju 

Prostorska enota P3, se besedilo zadnjega stavka drugega odstavka spremeni in se glasi: 

»Otroško igrišče mora biti javno dostopno od 8. do 20. ure.« 

 

Navzočnost je priglasilo 38 svetnikov. 

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

 

Amandma je bil sprejet. 

 

II. 

 

O 10. členu predloga odloka, h kateremu je Odbor za urbanizem in urejanje prostora vloţil 

amandma, je razpravljal svetnik Mirko BRNIČ JAGER. 

 

Po končani razpravi je dal ţupan na glasovanje 
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AMANDMA Odbora za urejanje prostora in urbanizem: 

 

Besedilo prve alineje prvega odstavka 10. člena se v celoti spremeni in se glasi: »- ograje, 

višine največ 1,20 m (dovoljene samo za ograditev otroškega igrišča).« 

 

Navzočnost se ni spremenila (38 svetnikov). 

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

 

Amandma je bil sprejet. 

 

III. 

 

O 13. členu predloga odloka, h kateremu je Svetniški klub Zeleni Slovenije vloţil amandma, 

so razpravljali svetniki Mirko BRNIČ JAGER, prof. dr. Ţiga TURK in Miha JAZBINŠEK. 

 

Po končani razpravi je dal ţupan na glasovanje 

 

AMANDMA Svetniškega kluba Zeleni Slovenije: 

 

V Predlogu Odloka o OPPN 209 Roţna dolina – center in za del enote urejanja prostora 

RD-25 se v 13. členu v odseku »3. Višinski gabariti in etaţnost objektov« določila za 

Objekt B spremenijo tako, da se glasijo: 

»Etaţnost je K + P + 1 + 2T. 

Višinski gabariti: 

- absolutna kota pritličja:  ± 0,00 = 295,65 mnv 

- kota kleti:         do -3,30 m 

- streha nad pritličjem:                 do + 4,80 m 

- streha:                   o + 13,50 m 

- najvišja točka objekta:                               + 14,10 m« 

V odseku »4. Kapacitete objektov« se vrednosti za Objekt B spremenijo tako, da se 

glasijo: 

»-    BTP - kletna etaţa:           1.030 m2 

- BTP - etaţe nad terenom:          1.490 m2 

- število stanovanj:                        5« 

Skladno zgornjim določilom se korigirajo gabariti in etaţnost objektov v grafičnih 

načrtih št. 4.4 »Ureditvena situacija – nivo streh« in 4.5 »Značilni prerezi skozi 

območje«. 

 

Navzočnost se ni spremenila (38 svetnikov). 

Za je glasovalo 13 svetnikov. Proti je glasovalo 25 svetnikov. 

 

Amandma ni bil sprejet 

 

IV. 

 

O 21. členu predloga odloka, h kateremu je Odbor za urbanizem in urejanje prostora vloţil 

amandma, so razpravljali svetniki Mirko BRNIČ JAGER, Gregor ISTENIČ, prof. Janez 

KOŢELJ in Miha JAZBINŠEK ter ţupan Zoran JANKOVIĆ. 
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Po končani razpravi je dal ţupan na glasovanje 

 

AMANDMA Odbora za urejanje prostora in urbanizem: 

 

V 21. členu, v 2. točki Motorni promet, se besedilo zadnjega stavka drugega odstavka 

spremeni in se glasi: »Uvoz in izvoz iz parkirne kletne etaţe v okviru prostorske enote 

P1 je načrtovan na nivoju hodnika za pešce preko porezanega robnika.«  in  

v istem členu  se besedilo zadnjega stavka tretjega odstavka spremeni in se glasi: »Uvoz 

in izvoz iz parkirne kletne etaţe v okviru prostorske enote P2 je načrtovan na nivoju 

hodnika za pešce preko porezanega robnika.« 

 

Navzočnost se ni spremenila (38 svetnikov). 

Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti so glasovali 4 svetniki. 

 

Amandma je bil sprejet. 

 

V. 

 

O 22. členu predloga odloka, h kateremu je Svetniški klub Zeleni Slovenije vloţil amandma, 

so razpravljali svetniki: Mirko BRNIČ JAGER, Zofija MAZEJ KUKOVIČ, prof. Janez 

KOŢELJ, Miha JAZBINŠEK in mag Tomaţ OGRIN. 

 

Po končani razpravi je dal ţupan na glasovanje 

 

AMANDMA Svetniškega kluba Zeleni Slovenije: 

 

V Predlogu Odloka o OPPN 209 Roţna dolina – center in za del enote urejanja prostora 

RD-25 se v 22. členu (pogoji za komunalno, energetsko in telekomunikacijsko urejanje) 

v 8. točki (Učinkovita raba energije v stavbah) takoj za naslovom vstavi prvi odstavek, 

ki se glasi:  

»V objektih je treba zagotoviti učinkovito rabo energije v skladu s Pravilnikom o 

učinkoviti rabi energije v stavbah (PURES - UL RS 52/2010) in drugimi predpisi, ki 

urejajo to področje.« 

 

Sedanji prvi in drugi odstavek postaneta drugi in tretji odstavek.  

 

Navzočnost se ni spremenila (38 svetnikov). 

Za je glasovalo 13 svetnikov. Proti je glasovalo 27 svetnikov. 

 

Amandma ni bil sprejet 

 

VI. 

 

O 23. členu predloga odloka, h kateremu je ţupan vloţil amandma, ni razpravljal nihče, zato 

je dal ţupan na glasovanje 

 

AMANDMA ţupana: 

 

V drugem odstavku 23. člena se v: 
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 drugi alineji številka »109.269,92« nadomesti s številko »106.263,88« in številka 

»41.486,65« s številko »44.492,69«. 

 tretji alineji se številka »411.690,71« nadomesti s številko »432.014,56 EUR«, 

številka »298.188,60« s številko »303.926,35« in številka »113.502,12« s številko 

»128.088,21«. 

 četrti alineji se številka »562.447,28« nadomesti s številko »582.771,13«, številka 

»407.458,52« s številko »410.190,23« in številka »154.988,76« s številko 

»172.580,90«. 

 peti alineji se številka »152,67« nadomesti s številko »158,19«, številka »111,75« s 

številko »117,27«, številka »92,07« s številko »91,52«, številka »21,41« s številko 

»20,57« in številka »70,66« s številko »70,95«. 

 

Navzočnost se ni spremenila (38 svetnikov). 

Za je glasovalo 38 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 

 

Amandma je bil sprejet. 

 

VII. 

 

O 26. členu predloga odloka, h kateremu je Svetniški klub Zeleni Slovenije vloţil amandma, 

ni razpravljal nihče, zato je dal ţupan na glasovanje: 

 

AMANDMA Svetniškega kluba Zeleni Slovenije: 

 

V Predlogu Odloka o OPPN 209 Roţna dolina – center in za del enote urejanja prostora 

RD-25 se v 26. členu v odseku 2. Višinski gabariti objekta besedilo »Etaţnost objektov je 

dovoljeno zmanjšati na K+P+2+T.« zamenja z besedilom: 

»Etaţnost objektov je dovoljeno zmanjšati na K+P+1+T.« 

 

Navzočnost se ni spremenila (38 svetnikov). 

Za je glasovalo 12 svetnikov. Proti je glasovalo 29 svetnikov. 

 

Amandma ni bil sprejet 

 

 

Nato je dal ţupan na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o občinskem podrobnem 

prostorskem načrtu 209 Roţna dolina - center in del enote urejanja prostora RD-254, 

skupaj s sprejetimi amandmaji. 

 

Navzočnost se ni spremenila (38 svetnikov). 

Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti je glasovalo 10 svetnikov. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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AD 7. 

 

PREDLOG DOPOLNITVE LETNEGA NAČRTA RAZPOLAGANJA Z 

NEPREMIČNIM PREMOŢENJEM MOL ZA LETO 2011 

 

in  

 

AD 8. 

 

PREDLOG DOPOLNITVE LETNEGA NAČRTA RAZPOLAGANJA Z 

NEPREMIČNIM PREMOŢENJEM MOL ZA LETO 2012 

 

Ţupan je predlagal, da se k točkama poda skupna obrazloţitev, nato pa se ju obravnava in 

glasuje o njiju ločeno. 

 

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

pristojnega Odbora za finance in amandmaje Svetniškega kluba Zeleni Slovenije k 7. točki, 

predloga Svetniškega kluba Zeleni Slovenije, da se obe točki obravnavata po dvostopenjskem 

postopku, amandmaje ţupana k obema točkama in poročilo Statutarno pravne komisije z 

amandmajem in mnenjem k obema točkama. 

 

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

obrazloţitev. 

 

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

 

Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER je predstavila stališče komisije. 

 

 

AD 7) PREDLOG DOPOLNITVE LETNEGA NAČRTA RAZPOLAGANJA Z 

NEPREMIČNIM PREMOŢENJEM MOL ZA LETO 2011 

 

Ţupan je dal najprej na glasovanje postopkovni predlog sklepa Svetniškega kluba Zeleni 

Slovenije, da se  predlog Dopolnitve Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim 

premoţenjem MOL za leto 2011 obravnava po dvostopenjskem postopku, torej kot 

osnutek.  

 

Postopkovno je razpravljal svetnik Miha JAZBINŠEK. 

 

POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA Svetniškega kluba Zeleni Slovenije: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme sklep, da se predlog Dopolnitve Letnega 

načrta razpolaganja z nepremičnim premoţenjem MOL za leto 2011 obravnava po 

dvostopenjskem postopku, torej kot osnutek.  

 

Navzočnost je priglasilo 40 svetnikov. 

Za je glasovalo 12 svetnikov. Proti je glasovalo 27 svetnikov. 

 

Sklep ni bil sprejet. 
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Postopkovno je razpravljala svetnica Zofija MAZEJ KUKOVIČ, ki je predlagala, da mestni 

svet prekine razpravo o tej točki, dokler svetniki ne prejmejo mapnih kopij z označenimi 

parcelami. Predlagala je še, da se med razpravo pri točkah s tako vsebino na platno projecirajo 

mapne kopije.  

 

Ţupan je dal na glasovanje 

 

POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnice Zofije MAZEJ KUKOVIČ: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana razpravo prekine, dokler svetniki ne prejmejo 

mapnih kopij z označenimi parcelami. 

  

Navzočnost je priglasilo 40 svetnikov. 

Za je glasovalo 10 svetnikov. Proti je glasovalo 29 svetnikov. 

 

Sklep ni bil sprejet. 

 

Ţupan je odprl razpravo o aktu v celoti. 

 

Razpravljali so svetniki Pavla MUREKAR, Mojca KUCLER DOLINAR, Miha JAZBINŠEK, 

Zofija MAZEJ KUKOVIČ, mag. Anţe LOGAR Janko MÖDERNDORFER, mag. Tomaţ 

OGRIN, prof. dr. Ţiga TURK in Mirko BRNIČ JAGER ter ţupan Zoran JANKOVIĆ. 

 

I. 

 

O preambuli (uvodni določbi) dopolnitve letnega načrta razpolaganja, h kateri je Statutarno 

pravna komisija vloţila amandma, ni razpravljal nihče, zato je dal ţupan na glasovanje: 

 

AMANDMA Statutarno pravne komisije: 

 

V predlogu Dopolnitev letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoţenjem 

Mestne občine Ljubljana za leto 2011 se preambula spremeni tako, da se glasi: 

 

 »Na podlagi 11. člena Zakona o stvarnem premoţenju drţave, pokrajin in občin 

(Uradni list RS, št. 14/07 in 86/10) v povezavi z 41. členom Zakona o stvarnem 

premoţenju drţave in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), 

četrtega odstavka 15. člena Uredbe o stvarnem premoţenju drţave, pokrajin in občin 

(Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09 – Odl. US, 100/09 in 49/10) ter 27. člena Statuta 

Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana na …… seji, dne ….. sprejel« 

 

Navzočnost je priglasilo 40 svetnikov. 

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

 

Amandma je bil sprejet 

 

II. 

 

O naslovu akta dopolnitve letnega načrta razpolaganja, h kateremu je ţupan vloţil amandma, 

je razpravljal svetnik Miha JAZBINŠEK. 
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Po končani razpravi je dal ţupan na glasovanje 

 

AMANDMA ţupana: 

 

Naslovu se za besedo »Predlog« dodata novi besedi, ki se glasita: 

»Spremembe in». 

 

Navzočnost se ni spremenila (40 svetnikov). 

Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 

 

Amandma je bil sprejet. 

 

III. 

 

O 1. členu dopolnitve letnega načrta razpolaganja, h kateremu sta Svetniški klub Zeleni 

Slovenije in ţupan vloţila amandmaje, ni razpravljal nihče, zato je dal ţupan na glasovanje: 

 

AMANDMA ţupana: 

 

V 1. členu se v prvi tabeli: 

 

- črtata vrstici, ki se glasita: 

prodaja 2011 k.o. Stoţice 1653/4 2391 m² 717.300,00 park 

prodaja 2011 k.o. Stoţice 1653/2 1423 m² 426.900,00 park 

 

- v vseh ostalih vrsticah doda nov zadnji stolpec z besedilom, ki se glasi: 

 

»MOL-u zemljišče ne koristi in ga ne potrebuje za uresničitev ciljev občinskega pomena. 

Prodaja je ekonomsko utemeljena in upravičena.«; 

 

- v prvi tabeli na koncu doda nova zadnja vrstica, ki se glasi: 

prodaja 2011 k.o. Moste 1602/2 

 

3.940 1.599.640,00 

EUR 

zelenica MOL-u 

zemljišče ne 

koristi in ga 

ne potrebuje 

za 

uresničitev 

ciljev 

občinskega 

pomena. 

Prodaja je 

ekonomsko 

utemeljena 

in 

upravičena. 

 

 

Besedilo za prvo tabelo in druga tabela se spremenita tako, da se glasita: 
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»in na strani 14 spremeni 7. vrstica tako, da se glasi: 

  

prodaj

a 

201

1 

k.o. Rudnik 

in  

k.o. 

Karlovško 

predmestje 

32/17, 

32/11, 

31/5, 

2326/1

3 

 

37.81

0 

11.231.600,0

0 EUR 

neplodn

o 

MOL-u 

zemljišče 

ne koristi 

in ga ne 

potrebuje 

za 

uresničitev 

ciljev 

občinskega 

pomena. 

Prodaja je 

ekonomsko 

utemeljena 

in 

upravičena

. 

 

 

Navzočnost se ni spremenila (40 svetnikov). 

Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti je glasovalo 6 svetnikov. 

 

Amandma je bil sprejet. 

 

 

Ker je bil amandma ţupana sprejet, se o naslednjem  AMANDMAJU Svetniškega kluba 

Zeleni Slovenije ni glasovalo: 

 

V tabeli 1. člena Predloga Dopolnitve Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim 

premoţenjem Mestne občine Ljubljana za leto 2011 se črtata predpredzadnja in 

predzadnja (11. in 12.) vrstici, ki se glasita: 

»/ prodaja / 2011 / k.o. Stoţice / 1653/4 / 2391 m2 / 717.300,00 EUR / park /« 

»/ prodaja / 2011 / k.o. Stoţice / 1653/2 / 1423 m2 / 426.900,00 EUR / park /« 

 

 

Nato je dal ţupan na glasovanje 

 

2. AMANDMA Svetniškega kluba Zeleni Slovenije: 

 

V tabeli 1. člena Predloga Dopolnitve Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim 

premoţenjem Mestne občine Ljubljana za leto 2011 se črta osma (8.) vrstica, ki se glasi: 

»/ prodaja / 2011 / k.o. Karlovško predm. / 264/35 / 212 m2 / 84.800,00 EUR / barj. 

travn. /« 

 

Navzočnost se ni spremenila (40 svetnikov). 

Za je glasovalo 6 svetnikov. Proti je glasovalo 26 svetnikov. 

 

Amandma ni bil sprejet 
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3. AMANDMA Svetniškega kluba Zeleni Slovenije: 

 

V tabeli 1. člena Predloga Dopolnitve Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim 

premoţenjem Mestne občine Ljubljana za leto 2011 se črta zadnja (13.) vrstica, ki se 

glasi: 

»/ prodaja / 2011 / k.o. Trnovsko predm. / 250/980 / 90 m2 / 13.500,00 EUR / dvorišče /« 

 

Navzočnost se ni spremenila (40 svetnikov). 

Za je glasovalo 4 svetnikov. Proti je glasovalo 18 svetnikov. 

 

Amandma ni bil sprejet 

 

 

4. AMANDMA Svetniškega kluba Zeleni Slovenije: 

 

V tabeli 1. člena Predloga Dopolnitve Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim 

premoţenjem Mestne občine Ljubljana za leto 2011 se črta besedilo in ločena 

enovrstična tabela, ki se glasita: 

 

» in izvzamejo naslednja zemljišča: 

 

 

Navzočnost se ni spremenila (40 svetnikov). 

Za je glasovalo 5 svetnikov. Proti je glasovalo 26 svetnikov. 

 

Amandma ni bil sprejet 

 

IV. 

 

O 2. členu dopolnitve letnega načrta razpolaganja, h kateremu je ţupan vloţil amandma, ni 

razpravljal nihče, zato je dal ţupan na glasovanje: 

 

AMANDMA ţupana: 

 

V 2. členu se besedilo »Ta dopolnitev letnega načrta začne« nadomesti z besedilom »Te 

spremembe in dopolnitve letnega načrta začnejo«.  

 

Navzočnost se ni spremenila (40 svetnikov). 

Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti so glasovali 4 svetniki. 

 

Amandma je bil sprejet. 

 

 

Po končani razpravi je dal ţupan na glasovanje 

prodaja 2011 k.o. Karlovško 

predmestje in 

k.o. Rudnik 

32/16, 31/21, 

31/4, 

245/345, 

245/336, 

245/188 

21.296 m2 6.500.000,00 

EUR 

neplodno 
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PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Predlog Dopolnitve Letnega načrta 

razpolaganja z nepremičnim premoţenjem MOL za leto 2011, skupaj s sprejetimi 

amandmaji. 
 

Svoj glas je obrazloţila svetnica Zofija MAZEJ KUKOVIČ. 

 

Navzočnost se ni spremenila (40 svetnikov). 

Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti je glasovalo 10 svetnikov. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 8) PREDLOG DOPOLNITVE LETNEGA NAČRTA RAZPOLAGANJA Z 

NEPREMIČNIM PREMOŢENJEM MOL ZA LETO 2012 

 

Ţupan je dal najprej na glasovanje postopkovni predlog sklepa Svetniškega kluba Zeleni 

Slovenije, da se  predlog Dopolnitve Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim 

premoţenjem MOL za leto 2012 obravnava po dvostopenjskem postopku, torej kot 

osnutek.  

 

POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA Svetniškega kluba Zeleni Slovenije: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme sklep, da se predlog Dopolnitve Letnega 

načrta razpolaganja z nepremičnim premoţenjem MOL za leto 2012 obravnava po 

dvostopenjskem postopku, torej kot osnutek.  

 

Navzočnost je priglasilo 40 svetnikov. 

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

 

Sklep ni bil sprejet. 

 

Ker o aktu v celoti ni razpravljal nihče, je ţupan odprl razpravo o preambuli (uvodni določbi) 

dopolnitve letnega načrta razpolaganja, h kateri je Statutarno pravna komisija vloţila 

amandma. Ker tudi o preambuli ni razpravljal nihče, je dal ţupan na glasovanje: 

 

AMANDMA Statutarno pravne komisije: 

 

V predlogu Dopolnitev letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoţenjem 

Mestne občine Ljubljana za leto 2011 se preambula spremeni tako, da se glasi: 

 

 »Na podlagi 11. člena Zakona o stvarnem premoţenju drţave, pokrajin in občin 

(Uradni list RS, št. 14/07 in 86/10) v povezavi z 41. členom Zakona o stvarnem 

premoţenju drţave in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), 

četrtega odstavka 15. člena Uredbe o stvarnem premoţenju drţave, pokrajin in občin 

(Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09 – Odl. US, 100/09 in 49/10) ter 27. člena Statuta 

Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana na …… seji, dne ….. sprejel« 
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Navzočnost je priglasilo 40 svetnikov. 

Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 

 

Amandma je bil sprejet 

 

II. 

 

O naslovu akta dopolnitve letnega načrta razpolaganja, h kateremu je ţupan vloţil amandma, 

ni razpravljal nihče, zato je dal ţupan na glasovanje 

 

AMANDMA ţupana: 

 

Naslovu se za besedo »Predlog« dodata novi besedi, ki se glasita: 

»Spremembe in». 

 

V naslovu se popravi letnica »2011«, in se spremeni z novo letnico, ki se glasi: 

»2012«. 

 

Navzočnost se ni spremenila (40 svetnikov). 

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

 

Amandma je bil sprejet. 

 

III. 

 

O 1. členu dopolnitve letnega načrta razpolaganja, h kateremu sta Svetniški klub Zeleni 

Slovenije in ţupan vloţila amandmaje, ni razpravljal nihče, zato je dal ţupan na glasovanje: 

 

AMANDMA ţupana: 

 

1. člen se spremeni tako, da se glasi: 

 

- v prvem odstavku se črta besedilo «izvzamejo naslednja zemljišča«, ki se ga nadomesti 

z naslednjim besedilom, ki se glasi: 

»na strani 6 črtajo vrstice od 5. do vključno 14. vrstice. 

 

Besedilo za prvo tabelo in druga tabela se spremenita tako, da se glasita: 

 

prodaja 2012 k.o. 

Rudnik in  

k.o. 

Karlovško 

predmestje 

32/16, 

31/21, 

31/4, 

245/345, 

245/336 

in 

245/188 

21.296 6.500.000,00 

EUR 

neplodno MOL-u 

zemljišče 

ne koristi 

in ga ne 

potrebuje 

za 

uresničitev 

ciljev 

občinskega 

pomena. 

Prodaja  je 
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ekonomsko 

utemeljena 

in 

upravičena. 

 
 

Navzočnost se ni spremenila (40 svetnikov). 

Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki. 

 

Amandma je bil sprejet. 

 

IV. 

 

O 2. členu dopolnitve letnega načrta razpolaganja, h kateremu je ţupan vloţil amandma, ni 

razpravljal nihče, zato je dal ţupan na glasovanje: 

 

AMANDMA ţupana: 

 

V 2. členu se besedilo »Ta dopolnitev letnega načrta začne« nadomesti z besedilom »Te 

spremembe in dopolnitve letnega načrta začnejo«.  

 

Navzočnost se ni spremenila (40 svetnikov). 

Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki. 

 

Svetnik Gregor ISTENIČ je zahteval ponovitev glasovanja. 

 

Navzočnost se ni spremenila (40 svetnikov). 

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

 

Amandma je bil sprejet. 

 

 

Po končani razpravi je dal ţupan na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Predlog Dopolnitve Letnega načrta 

razpolaganja z nepremičnim premoţenjem MOL za leto 2012, skupaj s sprejetimi 

amandmaji. 
 

Navzočnost se ni spremenila (40 svetnikov). 

Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti je glasovalo 6 svetnikov. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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AD 9. 

 

PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K PRAVNEMU POSLU PRODAJE 

NEPREMIČNEGA PREMOŢENJA MESTNE OBČINE LJUBLJANA – ZA 

ZEMLJIŠČA PARC. ŠT. 245/271, 245/329, 245/330, 245/331, 245/332, 245/333, 245/334, 

246/35, 246/47 IN 246/49, VSE K.O. KARLOVŠKO PREDMESTJE 

 

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

pristojnega Odbora za finance in poročilo Statutarno pravne komisije z amandmajem 

 

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

obrazloţitev. 

 

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

 

Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni ţelela besede. 

 

Razpravljal je svetnik Miha JAZBINŠEK. 

 

I. 

 

O preambuli sklepa (uvodni določbi), h kateri je Statutarno pravna komisija vloţila 

amandma, ni razpravljal nihče, zato je dal ţupan na glasovanje 

 

AMANDMA Statutarno pravne komisije: 

 

V preambuli predloga Sklepa o soglasju k pravnemu poslu prodaje nepremičnega 

premoţenja Mestne občine Ljubljana – za zemljišča parc. št. 245/271, 245/329, 245/330, 

245/331, 245/332, 245/333, 245/334, 246/35, 246/47 in 246/49, vse k.o. Karlovško 

predmestje se črta besedilo »14. člena Zakona o stvarnem premoţenju drţave in 

samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in«. 

 

Navzočnost je priglasilo 38 svetnikov. 

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

 

Amandma je bil sprejet. 

 

 

Nato je ţupan dal na glasovanje še 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

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

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

št. 245/271, 245/329, 245/330, 245/331, 245/332, 245/333, 245/334, 246/35, 246/47 in 

246/49, vse k.o. Karlovško predmestje, ki bo sklenjen z najugodnejšim ponudnikom, 

skupaj s sprejetim amandmajem. 

 

Navzočnost se ni spremenila (38 svetnikov). 

Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 
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Svetnik Gregor ISTENIČ je zahteval ponovitev glasovanja. 

 

Navzočnost se ni spremenila (38 svetnikov). 

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

 

Sklep je bil sprejet. 

 

AD 10. 

 

PREDLOG SKLEPA O SPREJETJU POROČILA O POTEKU LIKVIDACIJSKEGA 

POSTOPKA IN RAZDELITVI PREMOŢENJA JAVNEGA ZAVODA AGENCIJA ZA 

ŠPORT LJUBLJANA – V LIKVIDACIJI 

 

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

Odbora za šport. 

 

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

 

Dr. Marta BON, predsednica Odbora za šport, 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 sprejetju poročila o 

poteku likvidacijskega postopka in razdelitvi premoţenja javnega zavoda Agencija za 

šport Ljubljana – v likvidaciji. 

 

Navzočnost je priglasilo 28 svetnikov. 

Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 11. 

 

PREDLOG AKTA O SPREMEMBAH AKTA O JAVNO-ZASEBNEM 

PARTNERSTVU ZA IZVEDBO PROJEKTA IZGRADNJE PLAVALNO 

GIMNASTIČNEGA CENTRA ILIRIJA 

 

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

Odbora za šport. 

 

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

 

Dr. Marta BON, predsednica Odbora za šport, je podala stališče odbora. 
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Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni ţelela besede. 

 

Razpravljali so svetniki Miha JAZBINŠEK, Marko ŠIŠKA, Meta VESEL VALENTINČIČ, 

Mojca ŠKRINJAR in Roman JAKIČ ter ţupan Zoran JANKOVIĆ. 

 

Zaradi neupoštevanja opomina in ukora, s katerima je ţupan opozoril svetnika Miho 

JAZBINŠKA na red v dvorani, je ţupan dal na glasovanje naslednji 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme sklep, da se svetnika Miho JAZBINŠKA 

zaradi neupoštevanja opomina in ukora odstrani s seje. 

 

Navzočnost je priglasilo 30 svetnikov. 

Za je glasovalo 22 svetnikov. Proti je glasovalo 6 svetnikov. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

Ob 19.24 je ţupan odredil 15 minutni odmor. 

 

 

Ker svetnik Miha JAZBINŠEK ni zapustil dvorane, je ob 19.40 ţupan prekinil 5. sejo 

Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana. 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

II. ZASEDANJE 5. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE LJUBLJANA, KI 

JE BILO V PONEDELJEK, 30. MAJA 2011 

 

 

Zasedanje se je pričelo ob 15.30 uri ob navzočnosti 32 svetnikov. 

 

Zasedanje je vodil ţupan Zoran JANKOVIĆ. 

 

Seja mestnega sveta se je nadaljevala z 11. točko sprejetega dnevnega reda 5. seje Mestnega 

sveta Mestne občine Ljubljana z dne 18. aprila 2011 z naslovom:  

 

PREDLOG AKTA O SPREMEMBAH AKTA O JAVNO-ZASEBNEM 

PARTNERSTVU ZA IZVEDBO PROJEKTA IZGRADNJE PLAVALNO 

GIMNASTIČNEGA CENTRA ILIRIJA 

 

Gradivo za to točko so svetniki ţe prejeli. Na dan seje pa so prejeli še postopkovna predloga 

svetnika Mirka BRNIČ JAGRA in ju je ţupan dal najprej na glasovanje: 

 

1. POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnika Mirka BRNIČ JAGRA: 

 

Obravnava 11. točke 5. seje mestnega sveta z naslovom »Predlog Akta o spremembah 

Akta o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta izgradnje Plavalno 
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gimnastičnega centra Ilirija« se prekine, dokler ne bo svetnikom dostavljeno zahtevano 

dodatno gradivo. 

 

Obrazloţitev glasu je podal svetnik Mirko BRNIČ JAGER. 

 

Ţupan je povedal, da predloga ne podpira. 

 

Navzočnost je priglasilo 28 svetnikov. 

Za je glasovalo 11 svetnikov. Proti je glasovalo 24 svetnikov. 

 

Sklep ni bil sprejet.   

 

 

2. POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnika Mirka BRNIČ JAGRA: 

 

Pred nadaljevanjem obravnave 11. točke 5. seje mestnega sveta z naslovom »Predlog 

Akta o spremembah Akta o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta izgradnje 

Plavalno gimnastičnega centra Ilirija« se izvede javno glasovanje, s katerim bo vsak 

svetnik javno potrdil, ali sprejema ali zavrača osebno odgovornost v odločanju. 

 

Ţupan je povedal, da predloga ne podpira. 

 

Navzočnost se ni spremenila (28 svetnikov). 

Za je glasovalo 12 svetnikov. Proti je glasovalo 27 svetnikov. 

 

Sklep ni bil sprejet.   

 

 

Obravnava točke se je nadaljevala z razpravo.  

 

Razpravljali so svetniki mag. Tomaţ OGRIN, Mojca KUCLER DOLINAR, Mirko BRNIČ 

JAGER, Roman JAKIČ, izr. prof. dr. Milena Mileva BLAŢIĆ, Marko ŠIŠKA, prof. dr. 

Slavko ZIHERL, Meta VESEL VALENTINČIČ, prof. dr. Ţiga TURK, mag. Anţe LOGAR, 

Pavla MUREKAR, Mojca ŠKRINJAR in Zofija MAZEJ KUKOVIČ ter ţupan. 

 

Po končani razpravi je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Akta o spremembah Akta o 

javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta izgradnje Plavalno gimnastičnega 

centra Ilirija. 

 

Navzočnost je priglasilo 35 svetnikov. 

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

 

Sklep je bil sprejet. 
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AD 12. 

 

PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH SKLEPA O 

USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA ŠPORTNO REKREACIJSKI CENTER 

TIVOLI 

 

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

Odbora za šport. 

 

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

 

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

 

Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni ţelela besede. 

 

Razpravljali so svetniki Mojca ŠKRINJAR, Marko ŠIŠKA in Roman JAKIČ. 

 

Po končani razpravi je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o spremembah in 

dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Športno rekreacijski center Tivoli. 

 

Navzočnost je priglasilo 36 svetnikov. 

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

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

 

S tem je bil izčrpan dnevni red 5. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, zato je 

ţupan ob 16.45 uri sejo končal. 
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