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Številka: 03200-13/2011-25 

Datum:   4. 7. 2011    

 

 

ZAPISNIK 

 

 

8. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, ki je bila v ponedeljek, 4. julija 2011. 

 

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

Ljubljana. 

 

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

MÖDERNDORFER. 

  

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

 

Bojan ALBREHT, Bruna ANTAUER, 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, Marjeta VESEL VALENTINČIČ, Peter VILFAN, Marjan 

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

 

Seje se ni udeleţil svetnik prof. dr. Ţiga TURK. 

 

Seja se je pričela ob 15.34 uri ob navzočnosti 36 svetnikov. 

 

S sklicem seje so svetniki prejeli predlog dnevnega reda 8. seje Mestnega sveta Mestne občine 

Ljubljana: 

 

1. Potrditev zapisnikov 5. in 6. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana  

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

3. Poročilo ţupana 

4. Kadrovske zadeve 

5. Predlog Akta o javno – zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta Podzemna parkirna hiša 

Trţnica, prizidek k Mahrovi hiši, ureditev Vodnikovega trga in podzemna parkirna hiša 

Krekov trg z ureditvijo Krekovega trga 

6. Dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem 

prostorskem načrtu za območje urejanja CR 2/20 Pravoslavna cerkev 

7. Dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 173 Tovil za enoti 

urejanja prostora VI-521 in VI-370 ter dele enot urejanja prostora VI-371, VI-372, VI-373, 

VI-374, VI-658 in VI-672 do Jamove ceste 



2 

 

8. Osnutek Lokalnega energetskega koncepta Mestne občine Ljubljana  

9. Letno poročilo o delu Mestnega redarstva Mestne občine Ljubljana za leto 2010 

10. Predlog Sklepa o javnem razpisu za dodelitev koncesij za opravljanje javne sluţbe na 

področju predšolske vzgoje  

11. Predlog Sklepa o sprejetju Poročila o poteku likvidacijskega postopka in predloga za 

razdelitev premoţenja javnega zavoda Keramični in lončarski center - v likvidaciji  

 

 

Po sklicu seje so prejeli predlog za razširitev dnevnega reda z novima točkama: 

 

- 12. točko z naslovom: »Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o razglasitvi Tivolija, Roţnika in 

Šišenskega hriba za naravno znamenitost« in 

- 13. točko z naslovom: »Predlog Dopolnitve Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim 

premoţenjem Mestne občine Ljubljana za leto 2011«. 

 

Pred sejo so svetniki prejeli še dva predloga za umik točk z dnevnega reda, in sicer: 

 

- predlog Svetniškega kluba N.Si za umik predlagane 5. točke z naslovom »Predlog Akta o javno – 

zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta Podzemna parkirna hiša Trţnica, prizidek k 

Mahrovi hiši, ureditev Vodnikovega trga in podzemna parkirna hiša Krekov trg z ureditvijo 

Krekovega trga« ter 

- predlog Svetniškega kluba SDS za umik predlagane 7. točke z naslovom »Dopolnjen osnutek 

Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 173 Tovil za enoti urejanja prostora VI-

521 in VI-370 ter dele enot urejanja prostora VI-371, VI-372, VI-373, VI-374, VI-658 in VI-672 

do Jamove ceste«. 
 

O dnevnem redu so razpravljali svetniki: Miha JAZBINŠEK, mag. Tomaţ OGRIN, Mojca KUCLER 

DOLINAR in mag. Anţe LOGAR. 

 

Po končani razpravi je ţupan dal na glasovanje: 

 

1. PREDLOG Svetniškega kluba N.Si ZA SPREMEMBO DNEVNEGA REDA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se s predlaganega dnevnega reda 8. 

seje mestnega sveta umakne 5. točka z naslovom »Predlog Akta o javno – zasebnem partnerstvu 

za izvedbo projekta Podzemna parkirna hiša Trţnica, prizidek k Mahrovi hiši, ureditev 

Vodnikovega trga in podzemna parkirna hiša Krekov trg z ureditvijo Krekovega trga«.  

 

Ţupan je povedal, da predloga ne podpira. 

 

Navzočnost je priglasilo 40 svetnikov. 

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

 

Predlagana sprememba dnevnega reda ni bila sprejeta. 

 

 

2. PREDLOG Svetniškega kluba SDS ZA SPREMEMBO DNEVNEGA REDA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se s predlaganega dnevnega reda 8. 

seje mestnega sveta umakne 7. točka z naslovom »Dopolnjen osnutek Odloka o občinskem 

podrobnem prostorskem načrtu 173 Tovil za enoti urejanja prostora VI-521 in VI-370 ter dele 

enot urejanja prostora VI-371, VI-372, VI-373, VI-374, VI-658 in VI-672 do Jamove ceste«.  

 

Ţupan je povedal, da predloga ne podpira. 
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Navzočnost se ni spremenila (40 svetnikov). 

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

 

Predlagana sprememba dnevnega reda ni bila sprejeta. 

 

 

3. PREDLOG ZA SPREMEMBO DNEVNEGA REDA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se predlagani dnevni red 8. seje 

mestnega sveta razširi z novo 12.  točko z naslovom »Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o 

razglasitvi Tivolija, Roţnika in Šišenskega hriba za naravno znamenitost«.  

 

Navzočnost se ni spremenila (40 svetnikov). 

Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti so glasovali 4 svetniki. 

 

Predlagana sprememba dnevnega reda je bila sprejeta. 

 

 

4. PREDLOG ZA SPREMEMBO DNEVNEGA REDA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se predlagani dnevni red 8. seje 

mestnega sveta razširi z novo 13.  točko z naslovom »Predlog Dopolnitve Letnega načrta 

razpolaganja z nepremičnim premoţenjem Mestne občine Ljubljana za leto 2011«.  

 

Navzočnost se ni spremenila (40 svetnikov). 

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

 

Predlagana sprememba dnevnega reda je bila sprejeta. 

 

 

Nato je ţupan dal na glasovanje še 

 

PREDLOG SKLEPA: 
 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog dnevnega reda 8. seje mestnega sveta, 

skupaj s sprejetima spremembama.  

 

Navzočnost se ni spremenila (40 svetnikov). 

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

 

Predlagani dnevni red je bil sprejet. 

 

 

AD 1. 

 

POTRDITEV ZAPISNIKOV 5. IN 6. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA 

 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje.  

 

O zapisniku 5. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana je razpravljal svetnik Dragutin MATE. 

 

O zapisniku 6. seje mestnega sveta ni razpravljal nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 
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1. PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi zapisnik 5. seje Mestnega sveta Mestne občine 

Ljubljana z dne 18. aprila in 30. maja 2011. 

 

Navzočnost je priglasilo 37 svetnikov. 

Za je glasovalo 34 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

2. PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi zapisnik 6. seje Mestnega sveta Mestne občine 

Ljubljana z dne 30. maja 2011. 

 

Navzočnost se ni spremenila (37 svetnikov). 

Za je glasovalo 32 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 po sklicu seje.  

 

Pisnega vprašanja z zahtevo za ustno predstavitev ni poslal noben svetnik.  

 

Vprašanja in pobude so poslali: 

- Svetniški klub DeSUS (glede zbiralnikov za uporabljene injekcijske igle); 

- svetnik Marko ŠIŠKA (glede postopkov sofinanciranja letnih programov športa); 

- svetnica Zofija MAZEJ KUKOVIČ (glede porabe energije in varnosti lokacije skladišča UNP na 

Verovškovi); 

- svetnik mag. Anţe LOGAR (glede plačilnih nalogov za prekrške v letu 2010); 

- Svetniški klub N.Si (glede P+R parkirišča na Cesti 24. junija in glede uvrstitve Jakobove poti kot 

znamenitosti Ljubljane in Slovenije v turistične vodnike). 

 

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

 

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

Športnega parka Stoţice). 

 

 

AD 3. 

 

POROČILO ŢUPANA 

 

Ţupan je predstavil poročilo. 
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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. 

 

Prehajamo na obravnavo predlogov sklepov. 

 

1. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU SVETA ZA VARSTVO PRAVIC NAJEMNIKOV 

STANOVANJ V MESTNI OBČINI LJUBLJANA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

 

V  Svet za varstvo pravic najemnikov stanovanj v Mestni občini Ljubljana se imenujejo: 

 

predsednik:           doc. dr. Samo UHAN  

 

namestnica predsednika:     Alijana LEPŠINA 

 

člani:     dr. Tomaţ ČAKŠ 

Zdenka FERČNIK            

Kristina SELAN 

Igor PRIBAC 

  

II. 

 

Mandat sveta je vezan na mandat Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana.  

 

Navzočnost je priglasilo 37 svetnikov. 

Za je glasovalo 36 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

2. PREDLOG SKLEPA O PRENEHANJU MANDATA IN IMENOVANJU NADOMESTNEGA 

PREDSTAVNIKA MESTNE OBČINE LJUBLJANA V SVET OSNOVNE ŠOLE VIČ 

 

Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

Mitji MARINŠKU preneha mandat člana Sveta Osnovne šole Vič. 

 

                                                                          II. 

V  Svet Osnovne šole Vič se za predstavnika Mestne občine Ljubljana  imenuje: 
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Franci ZALAR. 

 

Mandat imenovanega je vezan na mandat sveta šole.  

 

Navzočnost se ni spremenila (37 svetnikov). 

Za je glasovalo 37 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

3. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU TREH PREDSTAVNIC MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA V SVET SVETOVALNEGA CENTRA ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN 

STARŠE LJUBLJANA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

V  Svet Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana  se imenujejo: 

 

- Irena NOSE 

- Eva STRMLJAN KRESLIN 

- Jadranka VOUK - ŢELEZNIK 

                                                          

II. 

 

Mandat imenovanih traja štiri leta. 

 

Navzočnost se ni spremenila (37 svetnikov). 

Za je glasovalo 36 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

4. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJA OSNOVNE ŠOLE PRULE 

 

Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Dušanu MERCU se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnatelja Osnovne šole Prule. 

 

Navzočnost se ni spremenila (37 svetnikov). 

Za je glasovalo 35 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

5. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO OSNOVNE ŠOLE ZALOG 

 

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

 

Karmen CUNDER se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Osnovne šole Zalog. 

 

Navzočnost se ni spremenila (37 svetnikov). 

Za je glasovalo 37 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 5. 

 

PREDLOG AKTA O JAVNO – ZASEBNEM PARTNERSTVU ZA IZVEDBO PROJEKTA 

PODZEMNA PARKIRNA HIŠA TRŢNICA, PRIZIDEK K MAHROVI HIŠI, UREDITEV 

VODNIKOVEGA TRGA IN PODZEMNA PARKIRNA HIŠA KREKOV TRG Z 

UREDITVIJO KREKOVEGA TRGA 

 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje, po sklicu pa še poročili pristojnega Odbora za finance z 

amandmajem, amandmaja ţupana in poročilo Statutarno pravne komisije. Po sklicu seje so prejeli tudi 

amandmaje svetnika Mirka BRNIČ JAGRA, za katere je ţupan povedal, da mestni svet v skladu z 

mnenjem Statutarno pravne komisije ne bo razpravljal in ne glasoval. Prav tako so po sklicu seje 

prejeli predloge in zahteve svetnika mag. Tomaţa OGRINA, za katere je ţupan tudi predlagal, da se o 

njih ne razpravlja in ne glasuje, ker so glede na mnenje Statutarno pravne komisije v nasprotju s 

pozitivno zakonodajo in niso v skladu s poslovnikom. 

 

Darja LESJAK, direktorica Sluţbe za razvojne projekte in investicije, je podala uvodno obrazloţitev.  

 

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

 

Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER je predstavila stališče komisije. 

 

Pred razpravo je ţupan podal pojasnilo v zvezi z obravnavo točke. 

 

O aktu v celoti so razpravljali svetniki Miha JAZBINŠEK, mag. Tomaţ OGRIN, Pavla MUREKAR, 

Mojca KUCLER DOLINAR, prof. dr. Metka TEKAVČIČ, prof. dr. Slavko ZIHERL, Meta VESEL 

VALENTINČIČ, Mirko BRNIČ JAGER, izr. prof. dr. Milena Mileva BLAŢIĆ, mag. Anţe LOGAR, 

Roman JAKIČ in Zofija MAZEJ KUKOVIČ ter ţupan. 

 

Svetnica Meta VESEL VALENTINČIČ je podala POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da se 3. 

člen dopolni tako, da se pogodba lahko podpiše šele po sklepu mestnega sveta. 

 

Ţupan je dal na glasovanje 

 

POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnice Mete VESEL VALENTINČIČ: 

 

3. člen se dopolni tako, da se pogodba lahko podpiše šele po sklepu mestnega sveta. 

 

Navzočnost je priglasilo 42 svetnikov. 

Za je glasovalo 14 svetnikov. Proti je glasovalo 24 svetnikov. 

 

Postopkovni predlog sklepa ni bil sprejet. 
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I. 

 

O preambuli predloga sklepa, h kateri je ţupan vloţil amandma, je razpravljal svetnik Miha 

JAZBINŠEK. 

 

Po končani razpravi je ţupan dal na glasovanje 

 

AMANDMA ţupana: 

 

V preambuli predloga sklepa se za besedilom »Na podlagi« doda besedilo »11. člena in«. 

 

Navzočnost se ni spremenila (42 svetnikov). 

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

 

Amandma je bil sprejet. 

 

II. 

 

O 2. členu predloga akta, h kateremu je ţupan vloţil amandma, je razpravljal svetnik mag. Tomaţ 

OGRIN. 

 

Po končani razpravi je ţupan dal na glasovanje 

 

AMANDMA ţupana: 

 

V 2. členu se: 

 

- besedilo »15. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/2008, 57/2008-

ZLDUVCP, 73/2008 Odl.US: U-I-295/05-38, 58/2009)« nadomesti z besedilom »6. člena Zakona o 

pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 109/10)«; 

 

- besedilo v oklepaju za besedilom »Odloka o cestnoprometni ureditvi« nadomesti z besedilom 

»(Uradni list RS, št. 122/07, 101/09, 31/10, 76/10 in 48/11)«; 

 

- besedilo v oklepaju za besedilom »Zakona o lokalni samoupravi« nadomesti z besedilom 

»(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10)«. 

 

Navzočnost se ni spremenila (42 svetnikov). 

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

 

Amandma je bil sprejet. 

 

III. 

 

O 13. členu predloga akta, h kateremu je Odbor za finance vloţil amandma, ni razpravljal nihče, zato 

je ţupan dal na glasovanje 

 

AMANDMA Odbora za finance: 

 

V drugem odstavku 13. členu se beseda »visokošolsko« nadomesti z besedo »univerzitetno« in 

številka »2« s »5«. Celoten akt se redakcijsko popravi (vejice). 

 

Navzočnost se ni spremenila (42 svetnikov). 

Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 
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Amandma je bil sprejet. 

 

 

Nato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOGE SKLEPOV: 

 

1. Mestni svet Mestne občine Ljubljana ugotovi obstoj javnega interesa, da se projekt 

»Podzemna parkirna hiša Trţnica, prizidek k Mahrovi hiši, ureditev Vodnikovega trga in 

podzemna parkirna hiša Krekov trg z ureditvijo Krekovega trga« izvede v obliki javno-

zasebnega partnerstva.  

 

Navzočnost se ni spremenila (42 svetnikov). 

Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti je glasovalo 11 svetnikov. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

2. Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Akt o javno – zasebnem partnerstvu za izvedbo 

projekta »Podzemna parkirna hiša Trţnica, prizidek k Mahrovi hiši, ureditev Vodnikovega trga 

in podzemna parkirna hiša Krekov trg z ureditvijo Krekovega trga«, skupaj s sprejetima 

amandmajema ţupana in Odbora za finance. 

 

Obrazloţitev glasu so podali svetniki: prof. dr. Metka TEKAVČIČ, Miha JAZBINŠEK, Mojca 

ŠKRINJAR, Mirko BRNIČ JAGER in Roman JAKIČ. 

 

Navzočnost se ni spremenila (42 svetnikov). 

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

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

3. Mestni svet Mestne občine Ljubljana za izvedbo postopka izbire zasebnega partnerja, izbiro 

izvajalca javno-zasebnega partnerstva in podpis pogodbe o javno zasebnem partnerstvu ter 

ostala dejanja v postopku sklenitve in izvajanja javno-zasebnega partnerstva pooblašča ţupana 

Mestne občine Ljubljana Zorana Jankovića.  

 

Navzočnost se ni spremenila (42 svetnikov). 

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

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 6. 

 

DOPOLNJENI OSNUTEK ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 

OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA OBMOČJE UREJANJA CR 

2/20 PRAVOSLAVNA CERKEV 

 

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

urejanje prostora in urbanizem. 

 

Alenka PAVLIN iz Oddelka za urejanje prostora je podala uvodno obrazloţitev.  
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Prof. Janez KOŢELJ, predsednik Odbora za urejanje prostora in urbanizem, je podal stališče odbora.  

 

Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni ţelela besede. 

 

Razpravljali so svetniki Gregor ISTENIČ, Mojca ŠKRINJAR, Roman JAKIČ, Mirko BRNIČ JAGER, 

Pavla MUREKAR in Miha JAZBINŠEK ter ţupan. 

 

Po končani razpravi je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja CR 2/20 

Pravoslavna cerkev, skupaj s pripombami. 

 

Navzočnost je priglasilo 35 svetnikov. 

Za je glasovalo 34 svetnikov. Proti je glasovalo 6 svetnikov. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 7. 

 

DOPOLNJEN OSNUTEK ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM 

NAČRTU 173 TOVIL ZA ENOTI UREJANJA PROSTORA VI-521 IN VI-370 TER DELE 

ENOT UREJANJA PROSTORA VI-371, VI-372, VI-373, VI-374, VI-658 IN VI-672 DO 

JAMOVE CESTE 

 

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

urejanje prostora in urbanizem. 

 

Alenka PAVLIN iz Oddelka 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. 

 

Razpravljali so svetniki Mirko BRNIČ JAGER, Mojca ŠKRINJAR, Meta VESEL VALENTINČIČ, 

mag. Tomaţ OGRIN, Miha JAZBINŠEK, mag. Anţe LOGAR in prof. dr. Slavko ZIHERL ter ţupan. 

 

Po končani razpravi je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOGU SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme dopolnjen osnutek Odloka o občinskem 

podrobnem prostorskem načrtu 173 Tovil za enoti urejanja prostora VI-521 in VI-370 ter dele 

enot urejanja prostora VI-371, VI-372, VI-373, VI-374, VI-658 in VI-672 do Jamove ceste, 

skupaj s pripombami. 

 

Obrazloţitev glasu so podali svetniki: Mojca ŠKRINJAR, Miha JAZBINŠEK, mag. Tomaţ OGRIN, 

mag. Anţe LOGAR, Anton KRANJC, Mirko JAGER BRNIČ in Mojca KUCLER DOLINAR. 

 

Navzočnost je priglasilo 40 svetnikov. 

Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti je glasovalo 12 svetnikov. 
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Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 8. 

 

OSNUTEK LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

 

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

varstvo okolja ter pripombe Svetniškega kluba N.Si. 

 

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

 

Dunja PIŠKUR KOSMAČ, predsednica Odbora za varstvo okolja, je podala stališče odbora. 

 

Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni ţelela besede. 

 

Razpravljali so svetniki: Miha JAZBINŠEK, mag. Tomaţ OGRIN, Gregor ISTENIČ, Anton 

KRANJC, Zofija MAZEJ KUKOVIČ, Breda BREZOVAR PAPEŢ, Mirko BRNIČ JAGER in Mojca 

ŠKRINJAR. 

 

Ob 19.46 uri je vodenje seje prevzel podţupan Janko MÖDERNDORFER. 

 

Po končani razpravi je podţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme osnutek Lokalnega energetskega koncepta Mestne 

občine Ljubljana, skupaj s pripombami. 

 

Obrazloţitev glasu so podali svetniki: Zofija MAZEJ KUKOVIČ, Miha JAZBINŠEK, Boris 

MAKOTER, Mirko BRNIČ JAGER in Mojca ŠKRINJAR. 

 

Navzočnost je priglasilo 37 svetnikov. 

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

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 9. 

 

LETNO POROČILO O DELU MESTNEGA REDARSTVA MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

ZA LETO 2010 

 

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

zaščito, reševanje in civilno obrambo. 

 

Mag. Andrej ORAČ, vodja Mestnega redarstva, je podal uvodno obrazloţitev.  

 

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

odbora. 

 

Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni ţelela besede. 
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Razpravljali so svetniki: prof. dr. Slavko ZIHERL, Miha JAZBINŠEK, Mojca ŠKRINJAR, Meta 

VESEL VALENTINČIČ, Uroš MINODRAŠ, Anton KRANJC, mag. Tomaţ OGRIN, Roman JAKIČ, 

Maša KOCIPER, Aleš KARDELJ, Mojca KUCLER DOLINAR in Tjaša FICKO. 

 

Odgovore in pojasnila v zvezi z razpravami svetnikov je podal mag. Andrej ORAČ. 

 

Nato je podţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Letno poročilo o delu Mestnega redarstva Mestne 

občine Ljubljana za leto 2010. 

 

Obrazloţitev glasu je podala svetnica Mojca ŠKRINJAR. 

 

Navzočnost je priglasilo 35 svetnikov. 

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

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 10. 

 

PREDLOG SKLEPA O JAVNEM RAZPISU ZA DODELITEV KONCESIJ ZA 

OPRAVLJANJE JAVNE SLUŢBE NA PODROČJU PREDŠOLSKE VZGOJE 

 

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. 

 

Razpravljala je svetnica Mojca ŠKRINJAR. 

 

Po končani razpravi je podţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o javnem razpisu za dodelitev 

koncesij za opravljanje javne sluţbe na področju predšolske vzgoje. 

 

Navzočnost je priglasilo 32 svetnikov. 

Za je glasovalo 33 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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AD 11. 

 

PREDLOG SKLEPA O SPREJETJU POROČILA O POTEKU LIKVIDACIJSKEGA 

POSTOPKA IN PREDLOGA ZA RAZDELITEV PREMOŢENJA JAVNEGA ZAVODA 

KERAMIČNI IN LONČARSKI CENTER - V LIKVIDACIJI 

 

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

kulturo in raziskovalno dejavnost. 

 

Jerneja BATIČ iz Oddelka za kulturo je podala uvodno obrazloţitev.  

 

Prof. dr. Gregor TOMC, podpredsednik Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost, je podal stališče 

odbora. 

 

Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni ţelela besede. 

 

Razpravljala je svetnica Mojca KUCLER DOLINAR. 

 

Odgovor in pojasnilo v zvezi z razpravo svetnice je podala Jerneja BATIČ. 

 

Nato je podţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o sprejetju Poročila o poteku 

likvidacijskega postopka in predloga za razdelitev premoţenja javnega zavoda Keramični in 

lončarski center - v likvidaciji. 

 

Navzočnost je priglasilo 32 svetnikov. 

Za je glasovalo 34 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 12. 

 

PREDLOG ODLOKA O DOPOLNITVI ODLOKA O RAZGLASITVI TIVOLIJA, ROŢNIKA 

IN ŠIŠENSKEGA HRIBA ZA NARAVNO ZNAMENITOST 

 

Gradivo so svetniki prejeli po sklicu seje s predlogom za razširitev dnevnega reda. Po sklicu so prejeli 

tudi poročilo pristojnega Odbora za varstvo okolja. 

 

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

 

Dunja PIŠKUR KOSMAČ, predsednica Odbora za varstvo okolja, je podala stališče odbora. 

 

Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni ţelela besede. 

 

Ker k predlogu Odloka o dopolnitvi Odloka o razglasitvi Tivolija, Roţnika in Šišenskega hriba za 

naravno znamenitost ni bil vloţen noben amandma, ni bilo razprave, je podţupan dal na glasovanje  

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o razglasitvi 

Tivolija, Roţnika in Šišenskega hriba za naravno znamenitost. 
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Navzočnost je priglasilo 33 svetnikov. 

Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 13. 

 

PREDLOG DOPOLNITVE LETNEGA NAČRTA RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM 

PREMOŢENJEM MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2011 

 

Gradivo so svetniki prejeli po sklicu seje s predlogom za razširitev dnevnega reda. Po sklicu seje so 

prejeli tudi poročilo pristojnega Odbora za finance. 

 

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

 

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

 

Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni ţelela besede. 

 

Razpravljal je svetnik Miha JAZBINŠEK. 

 

Pojasnilo v zvezi z razpravo svetnika je podala Simona REMIH. 

 

Nato je podţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Dopolnitve Letnega načrta razpolaganja z 

nepremičnim premoţenjem Mestne občine Ljubljana za leto 2011. 

 

Navzočnost je priglasilo 36 svetnikov. 

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

 

Svetnik Aleš ČERIN je zahteval ponovitev glasovanja. 

 

Navzočnost se ni spremenila (36 svetnikov). 

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

 

Sklep je bil sprejet. 

 

S tem je bil izčrpan dnevni red 8. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, zato je podţupan 

ob 21.20 uri sejo končal. 
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