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Številka: 03200-16/2011-40 

Datum:   30. 9. 2011    

 

ZAPISNIK 

 

 

9. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, ki je bila v ponedeljek, 26. septembra 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, prof. dr. Ţiga TURK, Marjeta VESEL VALENTINČIČ, Peter 

VILFAN, Marjan Jernej VIRANT, Jelka ŢEKAR in Julijana ŢIBERT. 

 

Seje se ni udeleţil svetnik prof. dr. Slavko ZIHERL. 

 

Seja se je pričela ob 15.38 uri ob navzočnosti 38 svetnikov. 

 

S sklicem seje so svetniki prejeli predlog dnevnega reda 9. seje Mestnega sveta Mestne občine 

Ljubljana: 

 

1. Potrditev zapisnikov 7. in  8. seje ter 3. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana  

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

3. Poročilo ţupana 

4. Kadrovske zadeve 

5. Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2011 za obdobje od 1. 1. 

do 30. 6. 2011 

6. Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 253 Stanovanjska 

zazidava Kašelj - del in 103 Kašelj - del 

7. Dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za 

območje Potniškega centra Ljubljana 

8. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju 

Mestne uprave Mestne občine Ljubljana 

9. Osnutek Odloka o mediaciji pri Mestni občini Ljubljana 
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10. Predlog Sklepa o spremembi druţbene pogodbe druţbe BEŢIGRAJSKI ŠPORTNI PARK 

športni marketing d.o.o. 

11. Predlog Odloka o posebni in podrejeni rabi javnih površin 

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

prostorov na naslovu Cesta v Mestni log 90, Ljubljana 

13. Predlog Sklepa o ukrepih za odpravo neskladnosti ustanovitve druţbe LL Grosist d.o.o. z 

Zakonom o javnih financah   

14. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih, merilih in postopku 

za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana 

15. Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o določitvi športnih objektov občinskega pomena v 

Mestni občini Ljubljana 

16. Predlog Akta o javno - zasebnem partnerstvu za projekt »Revitalizacija športnega centra 

Savsko naselje« 

17. Predlog Akta o javno - zasebnem partnerstvu za projekt »Nacionalni gimnastični center« 

18. Predlog Akta o javno - zasebnem partnerstvu za projekt »Športni park Črnuče« 

19. Poročilo o izvajanju Strategije razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana 2008-2011 v 

obdobju od 1. julija 2010 do 30. junija 2011 

20. Osnutek Odloka o razglasitvi ruske dače v Zgornjih Gameljnah za kulturni spomenik 

lokalnega pomena 

 

 

Po sklicu seje so svetniki prejeli predlog za umik točke z dnevnega reda, in sicer: 

 

- predlog Svetniškega kluba Zeleni Slovenije za umik 17. točke s predlaganega dnevnega reda 

z naslovom »Predlog Akta o javno - zasebnem partnerstvu za projekt »Nacionalni 

gimnastični center«. 
 

Ker o dnevnem redu ni razpravljal nihče je ţupan dal na glasovanje: 

 

PREDLOG Svetniškega kluba Zeleni Slovenije ZA SPREMEMBO DNEVNEGA REDA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se s predlaganega dnevnega reda 9. 

seje mestnega sveta umakne 17. točka z naslovom »Predlog Akta o javno - zasebnem partnerstvu 

za projekt »Nacionalni gimnastični center«.  

 

Ţupan je povedal, da predloga ne podpira. 

 

Navzočnost je priglasilo 33 svetnikov. 

Za je glasovalo 10 svetnikov. Proti je glasovalo 25 svetnikov. 

 

Predlagana sprememba dnevnega reda ni bila sprejeta. 

 

Nato je ţupan dal na glasovanje še 

 

PREDLOG SKLEPA: 
 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog dnevnega reda 9. seje mestnega sveta.  

 

Navzočnost se ni spremenila (33 svetnikov). 

Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Predlagani dnevni red je bil sprejet. 
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AD 1. 

 

POTRDITEV ZAPISNIKOV 7. IN 8. SEJE TER 3. IZREDNE SEJE MESTNEGA SVETA 

MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje.  

 

O zapisniku 4. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana je razpravljal svetnik Dragutin MATE. 

 

O zapisnikih 7. in 8. seje ter 3. izredne seje mestnega sveta ni razpravljal nihče, zato je ţupan dal na 

glasovanje 

 

 

1. PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi zapisnik 7. seje Mestnega sveta Mestne občine 

Ljubljana z dne 20. junija 2011. 

 

Navzočnost je priglasilo 38 svetnikov. 

Za je glasovalo 33 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

2. PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi zapisnik 8. seje Mestnega sveta Mestne občine 

Ljubljana z dne 4. julija 2011. 

 

Navzočnost se ni spremenila (38 svetnikov). 

Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

3. PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi zapisnik 3. izredne seje Mestnega sveta Mestne 

občine Ljubljana z dne 11. julija 2011. 

 

Navzočnost se ni spremenila (38 svetnikov). 

Za je glasovalo 29 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.  

 

Pisno vprašanje z zahtevo za ustno predstavitev  je poslala svetnica Mojca ŠKRINJAR (glede 

demografske slike in dolgoročne strategije MOL na tem področju). 
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Vprašanja in pobude so poslali svetniki: 

- svetnica Mojca ŠKRINJAR (glede ureditve varnosti v okroţju Verovškova - Kettejeva); 

- svetnik Mirko BRNIČ JAGER (glede avtobusov JP LPP); 

- svetnica Zofija MAZEJ KUKOVIČ (glede odprodaje zelenih površin na območju MOL); 

- svetnik Uroš MINODRAŠ (glede cestne ovire na Jarški cesti in ekspertize glede  

  spreminjanja odloka o cestnoprometni ureditvi); 

- Svetniški klub N.Si (glede izplačanih sredstev iz naslova  sredstev za delovno uspešnost in  

  sanacije odpadnega materiala na Jarškem produ). 

 

Odgovore na vprašanja z 8. seje mestnega sveta so prejeli vsi svetniki.  

 

Odgovor na vprašanje s 4. seje mestnega sveta je prejel svetnik Mirko BRNIČ JAGER (glede 

Športnega parka Stoţice). 

 

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

 

Na vprašanje svetnice sta odgovorila ţupan in Tilka KLANČAR, načelnica Oddelka za zdravje in 

socialno varstvo.  

 

 

AD 3. 

 

POROČILO ŢUPANA 

 

Ţupan je predstavil poročilo. 

 

 

AD 4. 

 

KADROVSKE ZADEVE 

 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli po sklicu seje. 

 

Aleš ČERIN, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je podal uvodno 

obrazloţitev. 

 

 

1. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU ČLANA 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 imenuje: 

 

Izr. prof. dr. Aleksandra KANJUO MRČELA. 

 

 

II. 

 

Mandat imenovane je vezan na mandat Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana.  
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Navzočnost je priglasilo 36 svetnikov. 

Za je glasovalo 31svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

2. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA V SVET CENTRA ZA SOCIALNO DELO LJUBLJANA CENTER 

 

Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

                                                                      I. 

 

V  Svet Centra za socialno delo Ljubljana Center se za predstavnika Mestne občine Ljubljana    

imenuje: 

 

Tomaţ ČUČNIK. 

 

                                                                      II. 

 

Mandat imenovanega traja štiri leta. 

 

Navzočnost se ni spremenila (36 svetnikov). 

Za je glasovalo 31svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

3. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO ŠOLSKEGA CENTRA 

LJUBLJANA, GIMNAZIJA ANTONA AŠKERCA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Zdenki MOŢE JEDREJČIĆ se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Šolskega 

centra Ljubljana, Gimnazija Antona Aškerca. 

 

Navzočnost se ni spremenila (36 svetnikov). 

Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

4. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJA SREDNJE UPRAVNO 

ADMINISTRATIVNE ŠOLE LJUBLJANA 

 

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

 

Dušanu VODEBU se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnatelja Srednje upravno 

administrativne šole Ljubljana. 

 

Navzočnost se ni spremenila (36 svetnikov). 

Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

5. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO OSNOVNE ŠOLE 

VIŢMARJE BROD  

 

Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Nevenki LAMUT se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Osnovne šole Viţmarje 

Brod. 

 

Navzočnost se ni spremenila (36 svetnikov). 

Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

6. PREDLOG MNENJA K IMENOVANJU DIREKTORJA DOMA STAREJŠIH OBČANOV 

LJUBLJANA - ŠIŠKA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Simonu STRGARJU se da pozitivno mnenje k imenovanja direktorja Doma starejših občanov 

Ljubljana - Šiška. 

 

Navzočnost se ni spremenila (36 svetnikov). 

Za je glasovalo 33 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

7. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU DIREKTORICE JAVNEGA ZAVODA 

SLOVENSKO MLADINSKO GLEDALIŠČE LJUBLJANA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

 

Za direktorico javnega zavoda Slovensko mladinsko gledališče Ljubljana se imenuje: 
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Uršula CETINSKI. 

 

II. 

 

Mandat imenovane traja pet let. 

 

Navzočnost se ni spremenila (36 svetnikov). 

Za je glasovalo 33 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

AD 5. 

 

POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 

2011 ZA OBDOBJE OD 1. 1. DO 30. 6. 2011 

 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje, po sklicu pa še poročila naslednjih odborov Mestnega sveta 

Mestne občine Ljubljana: 

 

- Odbora za zaščito, reševanje in civilno obrambo, 

- Odbora za gospodarjenje z nepremičninami, 

- Odbora za varstvo okolja, 

- Odbora za lokalno samoupravo, 

- Odbora za zdravstvo in socialno varstvo, 

- Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost in 

- Odbora za finance. 

 

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

 

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

 

Član Statutarno pravne komisije Aleš ČERIN ni ţelel besede. 

 

O poročilu so razpravljali svetniki Zofija MAZEJ KUKOVIČ, Jadranka DAKIĆ, Meta VESEL 

VALENTINČIČ, Mojca KUCLER DOLINAR, mag. Anţe LOGAR, prof. dr. Ţiga TURK, Mojca 

ŠKRINJAR,  Miha JAZBINŠEK, Gregor ISTENIČ, prof. dr. Metka TEKAVČIČ  ter ţupan. 

 

Po razpravi se je ţupan opredelil do razprave svetnikov in dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine 

Ljubljana za leto 2011 za obdobje od 1. 1. do 30. 6. 2011. 

 

Svoj glas sta obrazloţila svetnika Zofija MAZEJ KUKOVIČ in Miha JAZBINŠEK. 

 

Navzočnost je priglasilo 41 svetnikov. 

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

 

Sklep je bil sprejet. 
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AD 6. 

 

DOPOLNJENI OSNUTEK ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM 

NAČRTU 253 STANOVANJSKA ZAZIDAVA KAŠELJ - DEL IN 103 KAŠELJ - DEL 

 

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.  

 

Član Statutarno pravne komisije Aleš ČERIN ni ţelel besede. 

 

Razpravljali so svetniki: Miha JAZBINŠEK, Pavla MUREKAR, mag. Tomaţ OGRIN, Roman JAKIČ 

in Mirko BRNIČ JAGER. 

 

Po končani razpravi je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem 

podrobnem prostorskem načrtu 253 stanovanjska zazidava Kašelj - del in 103 Kašelj – del, 

skupaj s pripombami iz razprave. 

 

Navzočnost je priglasilo 41 svetnikov. 

Za je glasovalo 34 svetnikov. Proti je glasovalo 5 svetnikov. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 7. 

 

DOPOLNJENI OSNUTEK ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 

ZAZIDALNEM NAČRTU ZA OBMOČJE POTNIŠKEGA CENTRA LJUBLJANA 

 

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. 

 

Član Statutarno pravne komisije Aleš ČERIN ni ţelel besede. 

 

Razpravljali so svetniki Miha JAZBINŠEK, Pavla MUREKAR, mag. Tomaţ OGRIN, prof. dr. Ţiga 

TURK in Mojca KUCLER DOLINAR 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 zazidalnem načrtu za območje Potniškega centra Ljubljana, skupaj s 

pripombami iz razprave. 
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Navzočnost je priglasilo 46 svetnikov. 

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

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 8. 

 

OSNUTEK ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O ORGANIZACIJI 

IN DELOVNEM PODROČJU MESTNE UPRAVE MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

 

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

lokalno samoupravo. 

 

Vasja BUTINA, direktor mestne uprave, je podal uvodno obrazloţitev.  

 

Meta VESEL VALENTINČIČ, predsednica Odbora za lokalno samoupravo, je podala stališče odbora. 

 

Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni ţelela besede. 

 

Razpravljali so svetniki Pavla MUREKAR, Zofija MAZEJ KUKOVIČ in Dragutin MATE ter ţupan. 

 

Po končani razpravi je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

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

Odloka o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, skupaj s 

pripombami iz razprave. 

 

Navzočnost je priglasilo 32 svetnikov. 

Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti je glasovalo 9 svetnikov. 

  

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 9. 

 

OSNUTEK ODLOKA O MEDIACIJI PRI MESTNI OBČINI LJUBLJANA 

 

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

lokalno samoupravo. 

 

Jasna PLAZL, direktorica Sluţbe za pravne zadeve, je podala uvodno obrazloţitev.  

 

Meta VESEL VALENTINČIČ, predsednica Odbora za lokalno samoupravo, je podala stališče odbora. 

 

Član Statutarno pravne komisije Aleš ČERIN ni ţelel besede. 

 

Razpravljali so svetniki Miha JAZBINŠEK, Mirko BRNIČ JAGER, Meta VESEL VALENTINČIČ, 

Pavla MUREKAR, Aleš ČERIN, Mojca KUCLER DOLINAR, prof. dr. Ţiga TURK, mag. Anţe 

LOGAR, Anton KRANJC, Maša KOCIPER in izr. prof. dr. Milena Mileva BLAŢIĆ ter ţupan. 

 

Po razpravi se je ţupan opredelil do razprave svetnikov. 
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Postopkovno je razpravljal prof. dr. Ţiga TURK ter ţelel pojasnilo na podlagi katerega člena 

poslovnika ima ţupan pravico do besede in zakaj nimajo svetniki pravice do replike. 

 

Ţupan je pojasnil, da na podlagi 105. člena poslovnika. 

 

Postopkovno je ponovno razpravljal prof. dr. Ţiga TURK ter dejal, da 105. člen poslovnika ni prava 

podlaga za odgovore na razprave svetnikov.  

 

Ţupan je prebral 105. člen poslovnika in pojasnil, da se na podlagi tega člena lahko opredeli do 

razprave svetnikov. 

 

Nato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme osnutek Odloka o mediaciji pri Mestni občini 

Ljubljana, skupaj s pripombami iz razprave. 

 

Navzočnost je priglasilo 38 svetnikov. 

Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti je glasovalo 8 svetnikov. 

 

Sklep je bil sprejet. 

  

 

AD 10. 

 

PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBI DRUŢBENE POGODBE DRUŢBE BEŢIGRAJSKI 

ŠPORTNI PARK ŠPORTNI MARKETING D.O.O. 

 

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

finance. 

 

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

 

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

 

Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni ţelela besede. 

 

Razpravljali so svetniki: Pavla MUREKAR, mag. Tomaţ OGRIN, mag. Anţe LOGAR, Miha 

JAZBINŠEK, Roman JAKIČ in Mojca ŠKRINJAR. 

 

Po razpravi se je ţupan opredelil do razprave svetnikov in dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o spremembi druţbene pogodbe 

druţbe BEŢIGRAJSKI ŠPORTNI PARK športni marketing d.o.o. 

 

Svoj glas so obrazloţili svetniki: Miha JAZBINŠEK, mag. Anţe LOGAR, Mirko BRNIČ JAGER, 

Mojca ŠKRINJAR in Aleš ČERIN. 

 

Navzočnost je priglasilo 39 svetnikov. 

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

 

Sklep je bil sprejet. 
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AD 11. 

 

 PREDLOG 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.  

 

Član Statutarno pravne komisije Aleš ČERIN ni ţelel besede. 

 

Ker k predlogu Odloka o posebni in podrejeni rabi javnih površin ni bil vloţen noben amandma, ni 

bilo razprave, zato je ţupan dal na glasovanje  

 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o posebni in podrejeni rabi javnih 

površin. 

 

Svoj glas je obrazloţila svetnica Zofija MAZEJ KUKOVIČ. 

 

Navzočnost je priglasilo 36 svetnikov. 

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

 

Ponovitev glasovanja je zahteval svetnik Gregor ISTENIČ. 

 

Za je glasovalo 20 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 12. 

 

PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU JAVNEMU ZAVODU LEKARNA LJUBLJANA K 

NAKUPU POSLOVNIH PROSTOROV NA NASLOVU CESTA V MESTNI LOG 90, 

LJUBLJANA 

 

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

in amandma ţupana. 

 

Tilka KLANČAR, načelnica Oddelka za zdravstvo in socialno varstvo, je podala uvodno obrazloţitev.  

 

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

 

Član Statutarno pravne komisije Aleš ČERIN ni ţelel besede. 

 

O aktu v celoti so razpravljali svetniki Miha JAZBINŠEK, Pavla MUREKAR, Zofija MAZEJ 

KUKOVIČ, Meta VESEL VALENTINČIČ in Mojca ŠKRINJAR ter ţupan. 

 

Po končani razpravi se je ţupan opredelil do razprave. 
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I. 

 

O besedilu sklepa, h katerem je ţupan vloţil amandma, sta razpravljala svetnika Mojca KUCLER 

DOLINAR in Miha JAZBINŠEK. 

 

Po končani razpravi je ţupan dal na glasovanje 

 

AMANDMA ţupana: 

 

Besedilo sklepa se spremeni tako, da se glasi:  

 

»Mestni svet Mestne občine Ljubljana daje Javnemu zavodu Lekarna Ljubljana soglasje k 

nakupu naslednjih poslovnih prostorov na naslovu Cesta v mestni log 90, Ljubljana: skladiščni 

objekt št. III, parcela številka 500/35 v skupni izmeri 1.440 m2 s pripadajočim zemljiščem; 

skladiščni objekt št. I, parcela številka 500/34 v skupni izmeri 4.030 m2 s pripadajočim 

zemljiščem; nadstrešek med skladiščnima objektoma I in III ter pripadajoče zemljišče – 

dvorišče, parcela številka 500/5 v skupni izmeri 7.859 m2; zemljišče parcela številka 504/1 v 

skupni izmeri 816 m2; zemljišče parcela številka 500/19 v skupni izmeri 2.260 m2; sorazmerni 

deleţ (polovica) glavnega dovoza in dovozne poti v celoten skladiščni kompleks, parcela številka 

500/5 v skupni izmeri 1.333 m2 ter sorazmerni deleţ vratarnice v izmeri 26 m2, parcela številka 

500/37, vse katastrska občina (1722) Trnovsko predmestje.«. 

 

 

Navzočnost je priglasilo 42 svetnikov. 

Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti je glasovalo 12 svetnikov. 

 

Amandma je bil sprejet. 

 

 

Nato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o soglasju Javnemu zavodu 

Lekarna Ljubljana k nakupu poslovnih prostorov na naslovu Cesta v Mestni log 90, Ljubljana, 

skupaj s sprejetim amandmajem. 

 

Svoj glas sta obrazloţila svetnika Miha JAZBINŠEK in prof. dr. Metka TEKAVČIČ. 

 

Navzočnost se ni spremenila (42 svetnikov). 

Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti je glasovalo 12 svetnikov. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 13. 

 

PREDLOG SKLEPA O UKREPIH ZA ODPRAVO NESKLADNOSTI USTANOVITVE 

DRUŢBE LL GROSIST D.O.O. Z ZAKONOM O JAVNIH FINANCAH 

 

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

zdravstvo in socialno varstvo. 

 

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

obrazloţitev.  
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Bogomir GORENŠEK predsednik Odbora za zdravstvo in socialno varstvo je predstavil stališče 

odbora. 

 

Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni ţelela besede. 

 

Razpravljal je svetnik Miha JAZBINŠEK. 

 

Ob 19.56 je vodenje seje prevzel podţupan Janko MÖDERNDORFER. 

 

Razpravljali so še svetniki: mag. Tomaţ OGRIN, Zofija MAZEJ KUKOVIČ, Anton KRANJC, Pavla 

MUREKAR, prof. dr. Metka TEKAVČIČ, Meta VESEL VALENTINČIČ in Aleš ČERIN. 

 

Ob 20.22 je vodenje seje prevzel ţupan Zoran JANKOVIĆ. 

 

Razpravljal je še svetnik mag. Anţe LOGAR, ki je podal tudi postopkovni predlog sklepa, da se seja 

prekine dokler se ne dobi vseh podatkov. 

 

Ţupan je dal na glasovanje postopkovni predlog sklepa svetnika mag. Anţeta LOGARJA, da se 

obravnava te točke prekine. 

 

Ţupan je povedal, da predloga sklepa ne podpira 

 

Navzočnost je priglasilo 43 svetnikov. 

Za je glasovalo 15 svetnikov. Proti je glasovalo 23 svetnikov. 

 

Po končani razpravi se je ţupan opredelil do razprave in dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o ukrepih za odpravo neskladnosti 

ustanovitve druţbe LL Grosist d.o.o. z Zakonom o javnih financah.   

 

Svoj glas so obrazloţili svetniki: Dragutin MATE, Miha JAZBINŠEK, prof. dr. Metka TEKAVČIČ, 

Gregor ISTENIČ, mag. Anţe LOGAR in Aleš ČERIN. 

 

Navzočnost je priglasilo 43 svetnikov. 

Za je glasovalo 22 svetnikov. Proti je glasovalo 19 svetnikov. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 14. 

 

PREDLOG PRAVILNIKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O 

POGOJIH, MERILIH IN POSTOPKU ZA SOFINANCIRANJE IZVAJALCEV LETNEGA 

PROGRAMA ŠPORTA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA 

 

 

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: Marko ŠIŠKA, Mojca KUCLER DOLINAR, Janko MÖDERNDORFER, 

Mojca ŠKRINJAR in Gregor ISTENIČ.  

 

Po končani razpravi se je ţupan opredelil do razprave in dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

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

Pravilnika o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v 

Mestni občini Ljubljana.   

 

Svoj glas je obrazloţil svetnik Gregor ISTENIČ. 

 

Navzočnost je priglasilo 43 svetnikov. 

Za je glasovalo 36 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 15. 

 

PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBI SKLEPA O DOLOČITVI ŠPORTNIH OBJEKTOV 

OBČINSKEGA POMENA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA 

 

 

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 

 

AMANDMA ţupana: 

 

V I. točki se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 

Za zaporedno številko 69. se doda nova zaporedna številka 70. z besedilom, ki se glasi: 

»70. Športni center GIB  

Lokacija: Drenikova 32, Ljubljana  

K.o. Sp. Šiška parc. št. 924/3, 924/4, 926/3, 926/4, 926/5, 926/6, 926/7, 926/8« 

 

Navzočnost je priglasilo 36 svetnikov. 

Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Amandma je bil sprejet. 

 

Nato je ţupan dal na glasovanje 
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PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o spremembi Sklepa o določitvi 

športnih objektov občinskega pomena v Mestni občini Ljubljana, skupaj s sprejetim 

amandmajem.   

 

Navzočnost se ni spremenila (36 svetnikov). 

Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

AD 16. 

 

PREDLOG AKTA O JAVNO - ZASEBNEM PARTNERSTVU ZA PROJEKT 

»REVITALIZACIJA ŠPORTNEGA CENTRA SAVSKO NASELJE« 

 

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 Miha JAZBINŠEK, Meta VESEL VALENTINČIČ, Roman JAKIČ, Mirko 

BRNIČ JAGER, Janko MÖDERNDORFER, Mojca KUCLER DOLINAR, prof. dr. Ţiga TURK in 

Aleš KARDELJ ter ţupan. 

 

Po končani razpravi se je ţupan opredelil do razprave. 

 

Postopkovno je razpravljal svetnik Dragutin MATE in opozoril ţupana na 66. člen poslovnika in na  

spoštovanje le-tega. Ţupan je odgovoril, da spoštuje poslovnik in zopet opozoril na 105. člen 

poslovnika. 

 

Nato je dal ţupan na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Akta o javno - zasebnem partnerstvu za 

projekt »Revitalizacija športnega centra Savsko naselje«.   

 

Navzočnost je priglasilo 41 svetnikov. 

Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti je glasovalo 6 svetnikov. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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AD 17. 

 

PREDLOG AKTA O JAVNO - ZASEBNEM PARTNERSTVU ZA PROJEKT »NACIONALNI 

GIMNASTIČNI CENTER 

 

 

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: Miha JAZBINŠEK, Zofija MAZEJ KUKOVIČ, Mirko BRNIČ JAGER, prof. 

dr. Ţiga TURK in Marko ŠIŠKA. 

 

Po končani razpravi o aktu o celoti je ţupan odprl razpravo o vloţenem amandmaju. 

 

I. 

 

O 5. členu h katerem je ţupan vloţil amandma, ni razpravljal nihče, zato je ţupan dal na glasovanje  

 

AMANDMA ţupana: 

 

V 5. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi: 

 

»Javni partner bo v projekt vloţil zemljišča, in sicer dele parcel št. 426/1, 423/1, 422, 420/2, 

418/1, 416/1 in 415/5, vse k.o. Trnovsko predmestje, v skupni površini 13.655 m
2
.« 

 

 

Navzočnost je priglasilo 37 svetnikov. 

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

 

Amandma je bil sprejet. 

 

 

Nato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Akta o javno - zasebnem partnerstvu za 

projekt »Nacionalni gimnastični center«, skupaj s sprejetim amandmajem. 

 

Obrazloţitev glasu je podal svetnik Miha JAZBINŠEK. 

 

Navzočnost se ni spremenila (37 svetnikov). 

Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti  je glasovalo 9 svetnikov. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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AD 18. 

  

PREDLOG AKTA O JAVNO - ZASEBNEM PARTNERSTVU ZA PROJEKT »ŠPORTNI 

PARK ČRNUČE« 

 

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. 

 

Razpravljala je svetnica Zofija MAZEJ KUKOVIČ. 

 

Nato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Akta o javno - zasebnem partnerstvu za 

projekt »Športni park Črnuče«.   

 

Navzočnost je priglasilo 28 svetnikov. 

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

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 19. 

 

POROČILO O IZVAJANJU STRATEGIJE RAZVOJA KULTURE V MESTNI OBČINI 

LJUBLJANA 2008-2011 V OBDOBJU OD 1. JULIJA 2010 DO 30. JUNIJA 2011 

 

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

Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost. 

 

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

 

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

odbora. 

 

Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni ţelela besede. 

 

Razpravljal so svetniki: Mojca ŠKRINJAR, mag. Tomaţ OGRIN, Breda BREZOVAR PAPEŢ in 

Miha JAZBINŠEK. 

 

Po končani razpravi se je ţupan opredelil do razprave in nato dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Poročilo o izvajanju Strategije razvoja kulture v 

Mestni občini Ljubljana 2008-2011 v obdobju od 1. julija 2010 do 30. junija 2011.   
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Navzočnost je priglasilo 38 svetnikov. 

Za je glasovalo 39 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

AD 20. 

 

OSNUTEK ODLOKA O RAZGLASITVI RUSKE DAČE V ZGORNJIH GAMELJNAH ZA 

KULTURNI SPOMENIK LOKALNEGA POMENA 

 

 

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

Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost. 

 

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

 

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

odbora. 

 

Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni ţelela besede. 

 

Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme osnutek Odloka o razglasitvi ruske dače v 

Zgornjih Gameljnah za kulturni spomenik lokalnega pomena.   

 

Navzočnost je priglasilo 41 svetnikov. 

Za je glasovalo 39 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

Ker k osnutku Odloka o razglasitvi ruske dače v Zgornjih Gameljnah za kulturni spomenik lokalnega 

pomena ni bilo pripomb, je ţupan v skladu s četrtim odstavkom 122. člena poslovnika mestnega sveta 

dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Po sprejemu osnutka Odloka o razglasitvi ruske dače v Zgornjih Gameljnah za kulturni 

spomenik lokalnega pomena Mestni svet Mestne občine Ljubljana še na isti seji preide na 

obravnavo in dokončno odločanje o predlogu odloka.  

 

Navzočnost se ni spremenila (41 svetnikov). 

Za je glasovalo 39 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

Ţupan je odprl razpravo o predlogu Odloka o razglasitvi ruske dače v Zgornjih Gameljnah za kulturni 

spomenik lokalnega pomena. 

 

Ker ni nihče razpravljal,  je dal ţupan na glasovanje 
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PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o razglasitvi ruske dače v 

Zgornjih Gameljnah za kulturni spomenik lokalnega pomena. 

 

Navzočnost se ni spremenila (41 svetnikov). 

Za je glasovalo 38 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

S tem je bil izčrpan dnevni red 9. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, zato je ţupan ob 

22.15 uri sejo končal. 
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