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Številka: 03200-19/2011-24 

Datum:   19. 12. 2011    

 

ZAPISNIK 

 

 

12. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, ki je bila v ponedeljek, 19. decembra 2011. 

 

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

Ljubljana. 

 

Sejo je vodil ţupan Mestne občine Ljubljana Zoran JANKOVIĆ. 

  

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

 

Bojan ALBREHT, Bruna ANTAUER, izr. prof. dr. Milena Mileva BLAŢIĆ, Marko BOKAL, dr. 

Marta BON, Breda BREZOVAR PAPEŢ, Mirko BRNIČ JAGER, mag. Nives CESAR, Aleš ČERIN, 

Jadranka DAKIĆ, Tjaša FICKO, Bogomir GORENŠEK, Gregor ISTENIČ, Roman JAKIČ, Miha 

JAZBINŠEK, Aleš KARDELJ, Mojca KAVTIČNIK – OCVIRK, Maša KOCIPER, Iztok KORDIŠ, 

prof. Janez KOŢELJ, Anton KRANJC, Mojca KUCLER DOLINAR, mag. Anţe LOGAR, Boris 

MAKOTER, Dragutin MATE, Mitja MERŠOL, Uroš MINODRAŠ, Janko MÖDERNDORFER, mag. 

Tomaţ OGRIN, Marija Dunja PIŠKUR KOSMAČ, Sašo RINK, Eva STRMLJAN KRESLIN, Marko 

ŠIŠKA, Mojca ŠKRINJAR, prof. dr. Metka TEKAVČIČ, Marjeta VESEL VALENTINČIČ, Peter 

VILFAN, Marjan Jernej VIRANT, prof. dr. Ţiga TURK, Jelka ŢEKAR in Julijana ŢIBERT. 

 

Seje se niso udeleţili svetniki prof. dr. Slavko ZIHERL,  prof. dr. Gregor TOMC, Zofija MAZEJ 

KUKOVIČ in Pavla MUREKAR. 

 

Seja se je pričela ob 15.40 uri ob navzočnosti 25 svetnikov. 

 

S sklicem seje so svetniki prejeli predlog dnevnega reda 12. seje Mestnega sveta Mestne občine 

Ljubljana: 

 

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

2. Poročilo ţupana 

3. Kadrovske zadeve 

4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje 

Potniškega centra Ljubljana 

5. Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 192 Podutik ob 

športnem parku 

6. Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka  o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko 

mladinsko gledališče Ljubljana s predlogom za hitri postopek 

7. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in načinu izvajanja 

mestnih linijskih prevozov potnikov   

8. Predlog Strategije v skupnost usmerjenega dela Mestnega redarstva Mestne občine 

Ljubljana 

9. Predlog Akta o javno – zasebnem partnerstvu za projekt »Oskrbovana stanovanja – Šiška« 

http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/Priprava%20na%20sejo%20MS%20MOL/12.%20seja/Predlog%20Odloka%20-%20linijski%20prevozi.doc
http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/Priprava%20na%20sejo%20MS%20MOL/12.%20seja/Predlog%20Odloka%20-%20linijski%20prevozi.doc
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10. Predlog Sklepa o izredni pomoči uporabnikom neprofitnih najemnih stanovanjskih enot, ki 

niso sposobni samostojnega bivanja 

11. Predlog Sklepa o delovni uspešnosti direktorice Javnega stanovanjskega sklada Mestne 

občine Ljubljana za obdobje junij – november 2011 iz naslova povečanega obsega dela 

12. Predlog Sklepa o zmanjšanju vrednosti namenskega premoţenja in kapitala Javnega 

stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana 

13. Predlog Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana s 

predlogom za hitri postopek 

14. Predlog Sklepa o subvenciji storitve pomoč druţini na domu  

 

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

 

PREDLOG SKLEPA: 
 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog dnevnega reda 12. seje mestnega sveta.  

 

Navzočnost je priglasilo 26 svetnikov. 

Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Predlagani dnevni red je bil sprejet. 

 

 

AD 1. 

 

VPRAŠANJA IN POBUDE SVETNIKOV TER ODGOVORI NA VPRAŠANJA IN 

POBUDE 

 

 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli po sklicu seje.  

 

Vprašanja in pobude za pisni odgovor sta poslala: 

- svetnik Aleš KARDELJ (glede kanalizacije in vodovoda v naseljih Dolnice in Podutik) 

- svetnica Breda BREZOVAR PAPEŢ glede: 

 1. povezovalne ceste v Zalogu; 

 2. prireditev na Kongresnem trgu; 

 3. obnove doma v Zalogu. 

 

Odgovore na vprašanja z 11. seje mestnega sveta so prejeli vsi svetniki, z 12. seje pa svetnika Aleš 

Kardelj (glede kanalizacije in vodovoda v naseljih Dolnice in Podutik) in Breda BREZOVAR 

PAPEŢ (glede prireditev na Kongresnem trgu). 

 

 

AD 2. 

 

POROČILO ŢUPANA 

 

Ţupan je predstavil poročilo. 

 

 

AD 3. 

 

KADROVSKE ZADEVE 

 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli po sklicu seje. 

http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/Priprava%20na%20sejo%20MS%20MOL/12.%20seja/zmanjš%20nam%20premož%20-15%20stanov.%20gradivo%20za%20MSMOL-27.10.11.doc
http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/Priprava%20na%20sejo%20MS%20MOL/12.%20seja/zmanjš%20nam%20premož%20-15%20stanov.%20gradivo%20za%20MSMOL-27.10.11.doc
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Aleš ČERIN, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je podal uvodno 

obrazloţitev. 

 

 

1. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNIKOV MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA V SVET JAVNEGA ZAVODA LEKARNA LJUBLJANA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

V Svet javnega zavoda Lekarna Ljubljana se kot predstavniki Mestne občine Ljubljana 

imenujejo: 

 

- Jadranka DAKIĆ 

- Aleš KARDELJ 

- Dragutin MATE 

- Angela MURKO PLEŠ 

- Sašo RINK 

- prof. dr. Slavko ZIHERL 

 

II. 

Mandat imenovanih traja štiri leta.  

 

Navzočnost je priglasilo 25 svetnikov. 

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

 

Ponovitev glasovanja je zahteval svetnik Gregor ISTENIČ. 

 

Za je glasovalo 36 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

2. PREDLOG SKLEPA O PREDLOGU ZA IMENOVANJE PREDSTAVNIKOV MESTNE 

OBČINE LJUBLJANA V SENAT  ZA REŠEVANJE PRITOŢB ZOPER POLICISTE 

 

Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

Mestna občina Ljubljana predlaga, da se v Senat za reševanje pritoţb zoper policiste kot 

predstavniki javnosti  imenujejo: 

 

- Ada BOŠTJANČIČ 

- Darja BUČAR 

- Katarina KRIVIC 
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- Matjaţ ZALOKAR 

- Boris ŢNIDARIČ 

 

II. 

Mandat članov senata traja štiri leta. 

 

Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov). 

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

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

3. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJA ELEKTROTEHNIŠKO-

RAČUNALNIŠKE STROKOVNE ŠOLE IN GIMNAZIJE LJUBLJANA  

 

Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Silvestru TRATARJU se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnatelja Elektrotehniško-

računalniške strokovne šole in gimnazije Ljubljana. 

 

Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov). 

Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

4. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJA GIMNAZIJE LEDINA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Romanu VOGRINCU se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnatelja Gimnazije Ledina. 

 

Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov). 

Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Ponovitev glasovanja je zahtevala svetnica Mojca ŠKRINJAR. 

 

Za je glasovalo 35 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

5. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO SREDNJE EKONOMSKE 

ŠOLE LJUBLJANA 

 

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

 

Andreji PRESKAR se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Srednje ekonomske 

šole Ljubljana. 

 

Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov). 

Za je glasovalo 35 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

6. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO SREDNJE ŠOLE 

TEHNIŠKIH STROK ŠIŠKA LJUBLJANA 
 

Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Darinki MARTINČIČ ZALOKAR se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Srednje 

šole tehniških strok Šiška Ljubljana. 

 

Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov). 

Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

7. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJA SREDNJE ŠOLE ZA 

OBLIKOVANJE IN FOTOGRAFIJO LJUBLJANA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Gregorju MARKLJU se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnatelja Srednje šole za 

oblikovanje in fotografijo Ljubljana. 

 

Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov). 

Za je glasovalo 35 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

  AD 4. 

 

PREDLOG 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 tudi poročilo pristojnega Odbora za 

urejanje prostora in urbanizem z amandmajem in amandma ţupana. 

 

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.  
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Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni ţelela besede. 

 

O 3. členu predloga akta, h kateremu sta ţupan in Odbor za urejanje prostora in urbanizem vloţila 

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

 

Po končani razpravi je ţupan dal na glasovanje 

 

AMANDMA ţupana: 

 

V 3. členu se v drugem odstavku besedilo zadnje alineje spremeni tako, da se glasi: 

 

»- zadnji odstavek spremeni tako, da se glasi: 

»V prostorski enoti P12a je za objekt B12a dopustna višina zgornje točke juţnega zaključnega 

venca največ višina slemena obstoječega objekta ţelezniške postaje - A4, ostali del objekta je 

lahko višji, največ 28 m. Širino juţnega roba objekta določi v postopku priprave PGD pristojna 

sluţba za varstvo kulturne dediščine. Načrt arhitekture projektne dokumentacije za pridobitev 

gradbenega dovoljenja za nadhod s postajno dvorano – objekt B12a je treba pripraviti na 

podlagi prvonagrajene natečajne rešitve Internega vabljenega natečaja Potniška postaja v 

Ljubljani in v skladu z določbami zazidalnega načrta za območje Potniškega centra Ljubljana.«. 

 

Uskladi se grafični del odloka, grafični načrt »3.3 Zazidalna situacija z načrtom zelenih površin - 

nivo streh   M 1:1000«. 

 

Navzočnost je priglasilo 35 svetnikov. 

Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti je glasovalo 5 svetnikov. 

 

Amandma je bil sprejet. 

 

Ker se je AMANDMA Odbora za urejanje prostora in urbanizem izključeval s sprejetim 

amandmajem ţupana se o njem ni glasovalo. Amandma se je glasil: 

 

V 3. členu drugega odstavka, se besedilo zadnje šeste alineje spremeni v celoti tako, da se glasi: 

»-  zadnji odstavek spremeni tako, da se glasi: 

     »V prostorski enoti P12a je za objekt B12a dopustna višina zgornje točke juţnega 

zaključnega venca največ višina slemena obstoječega objekta ţelezniške postaje - A4, ostali del 

objekta je lahko višji, največ 28 m. Širino juţnega roba objekta določi v postopku priprave PGD 

pristojna sluţba za varstvo kulturne dediščine.«. 

 

Uskladi se grafični del odloka, grafični načrt »3.3 Zazidalna situacija z načrtom zelenih površin - 

nivo streh   M 1:1000«. 

 

Nato je dal ţupan na glasovanje  

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

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

Odloka o zazidalnem načrtu za območje Potniškega centra Ljubljana, skupaj s sprejetim 

amandmajem. 

 

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

 

Navzočnost  se ni spremenila (35 svetnikov). 

Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti je glasovalo 11 svetnikov. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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AD 5. 

 

DOPOLNJENI OSNUTEK ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM 

NAČRTU 192 PODUTIK OB ŠPORTNEM PARKU 

 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli tudi 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 Miha JAZBINŠEK, mag. Tomaţ OGRIN, mag. Anţe LOGAR, Mirko BRNIČ 

JAGER, Meta VESEL VALENTINČIČ, prof. dr. Ţiga TURK, Mojca ŠKRINJAR in Gregor ISTENIČ 

ter ţupan. 

 

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

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem 

podrobnem prostorskem načrtu 192 Podutik ob športnem parku, skupaj s pripombami. 

 

Navzočnost je priglasilo 35 svetnikov. 

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

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 6. 

 

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ODLOKA  O USTANOVITVI 

JAVNEGA ZAVODA SLOVENSKO MLADINSKO GLEDALIŠČE LJUBLJANA S 

PREDLOGOM ZA HITRI POSTOPEK 

 

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

kulturo in raziskovalno dejavnost. 

 

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

 

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

odbora. 

 

Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni ţelela besede. 
 

1.) 

Svet je najprej odločal o obravnavi akta po hitrem postopku (1. odstavek 142. člena poslovnika 

mestnega sveta). 

 

O predlogu za sprejem Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka  o ustanovitvi javnega zavoda 

Slovensko mladinsko gledališče Ljubljana po hitrem postopku ni razpravljal nihče, zato je ţupan 

dal na glasovanje 
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PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se Odlok o spremembi in dopolnitvi 

Odloka  o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko mladinsko gledališče Ljubljana sprejme po 

hitrem postopku. 

 

Navzočnost je priglasilo 37 svetnikov. 

Za je glasovalo 34 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

2.)  

Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka  o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko 

mladinsko gledališče Ljubljana 

 

Razpravljala sta svetnika Mojca KUCLER DOLINAR in Miha JAZBINŠEK. 

 

Po končani razpravi je odgovore in pojasnila v zvezi z razpravami svetnikov podal dr. Uroš GRILC. 

 

Nato je dal ţupan na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi 

Odloka  o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko mladinsko gledališče Ljubljana. 

 

Navzočnost se ni spremenila (37 svetnikov). 

Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti je glasovalo 5 svetnikov. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 7. 

 

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O ORGANIZACIJI 

IN NAČINU IZVAJANJA MESTNIH LINIJSKIH PREVOZOV POTNIKOV  

 

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

gospodarske javne sluţbe in promet in amandma ţupana. 

 

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

obrazloţitev.  

 

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

odbora.  

 

Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni ţelela besede.  

 

O 9. členu predloga odloka, h kateremu je ţupan vloţil amandma, ni razpravljal nihče, zato je ţupan 

dal na glasovanje 

 

AMANDMA ţupana: 

 

9. člen se spremeni tako, da se glasi:  
 

http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/Priprava%20na%20sejo%20MS%20MOL/12.%20seja/Predlog%20Odloka%20-%20linijski%20prevozi.doc
http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/Priprava%20na%20sejo%20MS%20MOL/12.%20seja/Predlog%20Odloka%20-%20linijski%20prevozi.doc
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»V 25. členu se v četrti alineji prvega odstavka za besedilom »duševno prizadetih oseb,« doda 

besedilo »ne glede na to, kdaj je prizadetost nastala,«. 

 

V drugem odstavku se črta drugi stavek. 

 

Črta se tretji odstavek.«. 

 

Navzočnost je priglasilo 26 svetnikov. 

Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Amandma je bil sprejet. 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

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

Odloka o organizaciji in načinu izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov, skupaj s 

sprejetim amandmajem. 

 

Navzočnost se ni spremenila (26 svetnikov). 

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

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 8. 

 

PREDLOG STRATEGIJE V SKUPNOST USMERJENEGA DELA MESTNEGA 

REDARSTVA MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

 

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

zaščito, reševanje in civilno obrambo. 

 

Klemen GABRŠČEK iz 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. 

 

Ker k predlogu Strategije v skupnost usmerjenega dela Mestnega redarstva Mestne občine Ljubljana ni 

bil vloţen noben amandma, je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Strategije v skupnost usmerjenega dela 

Mestnega redarstva Mestne občine Ljubljana. 

 

Obrazloţitev glasu so podali svetniki: Mojca KUCLER DOLINAR, mag. Tomaţ OGRIN, Miha 

JAZBINŠEK, prof. dr. Metka TEKAVČIČ, Boris MAKOTER in Gregor ISTENIČ. 

 

Navzočnost je priglasilo 37 svetnikov. 

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

 

Sklep je bil sprejet. 

 

http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/Priprava%20na%20sejo%20MS%20MOL/12.%20seja/Predlog%20Odloka%20-%20linijski%20prevozi.doc
http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/Priprava%20na%20sejo%20MS%20MOL/12.%20seja/Predlog%20Odloka%20-%20linijski%20prevozi.doc
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AD 9. 

 

PREDLOG AKTA O JAVNO – ZASEBNEM PARTNERSTVU ZA PROJEKT 

»OSKRBOVANA STANOVANJA – ŠIŠKA« 

 

 

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

stanovanjsko politiko. 

 

Joţka HEGLER, direktorica Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana, je podala 

uvodno obrazloţitev. 

 

Breda BREZOVAR PAPEŢ, predsednica Odbora za stanovanjsko politiko, je podala stališče odbora.  

 

Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni ţelela besede. 

 

Razpravljali so svetniki Miha JAZBINŠEK, Aleš KARDELJ, mag. Tomaţ OGRIN, Breda 

BREZOVAR PAPEŢ  in Mojca KUCLER DOLINAR ter ţupan. 

 

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

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

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

projekt »Oskrbovana stanovanja – Šiška«. 

 

Navzočnost je priglasilo 34 svetnikov. 

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

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 
AD 10. 

 

PREDLOG SKLEPA O IZREDNI POMOČI UPORABNIKOM NEPROFITNIH NAJEMNIH 

STANOVANJSKIH ENOT, KI NISO SPOSOBNI SAMOSTOJNEGA BIVANJA 

 

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

stanovanjsko politiko. 

 

Joţka HEGLER, direktorica Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana, je podala 

uvodno obrazloţitev. 

 

Breda BREZOVAR PAPEŢ, predsednica Odbora za stanovanjsko politiko,  je podala stališče odbora.  

 

Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni ţelela besede. 

 

Razpravljal ni nihče, zato je dal  ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o izredni pomoči uporabnikom 

neprofitnih najemnih stanovanjskih enot, ki niso sposobni samostojnega bivanja. 
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Navzočnost je priglasilo 35 svetnikov. 

Za je glasovalo 38 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 
 

AD 11. 

 

PREDLOG SKLEPA O DELOVNI USPEŠNOSTI DIREKTORICE JAVNEGA 

STANOVANJSKEGA SKLADA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA OBDOBJE JUNIJ – 

NOVEMBER 2011 IZ NASLOVA POVEČANEGA OBSEGA DELA 

 

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

stanovanjsko politiko. 

 

Mag. Leonida RIJAVEC ROŢANC, vodja Sektorja za splošne zadeve Javnega stanovanjskega sklada 

Mestne občine Ljubljana, je podala uvodno obrazloţitev. 

 

Breda BREZOVAR PAPEŢ, predsednica Odbora za stanovanjsko politiko,  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 delovni uspešnosti direktorice 

Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za obdobje junij – november 2011 iz 

naslova povečanega obsega dela. 
 

Navzočnost je priglasilo 36 svetnikov. 

Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 
AD 12. 

 

PREDLOG SKLEPA O ZMANJŠANJU VREDNOSTI NAMENSKEGA PREMOŢENJA IN 

KAPITALA JAVNEGA STANOVANJSKEGA SKLADA MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

 

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

finance. 

 

Joţka HEGLER, direktorica Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana, je podala 

uvodno obrazloţitev.  

 

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

 

Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni ţelela besede. 

 

Razpravljala je svetnica Mojca ŠKRINJAR. 

 

Po končani razpravi je odgovore v zvezi z razpravo svetnice podal ţupan in nato dal na glasovanje 

 

http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/Priprava%20na%20sejo%20MS%20MOL/12.%20seja/zmanjš%20nam%20premož%20-15%20stanov.%20gradivo%20za%20MSMOL-27.10.11.doc
http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/Priprava%20na%20sejo%20MS%20MOL/12.%20seja/zmanjš%20nam%20premož%20-15%20stanov.%20gradivo%20za%20MSMOL-27.10.11.doc
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PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o zmanjšanju vrednosti 

namenskega premoţenja in kapitala Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana. 
 

Navzočnost je priglasilo 35 svetnikov. 

Za je glasovalo 33 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 13. 

 

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI 

ZAVODA ZA OSKRBO NA DOMU LJUBLJANA PO HITREM POSTOPKU 

 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli tudi poročilo pristojnega 

Odbora za zdravstvo in socialno varstvo. 

 

Tilka KLANČAR, vodja Oddelka za zdravje in socialno varstvo, je podala uvodno obrazloţitev. 

 

Miro GORENŠEK, predsednik Odbora za zdravstvo in socialno varstvo, je podal stališče odbora. 

 

Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni ţelela besede. 

 

1.) 

Svet je najprej odločal o obravnavi akta po hitrem postopku (1. odstavek 142. člena poslovnika 

mestnega sveta). 

 

O predlogu za sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Zavoda za 

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

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

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

dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana sprejme po hitrem 

postopku. 

 

Navzočnost je priglasilo 38 svetnikov. 

Za je glasovalo 39 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

2.)  

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Zavoda za oskrbo na domu 

Ljubljana 

 

Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

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

Odloka o ustanovitvi Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana. 

 

http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/Priprava%20na%20sejo%20MS%20MOL/12.%20seja/zmanjš%20nam%20premož%20-15%20stanov.%20gradivo%20za%20MSMOL-27.10.11.doc
http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/Priprava%20na%20sejo%20MS%20MOL/12.%20seja/zmanjš%20nam%20premož%20-15%20stanov.%20gradivo%20za%20MSMOL-27.10.11.doc
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Navzočnost se ni spremenila (38 svetnikov). 

Za je glasovalo 35 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 14. 

 

PREDLOG SKLEPA O SUBVENCIJI STORITVE POMOČ DRUŢINI NA DOMU 

 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli še poročilo pristojnega 

Odbora za zdravstvo in socialno varstvo. 

 

Tilka KLANČAR, vodja Oddelka za zdravje in socialno varstvo, je podala uvodno obrazloţitev. 

 

Miro GORENŠEK, predsednik Odbora za zdravstvo in socialno varstvo, je podal 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 subvenciji storitve pomoč 

druţini na domu. 

 

Navzočnost je priglasilo 37 svetnikov. 

Za je glasovalo 40 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

S tem je bil izčrpan dnevni red 12. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, zato je ţupan ob 

17.50 uri sejo končal. 

 

 

 

VODJA 

Sluţbe za organiziranje dela 

mestnega sveta 

Matjaţ BREGAR 

 PODŢUPAN 

v začasnem opravljanju funkcije ţupana 

Mestne občine Ljubljana 

Aleš ČERIN 

 


