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Številka: 03200-21/2011-21 

Datum:   16. 1. 2012    

ZAPISNIK 

 

 

13. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, ki je bila v ponedeljek, 16. januarja 2012. 

 

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

Ljubljana. 

 

Sejo je vodil podţupan v začasnem opravljanju funkcije ţupana Mestne občine Ljubljana Aleš ČERIN 

(v nadaljevanju: predsedujoči). 

  

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, Pavla 

MUREKAR, mag. Tomaţ OGRIN, Marija Dunja PIŠKUR KOSMAČ, Sašo RINK, Eva STRMLJAN 

KRESLIN, Marko ŠIŠKA, Mojca ŠKRINJAR, prof. dr. Metka TEKAVČIČ, Marjeta VESEL 

VALENTINČIČ, Peter VILFAN, Marjan Jernej VIRANT, prof. dr. Gregor TOMC,  prof. dr. Ţiga 

TURK, Jelka ŢEKAR in Julijana ŢIBERT.  

 

Seje se nista udeleţila svetnika prof. dr. Slavko ZIHERL in Zofija MAZEJ KUKOVIČ. 

 

Seja se je pričela ob 15.38 uri ob navzočnosti 33 svetnikov. 

 

S sklicem seje so svetniki prejeli predlog dnevnega reda 13. seje Mestnega sveta Mestne občine 

Ljubljana: 

 

1. Potrditev zapisnika 11. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana 

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

3. Poročilo ţupana 

4. Kadrovske zadeve 

5. a) Predlog Odloka o rebalansu proračuna Mestne občina Ljubljana za leto 2012 

b) Predlog Sklepa o Načrtu ravnanja z nepremičnim premoţenjem Mestne občine  

    Ljubljana v vrednosti nad 200.000 eurov za leto 2012 

6. Predlog Rebalansa finančnega načrta Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine 

Ljubljana za leto 2012 

7. Predlog Poslovnega načrta druţbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in trţnice, d. o. o. 

za leto 2012  

8. Predlog Poslovnega načrta druţbe ŢALE Javno podjetje, d. o. o. za leto 2012  

9. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvi Odloka o denarni pomoči s predlogom za hitri 

postopek  
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10. Osnutek Odloka o grbu, zastavi in imenu Mestne občine Ljubljana ter znaku Ljubljana 

11. Osnutek Odloka o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov 

12. Osnutek Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v 

Mestni občini Ljubljana  

13. a) Predlog Sklepa o določitvi plačil za člane Nadzornega sveta Javnega podjetja Ljubljanska     

           parkirišča in trţnice, d. o. o. 

      b) Predlog Sklepa o določitvi plačil za člane Nadzornega sveta ŢALE Javno podjetje, d. o. o.             

14. Predlog Sklepa o dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraţevalnega zavoda  

Vrtca Miškolin 

15. Predlog Letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana za leto 2012 

16. Predlog Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za nadomestne volitve ţupana  

      Mestne občine Ljubljana v letu 2012  

 

 

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

 

PREDLOG SKLEPA: 
 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog dnevnega reda 13. seje mestnega sveta.  

 

Navzočnost je priglasilo 32 svetnikov. 

Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Predlagani dnevni red je bil sprejet. 

 

 

AD 1. 

 

POTRDITEV ZAPISNIKA 11. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA 

 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli pripombo svetnika Mirka 

BRNIČ JAGRA. 

 

Razpravljal je svetnik Mirko BRNIČ JAGER. 

 

Po razpravi je dal predsedujoči na glasovanje pripombo svetnika Mirka BRNIČ JAGRA (118. člen 

poslovnika mestnega sveta):  

 

V zapisniku se pri 10. točki z naslovom predlog Sklepa o cenah posameznih vrst vozovnic v 

mestnem linijskem prevozu potnikov doda besedilo, ki se glasi: 

 

»Postopkovno je razpravljal svetnik Mirko BRNIČ JAGER in predlagal, da se avtokracija 

postavi pred vrata te dvorane.  

 

Ţupan je pojasnil, da predloga ne bo dal na glasovanje, ker ni avtokracije.«  
 

Predsedujoči je povedal, da pripombe ne podpira. 

 

Navzočnost je priglasilo 35 svetnikov. 

Za je glasovalo 17 svetnikov. Proti je glasovalo 18 svetnikov. 

 

Pripomba ni bila sprejeta. 
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Nato je predsedujoči dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi zapisnik 11. seje Mestnega sveta Mestne občine 

Ljubljana z dne 28. novembra 2011. 

 

Navzočnost se ni spremenila (35 svetnikov). 

Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti je glasovalo 10 svetnikov. 

 

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.  

 

Vprašanja in pobude za pisni odgovor sta poslala: 

- svetnik g. Marko ŠIŠKA (glede poimenovanja ŠP Stoţice), 

- svetnik mag. Anţe LOGAR glede: 

1. OPPN Tovil, 

2. merjenja organizacijske klime leta 2010 v mestnem redarstvu, 

3. razpisa nadomestnih volitev ţupana, 

4. olisičenja na Avčinovi ulici. 

 

Odgovore na vprašanja z 12. seje mestnega sveta so prejeli vsi svetniki. 

 

 

AD 3. 

 

POROČILO ŢUPANA 

 

Predsedujoči je predstavil poročilo. 

 

 

AD 4. 

 

KADROVSKE ZADEVE 

 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli po sklicu seje. 

 

Mojca KUCLER DOLINAR, podpredsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, 

je podala uvodno obrazloţitev. 

 

 

1. PREDLOG SKLEPA O PRENEHANJU MANDATA IN IMENOVANJU NADOMESTNE 

PREDSTAVNICE MESTNE OBČINE LJUBLJANA V SVET JAVNEGA ZAVODA 

MEDNARODNI GRAFIČNI LIKOVNI CENTER LJUBLJANA 

 

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

 

I. 

Mojci SEVER preneha mandat članice Sveta javnega zavoda Mednarodni grafični likovni 

center Ljubljana. 

 

II. 

V  Svet javnega zavoda Mednarodni grafični likovni center Ljubljana se imenuje Tanja 

DORNIK POGLIČ. 

                                                             

Mandat imenovane je vezan na mandat članov sveta. 

 

Navzočnost je priglasilo 37 svetnikov. 

Za je glasovalo 34 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

2. PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBI SKLEPA O IMENOVANJU ČLANOV 

NADZORNEGA SVETA  ŢALE JAVNO PODJETJE, D.O.O. 

 

Razpravljala sta svetnika mag. Tomaţ OGRIN in Janko MÖDERNDORFER. 

 

Po končani razpravi je predsedujoči dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

V II. točki Sklepa o imenovanju članov Nadzornega sveta  Ţale Javno podjetje, d.o.o. številka  

014-63/11-1 dne 24.10.2011 se besedilo »Mandat imenovanih traja štiri leta.« nadomesti z 

besedilom: 

 

»Janiju Möderndorferju in Maši Kociper preneha mandat z dnem 30.12.2011. 

 

 Mandat imenovanih iz I. točke tega sklepa traja štiri leta in začne teči z dnem 31.12.2011.«. 

 

Navzočnost se ni spremenila (37 svetnikov). 

Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

3. PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBI SKLEPA O IMENOVANJU ČLANOV 

NADZORNEGA SVETA JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKA PARKIRIŠČA IN TRŢNICE, 

D.O.O. 

 

Razpravljal ni nihče, zato je predsedujoči dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

V II. točki Sklepa o imenovanju članov Nadzornega sveta  Javno podjetje Ljubljanska 

parkirišča in trţnice, d.o.o. številka 014-64/11-1 dne 24.10.2011 se besedilo »Mandat imenovanih 

traja štiri leta.« nadomesti z besedilom: 
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»Alešu Čerinu in Mojci Kavtičnik Ocvirk preneha mandat z dnem 30.12.2011. 

 

 Mandat imenovanih iz I. točke tega sklepa traja štiri leta in začne teči z dnem 31.12.2011.«. 

 

Navzočnost se ni spremenila (37 svetnikov). 

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

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

4. PREDLOG SKLEPA O SEZNANITVI S PREDLOGOM ZA RAZREŠITEV 

RAVNATELJICE VRTCA JARŠE 

 

Razpravljala sta svetnica Mojca ŠKRINJAR in predsedujoči. 

 

Po končani razpravi je predsedujoči dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana se je seznanil s predlogom za razrešitev Metke BLATNIK, 

ravnateljice Vrtca Jarše, in ga ne podpira. 

 

Navzočnost se ni spremenila (37 svetnikov). 

Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki. 

 

Ponovitev glasovanja je zahteval svetnik Gregor ISTENIČ. 

 

Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

5. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA DIREKTORJA CENTRA ZA SOCIALNO 

DELO LJUBLJANA ŠIŠKA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je predsedujoči dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mihi ROTARJU se da pozitivno mnenje h kandidaturi za direktorja Centra za socialno delo 

Ljubljana Šiška.  

 

Navzočnost se ni spremenila (37 svetnikov). 

Za je glasovalo 35 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

6. PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K IMENOVANJU DIREKTORICE ZAVODA ZA 

OSKRBO NA DOMU LJUBLJANA 

 

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

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana daje soglasje k imenovanju Lilijane BATIČ za direktorico 

Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana. 

 

Mandat imenovane traja pet let. 

 

Navzočnost se ni spremenila (37 svetnikov). 

Za je glasovalo 37 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

7. PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K IMENOVANJU DIREKTORJA JAVNEGA 

ZAVODA  LEKARNA LJUBLJANA 

 

Predsedujoči je odprl razpravo. 

 

Razpravljali so svetniki: Miha JAZBINŠEK, Marjeta VESEL VALENTINČIČ, Breda BREZOVAR 

PAPEŢ, Mojca KUCLER DOLINAR, mag. Anţe LOGAR, Anton KRANJC, prof. dr. Metka 

TEKAVČIČ, prof. dr. Ţiga TURK, Mirko BRNIČ JAGER, Jadranka DAKIĆ, mag. Tomaţ OGRIN, 

Mojca ŠKRINJAR, Pavla MUREKAR, Roman JAKIČ in izr. prof. dr. Milena Mileva BLAŢIĆ. 

 

Postopkovno je razpravljal Janko MÖDERNDORFER in predlagal 10 minutni odmor, zaradi 

posvetovanja v svetniškem klubu. 

 

Predsedujoči je ob 17.45 odredil 10 minutni odmor. 

 

Ob 18.00 je predsedujoči nadaljeval sejo. Ker ni bilo več razpravljavcev je predsedujoči dal na 

glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občina Ljubljana daje soglasje k imenovanju Marka JAKLIČA za 

direktorja Javnega zavoda Lekarna Ljubljana. 

 

Mandat imenovanega traja štiri leta. 

 

Navzočnost se ni spremenila (37 svetnikov). 

Za je glasovalo 20 svetnikov. Proti je glasovalo 16 svetnikov. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 5. 

 

A) PREDLOG ODLOKA O REBALANSU PRORAČUNA MESTNE OBČINA 

LJUBLJANA ZA LETO 2012 

B) PREDLOG SKLEPA O NAČRTU RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŢENJEM 

MESTNE OBČINE LJUBLJANA V VREDNOSTI NAD 200.000 EUROV ZA LETO 2012 

 

Svet je najprej obravnaval točko A. 

 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli še pripombo Četrtne 

skupnosti Center, amandmaje svetnika g. Mirka BRNIČ JAGRA, amandma Odbora za zaščito, 
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reševanje in civilno obrambo ter poročila naslednjih odborov in komisije Mestnega sveta Mestne 

občine Ljubljana: 

 

- Odbora za lokalno samoupravo, 

- Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost, 

- Odbora za gospodarske dejavnosti, turizem in kmetijstvo, 

- Odbora za stanovanjsko politiko, 

- Odbora za varstvo okolja, 

- Odbora za zaščito, reševanje in civilno obrambo, 

- Odbora za predšolsko vzgojo in izobraţevanje, 

- Odbora za šport, 

- Odbora za gospodarske javne sluţbe in promet, 

- Odbora za zdravstvo in socialno varstvo, 

- Odbora za gospodarjenje z nepremičninami,  

- Odbora za finance in 

- Statutarno pravne komisije, v skladu s katerim se o amandmajih svetnika g. Mirka BRNIČ JAGRA 

ni razpravljalo in ni glasovalo, ker so v nasprotju z drugim odstavkom 146. člena poslovnika mestnega 

sveta. 

 

 

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

 

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

 

Maša KOCIPER, predsednica Statutarno pravne komisije je podala stališče komisije. 

 

Predsedujoči je najprej odprl razpravo o aktu v celoti. 

 

Razpravljali so svetniki Mojca ŠKRINJAR, Marjeta VESEL VALENTINČIČ, Pavla MUREKAR, 

mag. Anţe LOGAR, prof. dr. Metka TEKAVČIČ, Breda BREZOVAR PAPEŢ, Anton KRANJC, 

Mirko BRNIČ JAGER in mag. Tomaţ OGRIN ter predsedujoči. 

 

Po končani razpravi sta odgovore in pojasnila v zvezi z razpravo svetnikov podala Urša OTONIČAR, 

vodja Oddelka za finance in računovodstvo in predsedujoči. 

 

Predsedujoči je nato odprl razpravo o proračunskem uporabniku 4. 10 ODDELEK ZA ZAŠČITO, 

REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO, h kateremu je Odbor za zaščito, reševanje in civilno 

obrambo vloţil amandma. 

 

Razpravljali so svetniki: Gregor ISTENIČ, Miha JAZBINŠEK, mag. Anţe LOGAR, mag. Tomaţ 

OGRIN in Jadranka DAKIĆ. 

 

Po končani razpravi je odgovore in pojasnila v zvezi z razpravo svetnikov podal predsedujoči. 

 

Nato je dal predsedujoči na glasovanje 

 

AMANDMA Odbora za zaščito, reševanje in civilno obrambo: 

 

V Posebnem delu proračuna se pri proračunskem uporabniku 4.10. Oddelek za zaščito, 

reševanje in civilno obrambo na proračunsko postavko 032006 Prostovoljne gasilske enote, 

konto 4120, zagotovijo dodatna sredstva v višini 50.000,00 EUR. 

 

Sredstva v višini  50.000,00 EUR se prerazporedijo od  proračunskega uporabnika 4.3.  Oddelek 

za ravnanje z nepremičninami, proračunska postavka 062088 Pridobivanje zemljišč, konto 4206 

Nakup zemljišč in naravnih bogastev.  
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Skladno s tem amandmajem se uskladi tudi tekstualni del posebnega dela proračuna na strani 

II/34 in tretji del predloga rebalansa III. Načrt razvojnih programov, v seznamu Načrti 

razvojnih programov po proračunskih uporabnikih in programski klasifikaciji, pri 

proračunskem uporabniku 4.3. Oddelek za ravnanje z nepremičninami, pod šifro NRP 013, 

MFERAC 7560-10-0013, z naslovom Predvideni odkupi oz. menjava nepremičnin – zemljišč in 

objektov za potrebe projektov MOL. 

 

Navzočnost je priglasilo 36 svetnikov. 

Za je glasovalo 15 svetnikov. Proti je glasovalo 19 svetnikov. 

 

Gregor ISETNIČ in Miha JAZBINŠEK sta zahtevala ponovno glasovanje. 

 

Za je glasovalo 11 svetnikov. Proti je glasovalo 21 svetnikov. 

 

Mojca Škrinjar je zahtevala ponovno glasovanje. 

 

Predsedujoči je pojasnil, da se lahko o isti zadevi glasuje le dvakrat. 

 

Dragutin MATE je podal postopkovni predlog, da se o amandmaju glasuje še enkrat. 

 

Janko MÖDERNDORFER je podal pripombo, da se skladno s poslovnikom o isti zadevi lahko glasuje 

največ dvakrat. 

 

Predsedujoči je kljub temu dal na glasovanje postopkovni predlog, da se ne glede na določbe 

poslovnika mestnega sveta, o amandmaju tretjič glasuje. 

 

Navzočnost se ni spremenila (36 svetnikov). 

Za je glasovalo 17 svetnikov. Proti je glasovalo 14 svetnikov. 

 

Postopkovni predlog je bil sprejet. 

 

Mestni svet je nato ponovno glasoval o amandmaju. 

 

Navzočnost se ni spremenila (36 svetnikov). 

Za je glasovalo 14 svetnikov. Proti je glasovalo 23 svetnikov. 

 

Amandma ni bil sprejet. 

 

Glede na stališče Statutarno pravne komisije mestni svet ni glasoval o naslednjih amandmajih svetnika 

Mirka BRNIČ JAGRA, ki so se sicer glasili: 

 

1. AMANDMA svetnika Mirka Brnič Jagra: 

 

Predlagamo, da se v rebalans proračuna v programu 18059001 – Programi športa izloči 

postavko 081048 Večnamenski nogometni stadion Stoţice 

 

2. AMANDMA svetnika Mirka Brnič Jagra: 

 

MOL – javni potniški promet 

Predlagamo dopolnitev, da se v rebalans proračuna v programu 16029003 - Prostorsko 

načrtovanje pod postavko 062095 Prostorski plan, uvrsti: 

 

Izvedba javnega anketnega, prometno urbanističnega natečaja za ureditev JPP v MOL in LUR.  
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3. AMANDMA svetnika Mirka Brnič Jagra: 

 

Predlagamo dopolnitev, da se v rebalans proračuna v programu 16029003 - Prostorsko 

načrtovanje pod postavko 062095 Prostorski plan, uvrsti: 

 

Izvedba javnega anketnega natečaja za nadaljnji prostorski razvoj Barja.  

 

 

4. AMANDMA svetnika Mirka Brnič Jagra: 

 

Predlagamo dopolnitev, da se v rebalans proračuna v programu 16029003 - Prostorsko 

načrtovanje pod postavko 062095 Prostorski plan, uvrsti: 

 

Pobuda za izvedbo anketnega natečaja za prostorski razvoj Viča na širši lokaciji Tovil.  

 

 

5. AMANDMA svetnika Mirka Brnič Jagra: 

 

MOL – Juţni trg 

 

Predlagamo dopolnitev, da se v rebalans proračuna v programu 16029003 - Prostorsko 

načrtovanje pod postavko 062095 Prostorski plan, uvrsti: 

 

Pobuda za izvedbo anketnega natečaja za prostorski razvoj ureditve Juţnega trga v centru 

Ljubljane.  

 

 

6. AMANDMA svetnika Mirka Brnič Jagra: 

 

Predlagamo dopolnitev, da se v rebalans proračuna v programu 16029003 - Prostorsko 

načrtovanje pod postavko 062095 Prostorski plan, uvrsti: 

 

Pobuda za izvedbo javnega anketnega natečaja za ureditve Slovenske ceste  

 

 

7. AMANDMA svetnika Mirka Brnič Jagra: 

 

Izločitev projektne pisarne Partnerstvo Šmartinska 

 

Predlagamo, da se iz predloga odloka rebalansa proračuna MOL za leto 2012 v postavki 

16029003,  izloči postavk 062067 Projektna pisarna Partnerstvo Šmartinska 

 

 

Predsedujoči je nato dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o rebalansu proračuna Mestne 

občina Ljubljana za leto 2012. 

 

Navzočnost se ni spremenila (36 svetnikov). 

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

 

Sklep je bil sprejet. 

 



10 

 

Mestni svet je nato prešel na obravnavo točke B. 

 

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

 

Mojca KUCLER DOLINAR, predsednica Odbora za gospodarjenje z nepremičninami, je podala 

stališče odbora.  

 

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

 

Predsedujoči je najprej odprl razpravo o aktu v celoti. 

 

Razpravljali so svetniki: Miha JAZBINŠEK, Mojca KUCLER DOLINAR, Roman JAKIČ in mag. 

Anţe LOGAR. 

 

Po končani razpravi je odgovore in pojasnila v zvezi z razpravo svetnikov podala Simona REMIH, 

vodja Oddelka za ravnanje z nepremičninami. 

 

Nato je predsedujoči odprl razpravo o poglavju »Zemljišča« v Prilogi 1 in 2, h kateremu je Svetniški 

klub Zeleni Slovenije vloţil amandmaja. 

 

Razpravljal je svetnik Miha JAZBINŠEK. 

 

Po končani razpravi je predsedujoči povedal, da Odbor za gospodarjenje z nepremičninami ter matični 

oddelek amandmaja ne podpirata. 

 

Nato je predsedujoči dal na glasovanje  

 

1. AMANDMA Svetniškega kluba Zeleni Slovenije: 

 

V Prilogi 1 »Načrtu pridobivanja nepremičnega premoţenja Mestne občine Ljubljana v 

vrednosti nad 200.000 EUR za leto 2012« se v poglavju ZEMLJIŠČA za vrstico z zaporedno 

številko 6 doda vrstica z zaporedno številko 7, ki se glasi: 

ZAP. 

ŠT. 

OKVIRNA 

LOKACIJA 

OKVIRNA 

VELIKOST 

VRSTA 

NEPREMIČNINE 

PREDVIDENA 

SREDSTVA V 

EUR 

EKONOMSKA 

UTEMELJENOST 

NAČRTOVANEGA 

PRIDOBIVANJA 

»7 

k.o. Beţigrad 

parc. št. 2192/20, 

24 del, 26, 27, 28, 

29, 31, 32, 2193 

del in 2194 del 

3.114 zemljišče 1.245.600,00 

Pridobitev z menjavo 

(lastninska zaokroţitev) za 

realizacijo IVKC oz. skupnih 

investicijskih namer ISRS in 

MOL v območju BE-412« 

 

V Prilogi 2 »Načrtu razpolaganja z nepremičnim premoţenjem Mestne občine Ljubljana v 

vrednosti nad 200.000 EUR za leto 2012« se v poglavju ZEMLJIŠČA TER ZEMLJIŠČA S 

STAVBAMI za vrstico z zaporedno številko 130 doda vrstica z zaporedno številko 131, ki se 

glasi: 

ZAP. 

ŠT. 

PARCELNA 

ŠTEVILKA 

KATASTRSKA 

OBČINA IN 

ŠIFRA K.O.  

ORIENTACIJSKA 

VREDNOST 

NEPREMIČNINE 

V EUR 

PREDVIDENA 

METODA 

RAZPOLAGANJA 

EKONOMSKA UTEMELJENOST 

RAZPOLAGANJA 

S POSAMEZNO 

NEPREMIČNINO 

»131 
2192/1-del 

(3.114 m2) 
2636-Beţigrad 1.245.600,00 

odsvojitev z 

menjavo   

Lastninska zaokroţitev območja 

BE-412 in delna lastninska 

zaokroţitev območja BE-543« 
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V prvem in drugem odstavku 3. člena »Sklepa o Načrtu ravnanja z nepremičnim premoţenjem 

Mestne občine Ljubljana v vrednosti nad 200.000 eurov za leto 2012« se orientacijski vrednosti 

povečata za 1.245.600,00 eurov, tako, da se orientacijska vrednost v prvem odstavku glasi 

»7.444.888,00 eurov«, orientacijska vrednost v drugem odstavku pa »125.204.267,89 eurov«. 

 

Navzočnost je priglasilo 31 svetnikov. 

Za je glasovalo 10 svetnikov. Proti je glasovalo 22 svetnikov. 

 

Amandma ni bil sprejet. 

 

Ker amandma ni bil sprejet, je svetnik Miha JAZINŠEK umaknil drugi vloţeni amandma, ki se je 

glasil: 

 

2. AMANDMA Svetniškega kluba Zeleni Slovenije: 

 

V Prilogi 1 »Načrtu pridobivanja nepremičnega premoţenja Mestne občine Ljubljana v 

vrednosti nad 200.000 EUR za leto 2012« se v poglavju ZEMLJIŠČA za vrstico z novo 

zaporedno številko 7 doda vrstica z zaporedno številko 8, ki se glasi: 

ZAP. 

ŠT. OKVIRNA LOKACIJA 

OKVI

RNA 

VELIK

OST 

VRSTA 

NEPRE

MIČNIN

E 

PREDVIDE

NA 

SREDSTVA 

V EUR 

EKONOMSKA UTEMELJENOST 

NAČRTOVANEGA PRIDOBIVANJA 

»8 

k.o. Beţigrad 

parc. št. 2192/36 del, 37, 38 

k.o.Spodnja Šiška 

parc. št. 1453/41 

803 zemljišče 321.200,00 

Pridobitev z menjavo za 

infrastrukturne ureditve v okolici 

IVKC (zelenica izven FE1 in LK cesta v 

BE-544)« 

 

V Prilogi 2 »Načrtu razpolaganja z nepremičnim premoţenjem Mestne občine Ljubljana v 

vrednosti nad 200.000 EUR za leto 2012« se v poglavju ZEMLJIŠČA TER ZEMLJIŠČA S 

STAVBAMI za vrstico z novo zaporedno številko 131 doda vrstica z zaporedno številko 132, ki 

se glasi: 

 

ZAP. 

ŠT. 

PARCELNA 

ŠTEVILKA 

KATASTRSKA 

OBČINA IN 

ŠIFRA K.O.  

ORIENTACIJSKA 

VREDNOST 

NEPREMIČNINE 

V EUR 

PREDVIDENA 

METODA 

RAZPOLAGANJA 

EKONOMSKA UTEMELJENOST 

RAZPOLAGANJA S 

POSAMEZNO NEPREMIČNINO 

»132 

2192/20, 

28, 31 in 

26-del 

(1.728 m2) 

2636-

Beţigrad 
321.200,00 

odsvojitev z 

menjavo   

Realizacija Islamskega versko 

kulturnega centra (FE1 v 

območju BE-412) s sluţnostjo 

javnega prehoda (javna 

gospodarska infrastruktura 

MOL skladno s sprejetim 

OPN MOL ID)« 

 

V prvem in drugem odstavku 3. člena »Sklepa o Načrtu ravnanja z nepremičnim premoţenjem 

Mestne občine Ljubljana v vrednosti nad 200.000 eurov za leto 2012« se novi orientacijski 

vrednosti povečata za 321.200,00 eurov, tako, da se nova orientacijska vrednost v prvem 

odstavku glasi »7.696.088,00 eurov«, nova orientacijska vrednost v drugem odstavku pa 

»125.455.467,89 eurov«. 

 

Nato je dal predsedujoči na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o Načrtu ravnanja z nepremičnim 

premoţenjem Mestne občine Ljubljana v vrednosti nad 200.000 eurov za leto 2012. 
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Navzočnost se ni spremenila (31 svetnikov). 

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

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 6. 

 

PREDLOG REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA JAVNEGA STANOVANJSKEGA 

SKLADA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2012 

 

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

 

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

 

Ker ni ţelel nihče razpravljati, je dal predsedujoči na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Rebalansa finančnega načrta Javnega 

stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leto 2012. 

 

Navzočnost je priglasilo 31 svetnikov. 

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

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 7. 

 

PREDLOG POSLOVNEGA NAČRTA DRUŢBE JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKA 

PARKIRIŠČA IN TRŢNICE, D. O. O. ZA LETO 2012 

 

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

Odbora za gospodarske javne sluţbe in promet. 

 

Samo LOZEJ, direktor druţbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in trţnice, d.o.o., je podal uvodno 

obrazloţitev.  

 

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

odbora.  

 

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

 

Razpravljala sta svetnika mag. Tomaţ OGRIN in mag. Anţe LOGAR. 

 

Po končani razpravi je odgovore in pojasnila v zvezi z razpravo svetnikov podal Samo LOZEJ, 

direktor druţbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in trţnice, d.o.o. 
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Nato je dal predsedujoči na glasovanje: 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Poslovnega načrta druţbe Javno podjetje 

Ljubljanska parkirišča in trţnice, d. o. o. za leto 2012. 

 

Navzočnost je priglasilo 33 svetnikov. 

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

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 8. 

 

PREDLOG POSLOVNEGA NAČRTA DRUŢBE ŢALE JAVNO PODJETJE, D. O. O. ZA 

LETO 2012 

 

Gradivo za to točko  so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli obvestilo o dodatnem 

poročevalcu, spremembe predloga poslovnega načrta druţbe ŢALE Javno podjetje, d. o. o. in poročilo 

pristojnega Odbora za gospodarske javne sluţbe in promet. 

 

Mag. Robert MARTINČIČ, v. d. direktorja druţbe Ţale Javno podjetje d. o. o., je podal uvodno 

obrazloţitev.  

 

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

odbora.  

 

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

 

Razpravljali so svetniki: Mojca ŠKRINJAR, Mirko BRNIČ JAGER, mag. Tomaţ OGRIN in mag. 

Anţe LOGAR. 

 

Po končani razpravi sta odgovore in pojasnila v zvezi z razpravo svetnikov podala predsedujoči in 

mag. Robert MARTINČIČ, v. d. direktorja druţbe Ţale Javno podjetje d. o. o. 

 

Nato je dal predsedujoči na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Poslovnega načrta druţbe ŢALE Javno 

podjetje, d. o. o. za leto 2012. 

 

Obrazloţitev glasu je podala svetnica prof. dr. Metka TEKAVČIČ. 

 

Navzočnost je priglasilo 32 svetnikov. 

Za je glasovalo 21 svetnikov. Proti je glasovalo 5 svetnikov. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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AD 9. 

 

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVI ODLOKA O DENARNI 

POMOČI S PREDLOGOM ZA HITRI POSTOPEK 

 

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. 

 

Maša KOCIPER, predsednica Statutarno pravne komisije, 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 dopolnitvi Odloka o denarni pomoči sprejme 

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 dopolnitvi 

Odloka o denarni pomoči sprejme po hitrem postopku 

 

Navzočnost je priglasilo 30 svetnikov. 

Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

2.) 

Mestni svet je nato odločal o predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvi Odloka o denarni 

pomoči. 
 

Razpravljal ni nihče, zato je predsedujoči dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

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

Odloka o denarni pomoči.  

 

Navzočnost se ni spremenila (30 svetnikov). 

Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 
AD 10. 

 

OSNUTEK ODLOKA O GRBU, ZASTAVI IN IMENU MESTNE OBČINE LJUBLJANA TER 

ZNAKU LJUBLJANA 

 

 

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

Odbora za lokalno samoupravo. 
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Tanja DORNIK, vodja Odseka za pripravo in pregled pravnih aktov Sluţbe za pravne zadeve, je 

podala uvodno obrazloţitev. 

 

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

 

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

 

Razpravljal je svetnik mag. Anţe LOGAR. 

 

Po končani razpravi je predsedujoči dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme osnutek Odloka o grbu, zastavi in imenu Mestne 

občine Ljubljana ter znaku Ljubljana, skupaj s pripombami. 

 

Navzočnost je priglasilo 34 svetnikov. 

Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

AD 11. 

 

OSNUTEK ODLOKA O ZBIRANJU IN PREVOZU KOMUNALNIH ODPADKOV 

 

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

Odbora za gospodarske javne sluţbe in promet. 

 

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.  

 

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

 

Razpravljali so svetniki: Mojca ŠKRINJAR, Anton KRANJC, mag. Tomaţ OGRIN, mag. Anţe 

LOGAR, Pavla MUREKAR, Boris MAKOTER in Gregor ISTENIČ. 

 

Po končani razpravi je odgovore in pojasnila v zvezi z razpravo svetnikov podal predsedujoči. 

 

Nato je dal predsedujoči na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme osnutek Odloka o zbiranju in prevozu 

komunalnih odpadkov, skupaj s pripombami. 

 

Obrazloţitev glasu so podali svetniki: Mojca ŠKRINJAR, mag. Anţe LOGAR in Janko 

MÖDERNDORFER. 

 

Navzočnost je priglasilo 30 svetnikov. 

Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti je glasovalo 6 svetnikov. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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AD 12. 

 

OSNUTEK ODLOKA O PORABI KONCESIJSKE DAJATVE ZA TRAJNOSTNO 

GOSPODARJENJE Z DIVJADJO V MESTNI OBČINI LJUBLJANA 

 

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

Odbora za gospodarske dejavnosti, turizem in kmetijstvo. 

 

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

obrazloţitev.  

 

Nives CESAR, predsednica Odbora za gospodarske dejavnosti, turizem in kmetijstvo, je podala 

stališče odbora.  

 

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

 

Razpravljali so svetniki: Dragutin MATE, mag. Tomaţ OGRIN in Mirko BRNIČ JAGER. 

 

Po končani razpravi je odgovore in pojasnila v zvezi z razpravo svetnikov podal predsedujoči. 

 

Nato je dal predsedujoči na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme osnutek Odloka o porabi koncesijske dajatve za 

trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Mestni občini Ljubljana, skupaj s pripombami. 

 

Navzočnost je priglasilo 28 svetnikov. 

Za je glasovalo 21 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 13. 

 

A) PREDLOG SKLEPA O DOLOČITVI PLAČIL ZA ČLANE NADZORNEGA SVETA 

JAVNEGA PODJETJA LJUBLJANSKA PARKIRIŠČA IN TRŢNICE, D.O.O. 

 

B) PREDLOG SKLEPA O DOLOČITVI PLAČIL ZA ČLANE NADZORNEGA SVETA 

ŢALE JAVNO PODJETJE, D.O.O. 

 

 

Predsedujoči je predlagal, da mestni svet obe točki obravnava skupaj, glasuje pa o vsaki točki posebej. 

 

Gradivo k obema točkama so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli še poročili 

pristojnega Odbora za gospodarske javne sluţbe in promet k točkama A in B. 

 

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

obrazloţitev k obema predlogoma sklepov.  

 

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

odbora k obema predlogoma sklepov. 

 

Maša KOCIPER, predsednica Statutarno pravne komisije, ni ţelela besede. 
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Razpravljali so svetniki: Gregor ISTENIČ, prof. dr. Metka TEKAVČIČ, mag. Tomaţ OGRIN in 

Mirko BRNIČ JAGER. 

 

Po končani razpravi je dal predsedujoči najprej na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA k točki A: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o določitvi plačil za člane 

Nadzornega sveta Javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in trţnice, d.o.o.. 

 

Navzočnost je priglasilo 22 svetnikov. 

 

Jadranka DAKIĆ je zahtevala ponovno preverjanje sklepčnosti. 

 

Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov. 

Za je glasovalo 19 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Gregor ISTENIČ je zahteval ponovitev glasovanja. 

 

Navzočnost se ni spremenila (23 svetnikov). 

Za je glasovalo 19 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

Nato je dal predsedujoči na glasovanje še 

 

PREDLOG SKLEPA k točki B: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o določitvi plačil za člane 

Nadzornega sveta ŢALE Javno podjetje, d.o.o. 

 

Navzočnost se ni spremenila (23 svetnikov). 

Za je glasovalo 18 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 14. 

 

PREDLOG SKLEPA O DOPOLNITVI SKLEPA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-

IZOBRAŢEVALNEGA ZAVODA  VRTCA MIŠKOLIN 

 

 

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

Odbora za predšolsko vzgojo in izobraţevanje. 

 

Ana POTOČNIK, vodja Odseka za predšolsko vzgojo, je podala uvodno obrazloţitev. 

 

Eva STRMLJAN KRESLIN, predsednica Odbora za predšolsko vzgojo in izobraţevanje, je podala 

stališče odbora.  

 

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

 

Ker ni ţelel nihče razpravljati je dal predsedujoči na glasovanje 
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PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi 

javnega vzgojno-izobraţevalnega zavoda Vrtca Miškolin. 
 

Navzočnost je priglasilo 28 svetnikov. 

Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 15. 

 

PREDLOG LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA ZA LETO 

2012 

 

 

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

Odbora za šport. 

 

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

 

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

 

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

 

Razpravljali so svetniki: Marko ŠIŠKA, mag. Tomaţ OGRIN in Dragutin MATE. 

 

Po končani razpravi je odgovore in pojasnila v zvezi z razpravo svetnikov podal Marko KOLENC, 

vodja Oddelka za šport. 

 

Nato je dal predsedujoči na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Letnega programa športa v Mestni občini 

Ljubljana za leto 2012. 

 

Navzočnost je priglasilo 29 svetnikov. 

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

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 16. 

 

PREDLOG SKLEPA O DELNI POVRNITVI STROŠKOV VOLILNE KAMPANJE ZA 

NADOMESTNE VOLITVE ŢUPANA MESTNE OBČINE LJUBLJANA V LETU 2012 

 

 

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

Odbora za finance. 

 

Matjaţ BREGAR, vodja Sluţbe za organiziranje dela mestnega sveta, je podal uvodno obrazloţitev.  
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Jadranka DAKIĆ, predsednica Odbora za finance, je podala stališče odbora.  

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

 

Ker ni ţelel nihče razpravljati, je dal predsedujoči na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne 

kampanje za nadomestne volitve ţupana Mestne občine Ljubljana v letu 2012. 
 

Navzočnost je priglasilo 31 svetnikov. 

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

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

S tem je bil izčrpan dnevni red 13. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, zato je 

predsedujoči ob 21.36 uri sejo končal. 

 

 

 

 

VODJA 

Sluţbe za organiziranje dela 

mestnega sveta 

Matjaţ BREGAR 

 PODŢUPAN 

v začasnem opravljanju funkcije ţupana 

Mestne občine Ljubljana 

Aleš ČERIN 

 


