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Številka: 03200-5/2012-35 

Datum:  23. 4. 2012    

 

 

ZAPISNIK 

 

 

15. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, ki je bila v ponedeljek, 23. aprila 2012. 

 

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

Ljubljana. 

 

Sejo sta vodila ţupan Mestne obĉine Ljubljana Zoran JANKOVIĆ ter podţupan Aleš ĈERIN. 

  

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 BRNIĈ JAGER, mag. Nives CESAR, Aleš ĈERIN, 

Jadranka DAKIĆ, Tjaša FICKO, Bogomir GORENŠEK, Gregor ISTENIĈ, Miha JAZBINŠEK, Aleš 

KARDELJ, Mojca KAVTIĈNIK – 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 KOSMAĈ, Sašo RINK, Eva STRMLJAN 

KRESLIN, Slavko SLAK, Marko ŠIŠKA, Mojca ŠKRINJAR, prof. dr. Metka TEKAVĈIĈ, prof. dr. 

Gregor TOMC, Meta VESEL VALENTINĈIĈ, Peter VILFAN, Joţica VIRANT, Marjan Jernej 

VIRANT, Jelka ŢEKAR in Julijana ŢIBERT. 

 

Seje se nista udeleţila svetnika Roman JAKIĈ ter Zofija MAZEJ KUKOVIĈ. 

 

Seja se je priĉela ob 15.30 uri ob navzoĉnosti 32 svetnikov. 

 

Ţupan Zoran JANKOVIĆ je obvestil svetnike, da bo pri 6. toĉki prisoten predsednik Nadzornega 

odbora Mestne obĉine Ljubljana Franci SLAK. 

 

 

S sklicem so svetniki prejeli predlog dnevnega reda 15. seje Mestnega sveta Mestne obĉine 

Ljubljana: 

 

1. Potrditev zapisnikov 13. in 14. 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 Sklepa o podelitvi naziva častni meščan glavnega mesta Ljubljana 

   b) Predlog Sklepa o podelitvi nagrad glavnega mesta Ljubljana za leto 2012 

   c) Predlog Sklepa o podelitvi plaket glavnega mesta Ljubljana za leto 2012 

6. Zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2011  
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7. Letno poročilo Javnega zavoda Turizem Ljubljana za poslovno leto 2011  

8. a) Poročilo o uresničevanju stanovanjskega programa Mestne občine Ljubljana za leto 2011 

b) Letno poročilo Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leto 2011 

9. Dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem 

prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana - izvedbeni del  

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

prostorskem načrtu za območje Špice 

11. Javno-zasebno partnerstvo za projekt: Projektna pisarna Partnerstvo Šmartinska  

12. Predlog Odloka o grbu, zastavi in imenu Mestne občine Ljubljana ter znaku Ljubljana 

13. Predlog Strategije razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana 2012 - 2015 

14. Predlog Sklepa o soglasju k Spremembam in dopolnitvam Statuta Javnega zavoda Mladi 

zmaji – Centra za kakovostno preţivljanje prostega časa otrok in mladih 

15. Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o oskrbi s pitno vodo s predlogom za hitri postopek 

16. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o posebni in podrejeni rabi javnih 

površin s predlogom za hitri postopek 

17. Predlog Odloka o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov                                                       

18. Predlog Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v 

Mestni občini Ljubljana  

19. Osnutek Odloka o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov 

in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost  

 

Ţupan je spremenil vrstni red toĉk tako, da se je predlagana 16. toĉka z naslovom »Predlog Odloka o 

spremembah in dopolnitvah Odloka o posebni in podrejeni rabi javnih površin s predlogom za hitri 

postopek« uvrstila na dnevni red kot 9. toĉka, to je za predlagano 8. b toĉko z naslovom »Letno 

poroĉilo Javnega stanovanjskega sklada Mestne obĉine Ljubljana za leto 2011«. 

 

Po sklicu seje so svetniki prejeli predlog Svetniškega kluba Zeleni Slovenije za umik predlagane 11. 

toĉke z naslovom »Dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana - izvedbeni del«. 

 

O dnevnem redu je razpravljal svetnik Miha JAZBINŠEK. 

 

Po konĉani razpravi je dal ţupan na glasovanje  

 

PREDLOG Svetniškega kluba Zeleni Slovenije ZA SPREMEMBO DNEVNEGA REDA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se s predlaganega dnevnega reda 15. 

seje mestnega sveta umakne 11. točka z naslovom »Dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah 

in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana - izvedbeni 

del«.  

 

Navzoĉnost je priglasilo 37 svetnikov. 

Za je glasovalo 11 svetnikov. Proti je glasovalo 26 svetnikov. 

 

Predlagana sprememba dnevnega reda ni bila sprejeta. 

 

Nato je dal ţupan na glasovanje še: 

 

PREDLOG SKLEPA: 
 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog dnevnega reda 15. seje mestnega sveta, 

skupaj s spremembo. 
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Navzoĉnost se ni spremenila (37 svetnikov). 

Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti so glasovali 4 svetniki. 

 

Predlagani dnevni red je bil sprejet. 

 

 

AD 1. 

 

POTRDITEV ZAPISNIKOV 13. IN 14. SEJE MESTNEGA SVETA 

 MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

 

Gradivo za to toĉko so svetniki prejeli s sklicem seje.  

 

O zapisniku 13. seje Mestnega sveta Mestne obĉine Ljubljana ni razpravljal nihĉe, zato je ţupan dal 

na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi zapisnik 13. seje Mestnega sveta Mestne občine 

Ljubljana z dne 16. januarja 2012. 

 

Navzoĉnost je priglasilo 32 svetnikov. 

Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

O zapisniku 14. seje Mestnega sveta Mestne obĉine Ljubljana ni razpravljal nihĉe, zato je ţupan dal 

na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi zapisnik 14. seje Mestnega sveta Mestne občine 

Ljubljana z dne 13. februarja 2012. 

 

Navzoĉnost se ni spremenila (32 svetnikov). 

Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 2. 

 

VPRAŠANJA IN POBUDE SVETNIKOV TER ODGOVORI NA VPRAŠANJA IN 

POBUDE 

 

Gradivo za to toĉko so svetniki prejeli s sklicem in po sklicu seje. 

  

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

o sprejemih otrok v vrtec). 

 

Vprašanja in pobude so poslali: 

- svetnik Aleš KARDELJ (glede zbirke na Urhu in obnove Zdravstvenega doma Fuţine), 

- svetnik Mirko BRNIĈ JAGER (glede ŠP Stoţice), 
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- svetnica Mojca ŠKRINJAR (glede dodatnih kulturnih dejavnosti), 

- Svetniški klub SDS (glede predsednika Uredniškega odbora glasila Ljubljana) in 

- Svetniški klub N.Si (glede raziskave o najemnih stanovanjih in obnove objektov za kulturne 

prireditve). 

 

Odgovore so prejeli vsi svetniki, ki so postavili vprašanja na 14. seji mestnega sveta, s 15. seje pa 

svetnik Aleš KARDELJ (glede zbirke na Urhu in obnove Zdravstvenega doma Fuţine).  

 

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

 

Na vprašanje svetnice je odgovorila Marija FABĈIĈ, vodja Oddelka za predšolsko vzgojo in 

izobraţevanje.  

 

 

AD 3. 

 

POROČILO ŢUPANA 

 

Ţupan je predstavil poroĉilo. 

 

 

AD 4. 

 

KADROVSKE ZADEVE 

 

Gradivo za to toĉko so svetniki prejeli po sklicu seje. 

 

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

obrazloţitev. 

 

 

1. PREDLOG SKLEPA O RAZREŠITVI IN IMENOVANJU ČLANA NADZORNEGA 

ODBORA MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

 

Razpravljal ni nihĉe, zato je ţupan dal na glasovanje 

  

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

Mag. Andreja ŠIRCLJA se razreši s funkcije člana Nadzornega odbora Mestne občine 

Ljubljana. 

 

II. 

V   Nadzorni  odbor  Mestne  občine Ljubljana se za člana imenuje: 

 

Ivan OVEN. 

 

Mandat imenovanega je vezan na mandat Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana                                 

 

Navzoĉnost je priglasilo 34 svetnikov. 

Za je glasovalo 36 svetnikov. Proti ni glasoval nihĉe. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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2. PREDLOG SKLEPA O PRENEHANJU MANDATA IN IMENOVANJU 

NADOMESTNEGA ČLANA KOMISIJE ZA MEDNARODNE ODNOSE 

 

Razpravljal ni nihĉe, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

Prof. dr. Slavku ZIHERLU preneha mandat člana Komisije za mednarodne odnose. 

                                                         

 II. 

V Komisijo za mednarodne odnose se imenuje: 

 

Slavko SLAK. 

 

Mandat imenovanega je vezan na mandat Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana 
 

Navzoĉnost se ni spremenila (34 svetnikov). 

Za je glasovalo 36 svetnikov. Proti ni glasoval nihĉe. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

3. PREDLOG SKLEPA O PRENEHANJU MANDATA IN IMENOVANJU 

NADOMESTNEGA ČLANA ODBORA ZA STANOVANJSKO POLITIKO 

 

Razpravljal ni nihĉe, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

Alešu HOJSU preneha mandat člana Odbora za stanovanjsko politiko. 

 

 II. 

V Odbor za stanovanjsko politiko se imenuje: 

 

Matej ČEPELJNIK. 

 

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

 

Navzoĉnost se ni spremenila (34 svetnikov). 

Za je glasovalo 35 svetnikov. Proti ni glasoval nihĉe. 

 

Sklep je bil sprejet. 

  

 

4. PREDLOG SKLEPA O PRENEHANJU MANDATA IN IMENOVANJU NADOMESTNIH 

PREDSTAVNIKOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V SVET JAVNEGA ZAVODA 

LEKARNA  LJUBLJANA 

 

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

 

I. 

Alešu KARDELJU, Dragutinu MATEJU in prof. dr. Slavku ZIHERLU preneha mandat 

članov Sveta javnega zavoda Lekarna Ljubljana. 

 

II. 

V  Svet javnega zavoda Lekarna Ljubljana se imenujejo: 

 

 Mirko BRNIČ JAGER 

 Vasja BUTINA 

 Mag. Pavel VINDIŠAR 

                                                                  

Mandat imenovanih je vezan na mandat članov sveta. 

 

Navzoĉnost se ni spremenila (34 svetnikov). 

Za je glasovalo 39 svetnikov. Proti ni glasoval nihĉe. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

5. PREDLOG SKLEPA O PRENEHANJU MANDATA IN IMENOVANJU NADOMESTNE 

PREDSTAVNICE MESTNE OBČINE LJUBLJANA V SVET JAVNEGA ZAVODA 

ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA 

 

Razpravljal ni nihĉe, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

Prof. dr. Slavku ZIHERLU  preneha mandat člana Sveta javnega zavoda Zdravstveni dom 

Ljubljana. 

 

II. 

V  Svet javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana se imenuje: 

 

Jadranka VOUK - ŢELEZNIK. 

 

Mandat imenovane je vezan na mandat članov sveta. 

 

Navzoĉnost se ni spremenila (34 svetnikov). 

Za je glasovalo 35 svetnikov. Proti ni glasoval nihĉe. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

6. PREDLOG SKLEPA O PRENEHANJU MANDATA IN IMENOVANJU 

NADOMESTNEGA PREDSTAVNIKA MESTNE OBČINE LJUBLJANA V SVET JAVNEGA 

ZAVODA TURIZEM  LJUBLJANA 

 

Razpravljal ni nihĉe, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 
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Maši KOCIPER  preneha mandat članice Sveta javnega zavoda Turizem Ljubljana. 

II. 

V  Svet javnega zavoda Turizem Ljubljana se imenuje: 

 

Vasja BUTINA. 

                                                                  

Mandat imenovanega je vezan na mandat članov sveta. 

 

 

Navzoĉnost se ni spremenila (34 svetnikov). 

Za je glasovalo 33 svetnikov. Proti ni glasoval nihĉe. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

7. PREDLOG SKLEPA O PRENEHANJU MANDATA IN IMENOVANJU NADOMESTNE 

PREDSTAVNICE MESTNE OBČINE LJUBLJANA V SVET REGIONALNE RAZVOJNE 

AGENCIJE LJUBLJANSKE URBANE REGIJE 

 

Razpravljal ni nihĉe, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

Janiju MÖDERNDORFERJU preneha mandat člana Sveta Regionalne razvojne agencije 

Ljubljanske urbane regije. 

 

II. 

V  Svet Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije se imenuje mag. Nives CESAR. 

                                                             

Mandat imenovane je vezan na mandat sveta. 

 

Navzoĉnost se ni spremenila (34 svetnikov). 

Za je glasovalo 36 svetnikov. Proti ni glasoval nihĉe. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

8. PREDLOG SKLEPA O PRENEHANJU MANDATA IN IMENOVANJU NADOMESTNE 

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

 

Razpravljal ni nihĉe, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

Maši KOCIPER preneha mandat članice Nadzornega sveta Ţale Javno podjetje, d.o.o. z dnem 

23.4.2012. 

 

II. 

V  Nadzorni svet Ţale Javno podjetje, d.o.o. se z dnem 24.4.2012 imenuje: 

 

Dunja PIŠKUR KOSMAČ. 

 

Mandat imenovane preneha z dnem 31.12.2015.  
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Navzoĉnost se ni spremenila (34 svetnikov). 

Za je glasovalo 34 svetnikov. Proti ni glasoval nihĉe. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

9. PREDLOG SKLEPA O PRENEHANJU MANDATA IN IMENOVANJU 

NADOMESTNEGA PREDSTAVNIKA MESTNE OBČINE LJUBLJANA V SVET 

ELEKTROTEHNIŠKO-RAČUNALNIŠKE STROKOVNE ŠOLE IN GIMNAZIJE 

LJUBLJANA 

 

Razpravljal ni nihĉe, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

Petru BARTLU preneha mandat člana Sveta Elektrotehniško-računalniške strokovne šole in 

gimnazije Ljubljana. 

  

II. 

V  Svet Elektrotehniško-računalniške strokovne šole in gimnazije Ljubljana se za predstavnika 

Mestne občine Ljubljana imenuje: 

 

Stanislav HRIBAR. 

 

Mandat imenovanega je vezan na mandat sveta šole.  

 

Navzoĉnost se ni spremenila (34 svetnikov). 

Za je glasovalo 33 svetnikov. Proti ni glasoval nihĉe. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

10. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA V SVET GIMNAZIJE MOSTE 

 

Razpravljal ni nihĉe, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

                                                                         I. 

V Svet Gimnazije Moste se imenuje: 

 

Gregor FIEST. 

 

                                                                         II. 

Mandat imenovanega traja štiri leta. 

 

Navzoĉnost se ni spremenila (34 svetnikov). 

Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti ni glasoval nihĉe. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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11. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA V SVET DIJAŠKEGA DOMA TABOR 

 

Razpravljal ni nihĉe, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

V  Svet Dijaškega doma Tabor  se imenuje: 

 

Igor PIGAC. 

 

II. 

Mandat imenovanega traja štiri leta.  

 

Navzoĉnost se ni spremenila (34 svetnikov). 

Za je glasovalo 35 svetnikov. Proti ni glasoval nihĉe. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

12. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA V SVET DOMA STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA - ŠIŠKA 

 

Razpravljal ni nihĉe, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

V  Svet Doma starejših občanov Ljubljana - Šiška se imenuje: 

 

Matjaţ Slavko ILNIKAR. 

 

II. 

Mandat imenovanega traja štiri leta.  

 

Navzoĉnost se ni spremenila (34 svetnikov). 

Za je glasovalo 37 svetnikov. Proti ni glasoval nihĉe. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

13. PREDLOG SKLEPA O PRENEHANJU MANDATA IN IMENOVANJU 

NADOMESTNEGA PREDSTAVNIKA MESTNE OBČINE LJUBLJANA V SVET JAVNEGA 

ZDRAVSTVENEGA ZAVODA UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER  

 

Razpravljal ni nihĉe, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

Janiju MÖDERNDORFERJU preneha mandat člana Sveta javnega zdravstvenega zavoda 

Univerzitetni klinični center. 
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II. 

V Svet javnega zdravstvenega zavoda Univerzitetni klinični center se imenuje Miro 

GORENŠEK. 

                                                             

Mandat imenovanega je vezan na mandat sveta. 

 

Navzoĉnost se ni spremenila (34 svetnikov). 

Za je glasovalo 34 svetnikov. Proti ni glasoval nihĉe. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

14. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO VRTCA HANSA 

CHRISTIANA ANDERSENA 

 

Razpravljal ni nihĉe, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Tini MERČNIK se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Vrtca Hansa Christiana 

Andersena. 

 

Navzoĉnost se ni spremenila (34 svetnikov). 

Za je glasovalo 34 svetnikov. Proti ni glasoval nihĉe. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

15. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO VRTCA DR. FRANCE 

PREŠEREN 

 

Razpravljal ni nihĉe, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Maji KUNAVER se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Vrtca dr. France 

Prešeren. 

 

Navzoĉnost se ni spremenila (34 svetnikov). 

Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti ni glasoval nihĉe. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

16. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO OSNOVNE ŠOLE 

DRAGOMELJ 

 

Razpravljal ni nihĉe, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Metki MURN se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Osnovne šole Dragomelj. 
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Navzoĉnost se ni spremenila (34 svetnikov). 

Za je glasovalo 33 svetnikov. Proti ni glasoval nihĉe. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

17. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJA OSNOVNE ŠOLE KAŠELJ 

 

Razpravljal ni nihĉe, zato je ţupan dal na glasovanje 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Katji ARZENŠEK in Matjaţu ZAJELŠNIKU se da pozitivno mnenje h kandidaturi za 

ravnatelja Osnovne šole Kašelj. 

 

Navzoĉnost se ni spremenila (34 svetnikov). 

Za je glasovalo 34 svetnikov. Proti ni glasoval nihĉe. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

18. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJA OSNOVNE ŠOLE 

PREŢIHOVEGA VORANCA 

 

Razpravljal ni nihĉe, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Marjanu GORUPU se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnatelja Osnovne šole 

Preţihovega Voranca. 

 

Navzoĉnost se ni spremenila (38 svetnikov). 

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

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

19. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO OSNOVNE ŠOLE 

ŠENTVID 

 

Razpravljal ni nihĉe, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Nadi PAJ se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Osnovne šole Šentvid. 

 

Navzoĉnost se ni spremenila (34 svetnikov). 

Za je glasovalo 33 svetnikov. Proti ni glasoval nihĉe. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

20. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJA OSNOVNE ŠOLE ZALOG 
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Razpravljal ni nihĉe, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Rajku MAHKOVICU se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnatelja Osnovne šole Zalog. 

 

Navzoĉnost se ni spremenila (34 svetnikov). 

Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti ni glasoval nihĉe. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

21. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO GIMNAZIJE ANTONA 

AŠKERCA, ŠOLSKI CENTER LJUBLJANA 

 

Razpravljal ni nihĉe, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

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

Antona Aškerca, Šolski center Ljubljana. 

 

Navzoĉnost se ni spremenila (34 svetnikov). 

Za je glasovalo 33 svetnikov. Proti ni glasoval nihĉe. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

22. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO GIMNAZIJE MOSTE 

 

Razpravljal ni nihĉe, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Špeli ŠKOF URH se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Gimnazije Moste. 

 

Navzoĉnost se ni spremenila (34 svetnikov). 

Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti ni glasoval nihĉe. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

23. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJA GIMNAZIJE ŠIŠKA 

 

Razpravljal ni nihĉe, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Dejanu RUDOLFU se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnatelja Gimnazije Šiška. 

 

Navzoĉnost se ni spremenila (34 svetnikov). 

Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihĉe. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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24. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO GIMNAZIJE VIČ 

 

Razpravljal ni nihĉe, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Alenki Krapeţ se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Gimnazije Vič. 

 

Navzoĉnost se ni spremenila (34 svetnikov). 

Za je glasovalo 34 svetnikov. Proti ni glasoval nihĉe. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

25. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJA SREDNJE GRADBENE, 

GEODETSKE IN EKONOMSKE ŠOLE LJUBLJANA 

 

Razpravljal ni nihĉe, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Vojku GORIČANU se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnatelja Srednje gradbene, 

geodetske in ekonomske šole Ljubljana. 

 

Navzoĉnost se ni spremenila (34 svetnikov). 

Za je glasovalo 33 svetnikov. Proti ni glasoval nihĉe. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

26. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO SREDNJE 

ZDRAVSTVENE ŠOLE LJUBLJANA 

 

Razpravljal ni nihĉe, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mariji VERBIČ se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Srednje zdravstvene šole 

Ljubljana. 

 

Navzoĉnost se ni spremenila (34 svetnikov). 

Za je glasovalo 35 svetnikov. Proti ni glasoval nihĉe. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

27. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO GLASBENE ŠOLE 

FRANCA ŠTURMA 

 

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

 

Magdaleni MEĐERAL se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Glasbene šole 

Franca Šturma. 

 

Navzoĉnost se ni spremenila (34 svetnikov). 

Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti ni glasoval nihĉe. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

28. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO DIJAŠKEGA DOMA 

VIČ 

 

Razpravljal ni nihĉe, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Branki MAHER se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Dijaškega doma Vič. 

 

Navzoĉnost se ni spremenila (34 svetnikov). 

Za je glasovalo 33 svetnikov. Proti ni glasoval nihĉe. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

29. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJA DIJAŠKEGA DOMA 

TABOR  

 

Razpravljal ni nihĉe, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Stanislavu Bojanu ZUPETU se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnatelja Dijaškega 

doma Tabor. 

 

Navzoĉnost se ni spremenila (34 svetnikov). 

Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti ni glasoval nihĉe. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

30. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA DIREKTORJA CENTRA ZA SOCIALNO 

DELO LJUBLJANA BEŢIGRAD 

 

Razpravljal ni nihĉe, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mateju KRIŢANIČU se da negativno mnenje h kandidaturi za direktorja Centra za socialno 

delo Ljubljana Beţigrad.  

 

Navzoĉnost se ni spremenila (34 svetnikov). 

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

 



 

16 
 

Sklep je bil sprejet. 
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31. PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K IMENOVANJU DIREKTORJA JAVNEGA 

ZAVODA SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE 

LJUBLJANA 

 

Razpravljal ni nihĉe, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana daje soglasje k imenovanju dr. Zorana PAVLOVIĆA za 

direktorja javnega zavoda Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana. 

 

Navzoĉnost se ni spremenila (34 svetnikov). 

Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti ni glasoval nihĉe. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 5. 

 

A) PREDLOG SKLEPA O PODELITVI NAZIVA ČASTNI MEŠČAN GLAVNEGA MESTA 

LJUBLJANA 

 

B) PREDLOG SKLEPA O PODELITVI NAGRAD GLAVNEGA MESTA LJUBLJANA 

ZA LETO 2012 

 

C) PREDLOG SKLEPA O PODELITVI PLAKET GLAVNEGA MESTA LJUBLJANA ZA 

LETO 2012 

 

Gradivo za to toĉko so svetniki prejeli po sklicu seje.  

 

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

predlogom sklepov.  

 

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

 

 

A) PREDLOG SKLEPA O  PODELITVI NAZIVA ČASTNA MEŠČANKA IN ČASTNI 

MEŠČAN GLAVNEGA MESTA LJUBLJANA  

 

Razpravljal ni nihĉe, zato je dal ţupan na glasovanje naslednji 

 

PREDLOG SKLEPA: 

Naziv častna meščanka in častni meščan glavnega mesta Ljubljana  prejmeta: 

 

- Akademikinja red. prof. dr. Alenka ŠELIH 

- Akademik red. prof. dr. Matjaţ KMECL 

 

Navzoĉnost je priglasilo 32 svetnikov. 

Za je glasovalo 35 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 

 

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

LETO 2012 

 

Razpravljal ni nihĉe, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Nagrado glavnega mesta Ljubljana za leto 2012 prejmeta: 

 

- Vlasta NUSSDORFER 

- Prim. Boris CIBIC, dr. med. 

 

Navzoĉnost se ni spremenila (32 svetnikov). 

Za je glasovalo 35 svetnikov. Proti ni glasoval nihĉe. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

C) PREDLOG SKLEPA O PODELITVI PLAKET GLAVNEGA MESTA LJUBLJANA ZA 

LETO 2012 

 

Razpravljal ni nihĉe, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Plaketo glavnega mesta Ljubljana za leto 2012 prejmejo: 

 

- Viljem KLEMENC 

- Matjaţ ŠPAT 

- Društvo zaupni telefon Samarijan 

- Društvo Komorni godalni orkester Slovenske filharmonije in Narodna galerija 

- Slovenska filantropija, Zdruţenje za promocijo prostovoljstva 

 

Navzoĉnost se ni spremenila (32 svetnikov). 

Za je glasovalo 37 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 6. 

 

PREDLOG ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA 

LETO 2011 

 

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

finance, poroĉilo Statutarno pravne komisije in amandma svetnika Mirka BRNIĈ JAGRA o katerem 

se na podlagi Poroĉila Statutarno pravne komisije ni razpravljalo in ni glasovalo, ker je bil vloţen v 

nasprotju s 151. ĉlenom Poslovnika Mestnega sveta Mestne obĉine Ljubljana. 

 

Urša OTONIĈAR, vodja Oddelka za finance in raĉunovodstvo, je podala uvodno obrazloţitev.  

 

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

 

Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER, je predstavila mnenje komisije. 
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Predsednik Nadzornega odbora Mestne obĉine Ljubljana Franc SLAK ni ţelel besede. 

 

Razpravljali so svetniki: Miha JAZBINŠEK, Mojca ŠKRINJAR, mag. Tomaţ OGRIN in prof. dr. 

Metka TEKAVĈIĈ. 

 

Po konĉani razpravi je ţupan podal odgovore in pojasnila v zvezi z razpravami svetnikov, nato pa je 

dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Zaključni račun proračuna Mestne občine 

Ljubljana za leto 2011.  

 

Navzoĉnost je priglasilo 37 svetnikov. 

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

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 7. 

 

LETNO POROČILO JAVNEGA ZAVODA TURIZEM LJUBLJANA ZA POSLOVNO LETO 

2011 

 

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

Odbora za gospodarske dejavnosti, turizem in kmetijstvo. 

 

Barbara VAJDA, direktorica javnega zavoda Turizem Ljubljana, je podala uvodno obrazloţitev.  

 

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

stališĉe odbora. 

 

Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni ţelela besede. 

 

Razpravljala sta svetnika mag. Tomaţ OGRIN in Breda BREZOVAR PAPEŢ. 

 

Po konĉani razpravi je dal ţupan na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Letno poročilo javnega zavoda Turizem 

Ljubljana za poslovno leto 2011. 

 

 

Navzoĉnost je priglasilo 26 svetnikov. 

Za je glasovalo 34 svetnikov. Proti ni glasoval nihĉe. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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AD 8. 

 

A) POROČILO O URESNIČEVANJU STANOVANJSKEGA PROGRAMA MESTNE 

OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2011 

 

B) LETNO POROČILO JAVNEGA STANOVANJSKEGA SKLADA MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA ZA LETO 2011 

 

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

stanovanjsko politiko. 

 

Ker sta toĉki vsebinsko povezani, je ţupan predlagal, da se uvodni obrazloţitvi podata skupaj za obe 

toĉki, obravnava in glasovanje pa se opravi o vsakem predlogu sklepa posebej. 

 

Joţka HEGLER, direktorica Javnega stanovanjskega sklada MOL, je podala uvodni obrazloţitvi.  

 

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

za obe toĉki.  

 

Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER, ni ţelela besede. 

 

 

A) POROČILO O URESNIČEVANJU STANOVANJSKEGA PROGRAMA MESTNE 

OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2011 

 

Razpravljali so svetniki: Mojca KUCLER DOLINAR, mag. Tomaţ OGRIN in Miha JAZBINŠEK. 

 

Po konĉani razpravi je ţupan podal odgovore in pojasnila v zvezi z razpravami svetnikov, nato pa je 

dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Poročilo o uresničevanju stanovanjskega 

programa Mestne občine Ljubljana za leto 2011. 

 

Obrazloţitev glasu je podal svetnik Miha JAZBINŠEK. 

 

Navzoĉnost je priglasilo 31 svetnikov. 

Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

B) LETNO POROČILO JAVNEGA STANOVANJSKEGA SKLADA MOL ZA LETO 2011 

 

Razpravljal ni nihĉe, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

1. PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Letno poročilo Javnega stanovanjskega sklada 

Mestne občine Ljubljana za leto 2011, ki ga je Nadzorni svet JSS MOL potrdil na 10. seji dne 

21. 3. 2012.  
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Navzoĉnost se ni spremenila (31 svetnikov). 

Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti ni glasoval nihĉe. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

2. PREDLOG SKLEPA: 

 

Preseţek odhodkov nad prihodki iz upravljanja sredstev MOL v letu 2011 v višini 348.556 EUR 

se pokrije s preseţkom prihodkov nad odhodki iz preteklih let, ki znaša 561.626 EUR. 

 

Navzoĉnost se ni spremenila (31 svetnikov). 

Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti ni glasoval nihĉe. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

3. PREDLOG SKLEPA: 

 

Preseţek prihodkov nad odhodki iz namenskega premoţenja JSS MOL v letu 2011 v višini 

166.634 EUR se razporedi na konto 9403-9002 Preseţek prihodkov JSS MOL. 

 

Navzoĉnost se ni spremenila (31 svetnikov). 

Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti ni glasoval nihĉe. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

Vodenje seje je ob 16.57 uri prevzel podţupan Aleš ĈERIN. 

 

 

AD 9. 

 

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O POSEBNI IN 

PODREJENI RABI JAVNIH POVRŠIN S PREDLOGOM ZA HITRI POSTOPEK 

 

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

Odbora za gospodarske javne sluţbe in promet, Sklep Ĉetrtne skupnosti Center, amandmaje ţupana 

in amandmaje svetnikov Mirka BRNIĈ JAGRA ter mag. Anţeta LOGARJA. 

 

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

obrazloţitev. 

 

Julijana ŢIBERT, predsednica Odbora za gospodarske dejavnosti in promet, je predstavila stališĉe 

odbora. 

 

Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni ţelela besede. 

 

Skladno s prvim odstavkom 142. ĉlena poslovnika mestnega sveta je mestni svet najprej odloĉal o 

obravnavi akta po hitrem postopku. 

 

Razpravljal ni nihĉe, zato je podţupan dal na glasovanje 

 

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

dopolnitvah Odloka o posebni in podrejeni rabi javnih površin sprejme po hitrem postopku.  

 

Navzoĉnost je priglasilo 32 svetnikov. 

Za je glasovalo 22 svetnikov. Proti je glasovalo 8 svetnikov. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

Mestni svet je nato prešel na razpravo o aktu v celoti. 

 

Razpravljali so svetniki: Mojca KUCLER DOLINAR, mag. Anţe LOGAR, mag. Tomaţ OGRIN, 

Mojca ŠKRINJAR, Maša KOCIPER, Miha JAZBINŠEK, Jadranka DAKIĆ, Pavla MUREKAR in 

Mirko BRNIĈ JAGER. 

 

Odgovore in dodatne obrazloţitve je podala Irena RAZPOTNIK, vodja Oddelka za gospodarske 

dejavnosti in promet. 

 

Po konĉani razpravi o aktu v celoti je podţupan Aleš ĈERIN odprl razpravo o 1. ĉlenu, h kateremu je 

ţupan vloţil amandma. 

 

Ker ni ţelel nihĉe razpravljati, je dal podţupan Aleš ĈERIN na glasovanje 

 

AMANDMA ţupana: 

 

V 1. členu se za prvo alinejo doda nova druga alineja, ki se glasi: 

»- v peti alineji 4. točke se črta vejica na koncu alineje in doda besedilo »in lončnic (v 

nadaljnjem besedilu: cvetlična korita);«.   

 

Dosedanja druga alineja postane tretja alineja. 

 

Posledično se za 7. členom doda nov 8. člen, ki se glasi: 

 

»8. člen 

 

V 17. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 

 

»Na javni površini pred cvetličarnami je v dolţini izloţbenega okna dovoljena postavitev 

lončnic iz cvetličarne v eni ali dveh vrstah, odvisno od širine javne površine, kar presodi 

pristojni organ in se uredi s pogodbo.«. 

 

Vsi nadaljnji členi se ustrezno preštevilčijo. 

 

Navzoĉnost je priglasilo 31 svetnikov. 

Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti je glasovalo 6 svetnikov. 

 

Amandma je bil sprejet. 

 

Podţupan Aleš ĈERIN je nato odprl razpravo o 2. ĉlenu, h kateremu je svetnik mag. Anţe LOGAR 

vloţil amandma. 

 

Ker ni nihĉe razpravljal, je dal podţupan Aleš ĈERIN na glasovanje 

 

AMANDMA svetnika mag. Anţeta LOGARJA: 
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2. člen se črta. 

 

 

 

Navzoĉnost se ni spremenila (31 svetnikov). 

Za je glasovalo 14 svetnikov. Proti je glasovalo 20 svetnikov. 

 

Amandma ni bil sprejet. 

 

Podţupan Aleš ĈERIN je nato odprl razpravo o 7. ĉlenu, h kateremu je svetnik Mirko BRNIĈ 

JAGER vloţil amandma. 

 

Razpravljal je svetnik Mirko BRNIĈ JAGER. 

 

Po konĉani razpravi je dal podţupan Aleš ĈERIN na glasovanje 

 

AMANDMA svetnika Mirka BRNIČ JAGRA: 

 

V prvem odstavku 7. člena se besedilo »doda nov drugi odstavek, ki se glasi« spremeni tako, da 

se glasi »dodata nov drugi in tretji odstavek, ki se glasita«. 

 

Za sedanjim drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:   

»Površine urgentnih poti na območju historične Ljubljane, ki so pod reţimom delne ali popolne 

prepovedi voţnje z motornimi vozili, niso predmet pogodbenih razmer, ki jih MOL sklepa v 

skladu z  Odlokom o posebni in podrejeni rabi javnih površin.« 

 

Navzoĉnost se ni spremenila (31 svetnikov). 

Za je glasovalo 15 svetnikov. Proti je glasovalo 18 svetnikov. 

 

Amandma ni bil sprejet. 

 

Podţupan Aleš ĈERIN je nato odprl razpravo o 9. ĉlenu, h kateremu je svetnik mag. Anţe LOGAR 

vloţil amandma. 

 

Razpravljala sta svetnika mag. Anţe LOGAR in Miha JAZBINŠEK. 

 

Po konĉani razpravi je dal podţupan Aleš ĈERIN na glasovanje 

 

AMANDMA svetnika g. mag. Anţeta LOGARJA: 

 

9. člen se črta. 

 

Navzoĉnost se ni spremenila (31 svetnikov). 

Za je glasovalo 13 svetnikov. Proti je glasovalo 21 svetnikov. 

 

Amandma ni bil sprejet. 

 

Podţupan Aleš ĈERIN je nato odprl razpravo o 11. ĉlenu, h kateremu je ţupan vloţil amandma. 

 

Razpravljal ni nihĉe, zato je dal podţupan Aleš ĈERIN na glasovanje 

 

AMANDMA ţupana: 
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V dosedanjem 11. členu se v prvem stavku za napovednim stavkom beseda »podpisu« 

nadomesti z besedo »sklenitvi«, drugi stavek pa se črta. 

 

 

 

Navzoĉnost se ni spremenila (31 svetnikov). 

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

 

Amandma je bil sprejet. 

 

 

Podţupan Aleš ĈERIN je nato odprl razpravo o 12. ĉlenu, h kateremu sta ţupan in svetnik mag. Anţe 

LOGAR vloţila amandmaja. 

 

Razpravljal je svetnik mag. Anţe LOGAR. 

 

Po konĉani razpravi je dal podţupan Aleš ĈERIN najprej na glasovanje 

 

AMANDMA ţupana: 

 

V dosedanjem 12. členu se: 

 

- drugi odstavek spremeni tako, da se glasi: 

 

»V drugem odstavku: 

- se v tabeli pred dosedanjo prvo vrstico dodajo štiri nove vrstice, ki se glasijo: 

»gostinski vrt, ki je povezan z gostinskim obratom: 

- na območju za pešce***                                        0,72 eura/m2/dan**** 

- na območju oţjega mestnega središča                 0,42 eura/m2/dan 

- na ostalih območjih                                               0,25 eura/m2/dan«; 

                                                                                                                                                       

- se za dosedanjo prvo vrstico tabele, ki postane peta vrstica, doda nova šesta vrstica, ki  se 

glasi: 

  

»- lončnice                                                               100 eurov/leto«; 

 

 

                                                                                                                                           

- dosedanja druga vrstica tabele postane sedma vrstica;  

- se v dosedanji tretji vrstici tabele, ki postane osma vrstica, za besedo »predmetov« 

postavi vejica in doda besedilo »za postavitev prodajnih objektov in premičnih stojnic za 

prodajo lastnih izdelkov ali  pridelkov ter za prodajo blaga pred prodajalno«;                                                                               

- dosedanja četrta do osma vrstica postanejo deveta do trinajsta vrstica; 

- se v dosedanji deveti vrstici tabele, ki postane štirinajsta vrstica, za besedama »javni 

shod« doda besedilo »z opremo«; 

- dosedanji deseta in enajsta vrstica tabele postaneta petnajsta in šestnajsta vrstica; 

- se pod tabelo doda besedilo, ki se glasi: 

  »***Območja za pešce so naslednje ulice, trgi in nabreţja: Ciril Metodov trg, Mestni trg, 

Stari trg, Gornji trg do Roţne ulice, Gallusovo nabreţje, Cankarjevo nabreţje, Ribji trg, 

Breg, Jurčičev trg,   Hribarjevo nabreţje, Dvorni trg, Petkovškovo nabreţje, Čopova ulica, 

Wolfova ulica, Gosposka ulica,  Cankarjeva cesta (med Slovensko cesto in Beethovnovo 

ulico), Kongresni trg brez ploščadi. 

**** V času med prvim oktobrom in tridesetim aprilom se uporabnina zniţa za 30 

odstotkov.«; 
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Posledično se za 1. členom doda nov 2. člen, ki se glasi: 

 

»2. člen 

 

4. člen se spremeni tako, da se glasi: 

 

»Za oddajo javnih površin za namene posebne rabe iz 2. in 3. točke 2. člena tega odloka 

pristojni organ objavi javno zbiranje ponudb, v katerem pozove ponudnike k vloţitvi pisnih 

ponudb.  

 

Po prejemu ponudb MOL s ponudniki, katerih ponudbe izpolnjujejo razpisne pogoje, 

opravi dodatna pogajanja, z namenom, da se za MOL doseţe ugodnejša ponudba.  

 

MOL s pogodbo odda javno površino tistemu ponudniku, ki v nadaljnjem postopku ponudi 

najvišji znesek uporabnine.«. 

 

Vsi nadaljnji členi se ustrezno preštevilčijo. 

 

Navzoĉnost se ni spremenila (31 svetnikov). 

Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti je glasovalo 7 svetnikov. 

 

Amandma je bil sprejet. 

 

Podţupan Aleš ĈERIN je nato dal na glasovanje še 

 

AMANDMA svetnika mag. Anţeta LOGARJA: 

 

V 12. členu se v drugem odstavku v tabeli znesek »0,72« nadomesti z zneskom »0,50«.  

 

Navzoĉnost se ni spremenila (31 svetnikov). 

Za je glasovalo 18 svetnikov. Proti je glasovalo 16 svetnikov. 

 

Podţupan Aleš ĈERIN in svetnik Bojan ALBREHT sta predlagala ponovitev glasovanja. 

 

Pri ponovitvi glasovanja je za glasoval 1 svetnik, proti je glasovalo 16 svetnikov. 

 

Amandma ni bil sprejet. 

 

Postopkovno je razpravljal svetnik Miha JAZBINŠEK ter predlagal, da se ugotovi, da je nemogoĉe, 

da se svetnik Liste Zorana Jankovića pri glasovanju zmoti. Podţupan Aleš ĈERIN je pojasnil, da 

takšnega postopkovnega predloga sklepa ne bo dal na glasovanje. 

 

Svetnica Mojca KUCLER DOLINAR je prosila za preĉišĉeno besedilo akta o katerem se bo 

glasovalo. Pojasnilo je podal podţupan Aleš ĈERIN. 

  

Postopkovno je razpravljal svetnik mag. Tomaţ OGRIN, ki je zahteval, da se prizna glasovanje, 

kakršno je bilo izvedeno za amandma mag. Anţeta LOGARJA, saj pri prvem glasovanju o 

amandmaju ni bilo nobene napake. Pojasnilo je podal podţupan Aleš ĈERIN. 

 

Postopkovno je razpravljal svetnik Dragutin MATE, ki je predlagal, da se glasuje o tem, da je bilo 

prvo glasovanje o amandmaju mag. Aleša LOGARJA, izvedeno regularno. 

 

Podţupan Aleš ĈERIN je dal na glasovanje POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA: 
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Drugo glasovanje ni bilo v skladu s pravili. 

 

Navzoĉnost se ni spremenila (31 svetnikov) 

Za je glasovalo 12 svetnikov. Proti je glasovalo 21 svetnikov. 

 

Ponovitev glasovanja je predlagala svetnica Pavla MUREKAR. 

Pri ponovitvi glasovanja je za glasovalo 9 svetnikov, proti pa je glasovalo 21 svetnikov. 

 

Postopkovni sklep ni bil sprejet. 

 

Podţupan je nato dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

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

Odloka o posebni in podrejeni rabi javnih površin, skupaj s sprejetimi amandmaji. 

 

Navzoĉnost se ni spremenila (31 svetnikov). 

 

Obrazloţitev glasu so podali svetniki: Miha JAZBINŠEK, Mojca KUCLER DOLINAR, Maša 

KOCIPER, Mirko BRNIĈ JAGER, mag. Anţe LOGAR, mag. Tomaţ OGRIN in Marko ŠIŠKA. 

 

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

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 10. 

 

DOPOLNJENI OSNUTEK ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 

OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU MESTNE OBČINE LJUBLJANA - IZVEDBENI 

DEL 

 

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

Odbora za urejanje prostora in urbanizem. 

 

Mag. Miran GAJŠEK, vodja Oddelka za urejanje prostora, je podal uvodno obrazloţitev. 

 

Tomaţ SOUVAN, vodja Odseka za prostorske planske akte, je podal podrobnejšo obrazloţitev. 

 

Prof. Janez KOŢELJ, predsednik Odbora za urejanje prostora in urbanizem, je predstavil stališĉe 

odbora. 

 

Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni ţelela besede. 

 

Ob 18.27 uri je vodenje seje prevzel ţupan Zoran JANKOVIĆ. 

 

Razpravljali so svetniki: Miha JAZBINŠEK, Mojca ŠKRINJAR, mag. Tomaţ OGRIN, Mirko 

BRNIĈ JAGER in Pavla MUREKAR ter ţupan Zoran JANKOVIĆ. 

 

Postopkovno je razpravljal svetnik Miha JAZBINŠEK, ki je predlagal, da se obravnava toĉke prekine 

in se nadaljuje na seji, ki bo po izredni seji Odbora za urejanje prostora in urbanizem. 

 

Ţupan je dal na glasovanje POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA: 
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Obravnava točke se prekine in se nadaljuje na seji, ki bo po izredni seji Odbora za urejanje 

prostora in urbanizem. 

 

Navzoĉnost je priglasilo 33 svetnikov.  

Za je glasovalo 9 svetnikov. Proti je glasovalo 25 svetnikov. 

 

Postopkovni predlog sklepa ni bil sprejet. 

 

Nato je dal ţupan na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

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

dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana - izvedbeni del, 

skupaj s pripombami.  

 

Navzoĉnost se ni spremenila (33 svetnikov). 

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

 

Svetnik Gregor ISTENIĈ je predlagal ponovitev glasovanja. 

 

Pri ponovitvi glasovanja je za glasovalo 28 svetnikov, proti pa so glasovali 3 svetniki. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 11. 

 

DOPOLNJENI OSNUTEK ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 

OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA OBMOČJE ŠPICE 

 

 

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

Odbora za urejanje prostora in urbanizem. 

  

Alenka PAVLIN, vodja Odseka za prostorske izvedbene akte in prenovo, je podala uvodno 

obrazloţitev. 

 

Prof. Janez KOŢELJ, predsednik Odbora za urejanje prostora in urbanizem, je predstavil stališĉe 

odbora. 

 

Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni ţelela besede. 

 

Razpravljal sta svetnika Miha JAZBINŠEK in mag. Tomaţ OGRIN. 

 

Po konĉani razpravi je ţupan podal odgovore in pojasnila v zvezi z razpravama svetnikov, nato pa je 

dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

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

dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Špice, skupaj s 

pripombami. 
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Navzoĉnost je priglasilo 31 svetnikov. 

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

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

 

AD 12. 

 

JAVNO-ZASEBNO PARTNERSTVO ZA PROJEKT: PROJEKTNA PISARNA 

PARTNERSTVO ŠMARTINSKA 

 

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

Odbora za urejanje prostora in urbanizem in obvestilo o dodatnem poroĉevalcu. 

 

Ivan STANIĈ, vodja Odseka za upravne naloge in splošne zadeve, je podal uvodno obrazloţitev. 

 

Prof. Janez KOŢELJ, predsednik Odbora za urejanje prostora in urbanizem, je predstavil stališĉe 

odbora. 

 

Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni ţelela besede. 

 

Razpravljali so svetniki: Miha JAZBINŠEK, Mirko BRNIĈ JAGER, Mojca KUCLER DOLINAR, 

mag. Tomaţ OGRIN in Gregor ISTENIĈ. 

 

Po konĉani razpravi je ţupan podal odgovore in pojasnila v zvezi z razpravami svetnikov, nato pa je 

dal na glasovanje 

 

 

1. PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet ugotavlja, da obstaja javni interes za javno-zasebno partnerstvo za projekt: 

Projektna pisarna Partnerstvo Šmartinska. 

 

Navzoĉnost je priglasilo 36 svetnikov. 

 

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

 

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

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

2. PREDLOG SKLEPA: 

 

Javno-zasebno partnerstvo se izvede kot statusno javno-zasebno partnerstvo z ustanovitvijo 

druţbe z omejeno odgovornostjo Projektna pisarna Partnerstvo Šmartinska d.o.o. 

 

Navzoĉnost se ni spremenila (36 svetnikov). 

Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti je glasovalo 9 svetnikov. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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3. PREDLOG SKLEPA: 

 

Potrdi se osnutek druţbene pogodbe o ustanovitvi druţbe z omejeno odgovornostjo Projektna 

pisarna Partnerstvo Šmartinska d.o.o. Končno besedilo druţbene pogodbe, ki bo usklajeno z 

zasebnimi partnerji, ne sme bistveno odstopati od potrjenega predloga besedila. 

 

 

 

 

Navzoĉnost se ni spremenila (36 svetnikov). 

Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti je glasovalo 9 svetnikov. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 13. 

 

PREDLOG ODLOKA O GRBU, ZASTAVI IN IMENU MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

TER ZNAKU LJUBLJANA 

  

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

Odbora za lokalno samoupravo. 

 

Tanja DORNIK, vodja Odseka za pripravo in pregled pravnih aktov, je podala uvodno obrazloţitev.  

 

Jani MÖDERNDORFER, podpredsednik Odbora za lokalno samoupravo, je predstavil stališĉe 

odbora. 

 

Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni ţelela besede. 

 

Ker k predlogu Odloka o grbu, zastavi in imenu Mestne obĉine Ljubljana ter znaku Ljubljana 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 grbu, zastavi in imenu Mestne 

občine Ljubljana ter znaku Ljubljana. 

 

Navzoĉnost je priglasilo 32 svetnikov. 

Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti ni glasoval nihĉe. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 14. 

 

PREDLOG STRATEGIJE RAZVOJA KULTURE V MESTNI OBČINI LJUBLJANA 2012 - 

2015 

  

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

Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost in Sklep Ĉetrtne skupnosti Center. 

 

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

 

http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/Priprava%20na%20sejo%20MS%20MOL/12.%20seja/Predlog%20Odloka%20-%20linijski%20prevozi.doc
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Prof. dr. Gregor TOMC, podpredsednik Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost, je podal stališĉe 

odbora. 

 

Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni ţelela besede. 

 

Razpravljali so svetniki: Miha JAZBINŠEK, mag. Tomaţ OGRIN, Breda BREZOVAR PAPEŢ, 

Mojca KUCLER DOLINAR, Mojca ŠKRINJAR, Boris MAKOTER, Mirko BRNIĈ JAGER, Pavla 

MUREKAR in izr. prof. dr. Milena Mileva BLAŢIĆ. 

 

Po konĉani razpravi sta odgovore in pojasnila podala ţupan Zoran JANKOVIĆ in dr. Uroš GRILC. 

 

Nato je dal ţupan na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Strategije razvoja kulture v Mestni 

občini Ljubljana 2012 - 2015. 

 

Navzoĉnost je priglasilo 34 svetnikov. 

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

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 15. 

 

PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K SPREMEMBAM IN DOPOLNITVAM STATUTA 

JAVNEGA ZAVODA MLADI ZMAJI – CENTRA ZA KAKOVOSTNO PREŢIVLJANJE 

PROSTEGA ČASA OTROK IN MLADIH 

  

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

Odbora za predšolsko vzgojo in izobraţevanje. 

 

Mag. Mateja DEMŠIĈ, vodja Urada za mladino, je podala uvodno obrazloţitev.  

 

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

predstavila stališĉe odbora. 

 

Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni ţelela besede. 

 

Ker ni razpravljal nihĉe, je dal ţupan na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o soglasju k spremembam in 

dopolnitvam Statuta Javnega zavoda Mladi zmaji – Centra za kakovostno preţivljanje prostega 

časa otrok in mladih. 

 

Navzoĉnost je priglasilo 30 svetnikov. 

Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti ni glasoval nihĉe. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 16. 
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PREDLOG ODLOKA O DOPOLNITVI ODLOKA O OSKRBI S PITNO VODO 

S PREDLOGOM ZA HITRI POSTOPEK 

  

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so svetniki prejeli poroĉilo 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 predstavila stališĉe 

odbora. 

Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni ţelela besede. 

 

Skladno s prvim odstavkom 142. ĉlena poslovnika mestnega sveta je ţupan najprej odprl razpravo o 

predlogu za sprejem Odloka o dopolnitvi Odloka s pitno vodo po hitrem postopku. 

 

Razpravljali so svetniki: prof. dr. Metka TEKAVĈIĈ, Mojca ŠKRINJAR, Mirko BRNIĈ JAGER in 

Miha JAZBINŠEK. 

 

Po konĉani razpravi je pojasnila podal ţupan Zoran JANKOVIĆ, nato pa je dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da Odlok o dopolnitvi Odloka o oskrbi s 

pitno vodo sprejme po hitrem postopku.  

 

Navzoĉnost je priglasilo 28 svetnikov. 

 

Obrazloţitev glasu je podal svetnik Mirko BRNIĈ JAGER. 

 

Za je glasovalo 20 svetnikov. Proti je glasovalo 11 svetnikov. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

Nato je ţupan odprl razpravo o predlogu Odloka o dopolnitvi Odloka o oskrbi s pitno vodo. 

 

Razpravljali so svetniki: Miha JAZBINŠEK, prof. dr. Metka TEKAVĈIĈ, Mojca ŠKRINJAR, 

Aleš ĈERIN, mag. Tomaţ OGRIN, Mirko BRNIĈ JAGER, Maša KOCIPER, Mojca KUCLER 

DOLINAR, Aleš KARDELJ, Pavla MUREKAR ter ţupan Zoran JANKOVIĆ. 

 

Po konĉani razpravi je ţupan podal odgovore in pojasnila v zvezi z razpravami svetnikov, nato pa je 

dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

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

s pitno vodo. 

 

Navzoĉnost se ni spremenila (28 svetnikov). 

 

Obrazloţitev glasu so podali svetniki: Miha JAZBINŠEK, prof. dr. Metka TEKAVĈIĈ in Mirko 

BRNIĈ JAGER. 

 

Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti je glasovalo 9 svetnikov. 
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Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 17. 

 

PREDLOG ODLOKA O ZBIRANJU IN PREVOZU KOMUNALNIH ODPADKOV 

  

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

Odbora za gospodarske javne sluţbe in promet z amandmajem, obvestilo o dodatnem poroĉevalcu ter 

amandmaje svetnikov Mirka BRNIĈ JAGRA in mag. Anţeta LOGARJA ter amandma ţupana. 

 

Janko KRAMŢAR, direktor Snage Javno podjetje d.o.o., je podal uvodno obrazloţitev.  

Julijana ŢIBERT, predsednica Odbora za gospodarske javne sluţbe in promet, je predstavila stališĉe 

odbora. 

 

Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni ţelela besede. 

 

Na podlagi 135. ĉlena Poslovnika Mestnega sveta Mestne obĉine Ljubljana se je obravnava predloga 

odloka opravila po vrstnem redu posebej o vsakem ĉlenu, h kateremu so bili vloţeni amandmaji.  

 

I. 

Ţupan je odprl razpravo o 5. ĉlenu odloka h kateremu so svetnik Mirko BRNIĈ JAGER in Odbor za 

gospodarske javne sluţbe in promet vloţili amandmaje. 

 

Razpravljal je svetnik Mirko BRNIĈ JAGER in umaknil svoj amandma, ki se je glasil 

 

AMANDMA svetnika Mirka BRNIČ JAGRA: 

 

V drugem odstavku 5. člena se: 

- na koncu prve alineje za besedo »kilometer« doda besedilo, ki se glasi: »in na območju 

historične Ljubljane, kjer je ob stanovalcih tudi velika koncentracija gostinskih 

lokalov« ter 

- na koncu druge alineje za besedo »kilometer« doda besedilo, ki se glasi: »in najmanj 

enkrat na teden na območju historične Ljubljane, kjer je ob stanovalcih tudi velika 

koncentracija gostinskih lokalov«.   

 

Razpravljala je še svetnica prof. dr. Metka TEKAVĈIĈ. 

 

Ţupan je dal na glasovanje 

 

AMANDMA Odbora za gospodarske javne sluţbe in promet: 

 

 »V 5. členu se v drugem odstavku spremeni druga alineja in se glasi: 

- Biološke razgradljive kuhinjske odpadke (20 01 08) in zeleni vrtni odpad (20 02 01) 

enkrat tedensko, ne glede na mesto odvoza.«  

 

Ţupan je predlagal, da se amandmaja ne sprejme. 

 

Navzoĉnost je priglasilo 29 svetnikov. 

Za so glasovali 3 svetniki. Proti je glasovalo 23 svetnikov. 

 

Amandma ni bil sprejet. 

 

Nato je ţupan dal na glasovanje 
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AMANDMA ţupana: 

 

V 5. členu se v drugem odstavku spremeni druga alineja tako, da se glasi: 

» - biološke razgradljive kuhinjske odpadke (20 01 08) in zeleni vrtni odpad (20 02 01) enkrat 

na teden, pozimi enkrat na dva tedna (od decembra do konca februarja),«. 

 

Ţupan je predlagal, da se amandma sprejme. 

 

Navzoĉnost se ni spremenila (29 svetnikov). 

Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 

 

Amandma je bil sprejet. 

II. 

 

Ţupan je nato odprl razpravo o 26. členu, h kateremu je svetnik mag. Anţe LOGAR vloţil 

amandmaja. 

 

Ker ni ţelel nihĉe razpravljati je dal ţupan na glasovanje 

 

1. AMANDMA svetnika mag. Anţeta LOGARJA: 

 

V  26. členu se v drugem odstavku črta osma alineja. 

 

Dosedanja deveta do enajsta alineja postanejo osma do deseta alineja. 

 

Ţupan je predlagal, da se amandmaja ne sprejme. 

 

Navzoĉnost se ni spremenila (29 svetnikov). 

Za je glasovalo 7 svetnikov. Proti je glasovalo 22 svetnikov. 

 

Amandma ni bil sprejet. 

 

2. AMANDMA svetnika mag. Anţeta LOGARJA: 

 

V 26. členu se: 

- v osmem odstavku črta besedilo  », osmo« ter 

- črta zadnji odstavek v celoti.  

 

Ţupan je predlagal, da se amandmaja ne sprejme. 

 

Navzoĉnost se ni spremenila (29 svetnikov). 

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

 

Amandma ni bil sprejet. 

 

 III. 

 

Nato je ţupan odprl razpravo o 29. členu, h kateremu je svetnik mag. Anţe LOGAR vloţil amandma. 

 

Ker ni ţelel nihĉe razpravljati je dal ţupan na glasovanje 
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AMANDMA svetnika mag. Anţeta LOGARJA: 

 

V 29. členu se v zadnjem odstavku znesek »800« nadomesti z zneskom »40«. 

 

Ţupan je predlagal, da se amandmaja ne sprejme. 

 

Navzoĉnost se ni spremenila (29 svetnikov). 

Za je glasovalo 8 svetnikov. Proti je glasovalo 24 svetnikov. 

 

Amandma ni bil sprejet 

 

Nato je dal ţupan na glasovanje 

 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

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

komunalnih odpadkov, skupaj s sprejetim amandmajem. 

 

Navzoĉnost se ni spremenila (29 svetnikov). 

 

Obrazloţitev glasu sta podala svetnika Mojca ŠKRINJAR in mag. Tomaţ OGRIN. 

 

Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti je glasovalo 7 svetnikov. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 18. 

 

PREDLOG ODLOKA O PORABI KONCESIJSKE DAJATVE ZA TRAJNOSTNO 

GOSPODARJENJE Z DIVJADJO V MESTNI OBČINI LJUBLJANA 

 

 

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

gospodarske dejavnosti, turizem in kmetijstvo. 

 

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

obrazloţitev. 

 

Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni ţelela besede. 

 

Ker k predlogu Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v 

Mestni obĉini Ljubljana ni bil vloţen noben amandma, ni bilo razprave, zato je dal ţupan na 

glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

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

trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Mestni občini Ljubljana. 
 

Navzoĉnost je priglasilo 24 svetnikov. 

Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
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Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 19. 

 

OSNUTEK ODLOKA O MERILIH ZA DOLOČITEV PODALJŠANEGA 

OBRATOVALNEGA ČASA GOSTINSKIH OBRATOV IN KMETIJ, NA KATERIH SE 

OPRAVLJA GOSTINSKA DEJAVNOST 

 

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

gospodarske dejavnosti, turizem in kmetijstvo, pripombe Svetniškega kluba N.Si in Sklep Ĉetrtne 

skupnosti Center. 

 

Gorazd MASLO, vodja Odseka za razvoj podeţelja in upravne zadeve, je podal uvodno obrazloţitev.  

 

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

stališĉe odbora.  

 

Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni ţelela besede. 

 

Razpravljali so svetniki Mojca ŠKRINJAR, Mojca KUCLER DOLINAR, Mirko BRNIĈ JAGER in 

Miha JAZBINŠEK ter ţupan Zoran JANKOVIĆ. 

 

Po konĉani razpravi je dal ţupan na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme osnutek Odloka o merilih za določitev 

podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska 

dejavnost, skupaj s pripombami. 

 

Navzoĉnost je priglasilo 30 svetnikov. 

Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti je glasovalo 6 svetnikov. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

S tem je bil izĉrpan dnevni red 15. seje Mestnega sveta Mestne obĉine Ljubljana, zato je ţupan ob 

22.05 uri sejo konĉal. 

 

 

 

 

VODJA 

Sluţbe za organiziranje dela 

mestnega sveta 

Matjaţ BREGAR 

 

  

ŢUPAN 

Mestne obĉine Ljubljana 

Zoran JANKOVIĆ 

 

 


