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Številka: 03200-8/2012-49 

Datum:  9. 7. 2012    

 

 

ZAPISNIK 

 

 

17. seje Mestnega sveta Mestne obĉine Ljubljana, ki je bila v ponedeljek, 9. julija 2012. 

 

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

Ljubljana. 

 

 

Sejo je vodil ţupan Mestne obĉine Ljubljana Zoran Janković. 

  

Na seji so bili navzoĉi ĉlani in ĉlanice 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, Anton Kranjc, Mojca Kucler Dolinar, mag. Anţe Logar, Boris Makoter, 

Dragutin Mate, Zofija Mazej Kukoviĉ, Mitja Meršol, Uroš Minodraš, Janko Möderndorfer, Pavla 

Murekar, mag. Tomaţ Ogrin, Marija Dunja Piškur Kosmaĉ, Sašo Rink, Slavko Slak, Eva Strmljan 

Kreslin, Marko Šiška, Mojca Škrinjar, prof. dr. Metka Tekavĉiĉ, Meta Vesel Valentinĉiĉ, Peter 

Vilfan, Joţica Virant, Marjan Jernej Virant, Jelka Ţekar In Julijana Ţibert. 

 

Seje se niso udeleţili svetniki: Roman Jakiĉ, prof. Janez Koţelj in prof. dr. Gregor Tomc. 

 

Seja se je priĉela ob 15.32 uri ob navzoĉnosti 25 svetnikov. 

 

S sklicem so svetniki prejeli predlog dnevnega reda 17. seje Mestnega sveta Mestne obĉine 

Ljubljana: 

 

1. Potrditev zapisnikov 15. in 16. seje Mestnega sveta Mestne obĉine Ljubljana  

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

3. Poroĉilo ţupana  

4. Kadrovske zadeve  

5. Predlog Obvezne razlage doloĉb Odloka o obĉinskem prostorskem naĉrtu Mestne obĉine 

Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr. in 43/11 – 

ZKZ-C)  

6. Predlog Odloka o obĉinskem podrobnem prostorskem naĉrtu za obmoĉje zadrţevalnika 

Brdnikova  

7. Dopolnjeni osnutek Odloka o obĉinskem podrobnem prostorskem naĉrtu 174 Partnerstvo 

Celovška - za del enote urejanja prostora DR-388  

8. Predlog Sklepa o soglasju k Spremembam in dopolnitvam Splošnih pogojev poslovanja 

Javnega stanovanjskega sklada Mestne obĉine Ljubljana  

9. Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda 

Lutkovno gledališĉe Ljubljana  

10. Predlog Sklepa o soglasju k Spremembam Statuta Zdravstvenega doma Ljubljana  
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11. Predlog Sklepov o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta »POSLOVNO 

UPRAVNI CENTER ZALOG«  

12. Predlog Sklepa o doloĉitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih, zniţanju 

plaĉil staršev in rezervaciji  

13. Predlog Sklepa o doloĉitvi notranjih igralnih površin v javnih vrtcih Mestne obĉine 

Ljubljana v šolskem letu 2012/2013  

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

podroĉju predšolske vzgoje  

15. Predlog Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Cene Štupar - Center za izobraţevanje 

Ljubljana  

16. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki in pogrebni 

dejavnosti  

17. Predlog Sklepa o cenah storitev javne sluţbe pogrebne in pokopališke dejavnosti  

18. Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o cenah posameznih vrst vozovnic v mestnem 

linijskem prevozu potnikov  

19. Osnutek Odloka o doloĉitvi imen ulic, ukinitvi imena ulice in spremembah potekov ulic na 

obmoĉju Mestne obĉine Ljubljana 
 

Ker razprave ni bilo je dal ţupan na glasovanje: 

 

PREDLOG SKLEPA: 
 

Mestni svet Mestne obĉine Ljubljana sprejme predlog dnevnega reda 17. seje mestnega sveta. 
 

Navzoĉnost je priglasilo  27 svetnikov. 

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

 

Predlagani dnevni red je bil sprejet. 

 

 

AD 1. 

 

POTRDITEV ZAPISNIKOV 15. IN 16. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBĈINE 

LJUBLJANA 

 

Gradivo za to toĉko so svetniki prejeli s sklicem seje. Ţupan je svetnike obvestil, da je prišlo v 

zapisniku 16. seje pri 2. toĉki kadrovskih zadev do napake, tako da se naslov pravilno glasi: »Sklep o 

imenovanju treh predstavnikov Mestne obĉine Ljubljana v Svet Vrtca Ĉrnuĉe«. 

 

O zapisnikih 15. in 16. seje Mestnega sveta Mestne obĉine Ljubljana ni razpravljal nihĉe, zato je 

ţupan dal na glasovanje 

 

1. PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne obĉine Ljubljana potrdi zapisnik 15. seje Mestnega sveta Mestne obĉine 

Ljubljana z dne 23. aprila 2012. 

 

Navzoĉnost je priglasilo 24 svetnikov. 

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

 

Sklep je bil sprejet. 
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2. PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne obĉine Ljubljana potrdi zapisnik 16. seje Mestnega sveta Mestne obĉine 

Ljubljana z dne 28. maja 2012, skupaj s popravkom. 

 

Navzoĉnost se ni spremenila (24 svetnikov). 

Za je glasovalo 19 svetnikov. Proti ni glasoval nihĉe. 

 

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 podal mag. Tomaţ Ogrin (glede nasprotovanja 

krajanov Ĉetrtne skupnosti Polje spremembi izvedbenega dela OPN).  
 

 

Vprašanja in pobude so poslali: 

- svetnik Slavko Slak (glede sanitarij); 

- svetnik Aleš Kardelj (glede razdelilnice hrane); 

- svetnik mag. Anţe Logar glede: 

1. sestankov s Karnerjem; 

2. prispevka za komunalno opremljanje za Športni objekt Stoţice; 

3. povišanja cen za prevoz s tirno vzpenjaĉo; 

- Svetniški klub N.Si glede: 

1. Pleĉnikove dedišĉine; 

2. odkupov stanovanj; 

3. parkiranja turistiĉnih avtobusov; 

4. kanalizacijskega omreţja za potrebe ŠC Stoţice in glede obnavljanja tlaka na Adamiĉ 

Lundrovem nabreţju; 

5. izgradnje vodovoda na Podutiški; 

6. oznaĉitve poti na grad; 

- svetnik Mirko Brniĉ Jager (glede kurišĉ ter reorganizacije in elektrifikacije JPP); 

- svetnik mag. Tomaţ Ogrin (glede Papir servisa). 

  

Odgovore na vprašanja s 16. seje mestnega sveta so prejeli vsi svetniki, s 17. seje pa svetnik 

Slavko Slak (glede sanitarij) in Svetniški klub N.Si (glede turistiĉnih avtobusov).  

 
Besedo za ustno postavitev vprašanja je ţupan dal mag. Tomaţu Ogrinu. 

 

Na vprašanje svetnika je odgovoril mag. Miran Gajšek, vodja Oddelka za urejanje prostora. 

 

 

AD 3. 

 

POROĈILO ŢUPANA 

 

Ţupan je predstavil poroĉilo. 
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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 PRENEHANJU MANDATA IN IMENOVANJU 

NADOMESTNEGA PREDSEDNIKA ODBORA ZA KULTURO IN RAZISKOVALNO 

DEJAVNOST 

 

Razpravljal ni nihĉe, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

Prof. dr. Ţigi TURKU preneha mandat predsednika Odbora za kulturo in raziskovalno 

dejavnost.                                                                 

 

 II. 

V Odbor za kulturo in raziskovalno dejavnost se imenuje: 

 

Mirko BRNIĈ JAGER. 

 

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

 

Navzoĉnost je priglasilo 26 svetnikov. 

Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihĉe. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

2. PREDLOG SKLEPA O PRENEHANJU MANDATA IN IMENOVANJU 

NADOMESTNEGA ĈLANA ODBORA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO 

 

Razpravljal ni nihĉe, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

Mirku BRNIĈ JAGRU preneha mandat ĉlana Odbora za lokalno samoupravo.                                                                     

 

 II. 

V Odbor za lokalno samoupravo se imenuje: 

 

Joţica VIRANT. 

 

Mandat imenovane je vezan na mandat Mestnega sveta Mestne obĉine Ljubljana. 

 
Navzoĉnost se ni spremenila (26 svetnikov). 

Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti ni glasoval nihĉe. 
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Sklep je bil sprejet. 

 

 

3. PREDLOG SKLEPA O RAZREŠITVI IN IMENOVANJU NADOMESTNE ĈLANICE 

NADZORNEGA SVETA JAVNEGA STANOVANJSKEGA SKLADA MESTNE OBĈINE 

LJUBLJANA 
 

Razpravljal ni nihĉe, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

Jelko ŢEKAR se razreši s funkcije ĉlanice Nadzornega sveta Javnega stanovanjskega sklada 

Mestne obĉine Ljubljana. 

 

II. 

V Nadzorni svet Javnega stanovanjskega sklada Mestne obĉine Ljubljana   se imenuje: 

 

Mojca KAVTIĈNIK OCVIRK. 

 

Mandat imenovane je vezan na mandat Nadzornega sveta Javnega stanovanjskega sklada 

Mestne obĉine Ljubljana.  

 

Navzoĉnost se ni spremenila (26 svetnikov). 

Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti ni glasoval nihĉe. 

 

Sklep je bil sprejet. 

  

 

4. PREDLOG SKLEPA O RAZREŠITVI IN IMENOVANJU NADOMESTNE ĈLANICE 

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

 

Razpravljal ni nihĉe, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

Jelko ŢEKAR se razreši s funkcije ĉlanice Nadzornega sveta Ţale Javno podjetje, d.o.o. z dnem 

9.7.2012. 

 

II. 

V  Nadzorni svet Ţale Javno podjetje, d.o.o. se z dnem 10.7.2012 imenuje: 

 

dr. Marta BON. 

 

Mandat imenovane preneha z dnem 31.12.2015.  

 

Navzoĉnost se ni spremenila (26 svetnikov). 

Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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5. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA MESTNE OBĈINE 

LJUBLJANA V SVET KONSERVATORIJA ZA GLASBO IN BALET LJUBLJANA 

 

Razpravljal ni nihĉe, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

V Svet Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana se imenuje: 

 

Iztok KORDIŠ. 

 

II. 

Mandat imenovanega traja štiri leta. 

 

Navzoĉnost se ni spremenila (26 svetnikov). 

Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti ni glasoval nihĉe. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

6. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURAM ZA RAVNATELJA VRTCA VIŠKI GAJ 

 

Razpravljal ni nihĉe, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Aji TRUDN, Branku ILOTIĆU, Heleni ULE, Jani FRANĈEŠKIN in Mariji PEPELNAK 

ARNERIĆ se da negativno mnenje h kandidaturam za ravnatelja Vrtca Viški gaj. 

 

Navzoĉnost se ni spremenila (26 svetnikov). 

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

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

7. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU ODGOVORNE UREDNICE JAVNEGA GLASILA 

LJUBLJANA 

 

Razpravljal ni nihĉe, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

Za odgovorno urednico javnega glasila Ljubljana se imenuje:  

 

Nada ŠUMI.  

 

II. 

Mandat odgovorne urednice traja štiri leta.  

 

Navzoĉnost se ni spremenila (26 svetnikov). 

Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti ni glasoval nihĉe. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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AD 5. 

 

PREDLOG OBVEZNE RAZLAGE DOLOĈB ODLOKA O OBĈINSKEM PROSTORSKEM 

NAĈRTU MESTNE OBĈINE LJUBLJANA – IZVEDBENI DEL (URADNI LIST RS, ŠT. 

78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - POPR. IN 43/11 – ZKZ-C) 

 

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

urejanje prostora in urbanizem. 

 

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

 

Mirko BRNIĈ JAGER, podpredsednik Odbora za urejanje prostora in urbanizem, je predstavil 

stališĉe odbora.  

 

Razpravljali so svetniki: Miha JAZBINŠEK, mag. Tomaţ OGRIN in Anton KRANJC. 

 

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

dal na glasovanje  

 

1. PREDLOG SKLEPA: 
 

Mestni svet Mestne obĉine Ljubljana sprejme predlog Obvezne razlage doloĉb Odloka o 

obĉinskem prostorskem naĉrtu Mestne obĉine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 

78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr. in 43/11 – ZKZ-C). 

 

Navzoĉnost je priglasilo 32 svetnikov. 

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

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 6. 

 

PREDLOG ODLOKA O OBĈINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAĈRTU ZA 

OBMOĈJE ZADRŢEVALNIKA BRDNIKOVA 

 

 

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

prostora in urbanizem, amandma Svetniškega kluba N.Si in amandma svetnika g. Mirka BRNIĈ 

JAGRA, o katerem se na predlog Statutarno pravne komisije ni razpravljalo in ni glasovalo, ker je bil 

v nasprotju s 133. ĉlenom Poslovnika MS MOL. 

 

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

obrazloţitev.  

 

Mirko BRNIĈ JAGER, podpredsednik Odbora za urejanje prostora in urbanizem, je predstavil 

stališĉe odbora.  

 

Pavla MUREKAR, podpredsednica Statutarno pravne komisije, je predstavila stališĉe komisije.  

 

Skladno s 135. ĉlenom Poslovnika Mestnega sveta Mestne obĉine Ljubljana, je ţupan odprl razpravo 

k 56. ĉlenu, h kateremu je Svetniški klub N.Si vloţil amandma.  

 

Razpravljali so svetniki: Mojca KUCLER DOLINAR, Mirko BRNIĈ JAGER, Gregor ISTENIĈ, 

Miha JAZBINŠEK in mag. Anţe LOGAR. 
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Po konĉani razpravi je ţupan podal pojasnilo in odgovore v zvezi z razpravami svetnikov, nato pa je 

dal na glasovanje  

 

AMANDMA Svetniškega kluba N.Si: 

 

V oddelku XII. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OPPN se v 56. ĉlenu 

(obveznosti investitorjev in izvajalcev) ĉrta tretji odstavek, ki se glasi: 

 

 (3) Investitor mora nadomestiti izpad dohodka iz kmetijske dejavnosti na kmetijskih 

zemljišĉih v primeru: 

- da bo v ĉasu gradnje kmetijska raba ovirana; 

- da bo poslabšan poplavni reţim glede na trenutno stanje v ĉasu obratovanja zadrţevalnika 

Brdnikova in zadrţevalnika ob Poti za Brdom povzroĉil izpad dohodka izkljuĉno zaradi 

funkcije zadrţevalnika. 

 

in se nadomesti z novim, kot sledi: 

 

(3) Investitor mora lastnikom oz. uporabnikom zemljišĉ na podroĉju zadrţevalnika Brdnikova 

in zadrţevalnika ob Poti za Brdom zagotoviti letno rento za manjvrednost zemljišĉa zaradi 

padca trţne cene zemljišĉ na poplavnem obmoĉju zadrţevalnikov in kot plaĉilo bremena 

zadrţevanja poplavnih voda ali ta zemljišĉa zamenjati za kmetijska zemljišĉa enake ali boljše 

kakovosti glede na bonitetne toĉke po evidencah GURS izven obmoĉja zadrţevalnika, 

upoštevajoĉ tudi vzporedne stroške zamenjave. 

 

Doda se nov ĉetrti odstavek, kot sledi: 

(4) Investitor mora lastnikom oz. uporabnikom zemljišĉ na podroĉju zadrţevalnika Brdnikova 

in zadrţevalnika ob Poti za Brdom nadomestiti izpad dohodka iz kmetijske dejavnosti na 

kmetijskih zemljišĉih: 

- ĉe bo v ĉasu gradnje zadrţevalnikov kmetijska raba ovirana; 

- ĉe bo v ĉasu obratovanja zadrţevalnikov povzroĉen izpad dohodka posredno ali 

neposredno zaradi funkcije zadrţevanja poplavnih voda; 

 

Naslednji odstavki se ustrezno preštevilĉijo. 

 

Ţupan je predlagal, da se amandmaja ne podpre. 

 

Navzoĉnost je priglasilo 39 svetnikov. 

Za je glasovalo 13 svetnikov. Proti je glasovalo 25 svetnikov. 

 

Amandma ni bil sprejet. 

 

Nato je dal ţupan na glasovanje še 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne obĉine Ljubljana sprejme predlog Odloka o obĉinskem podrobnem 

prostorskem naĉrtu za obmoĉje zadrţevalnika Brdnikova. 

 

Navzoĉnost se ni spremenila (39 svetnikov). 

Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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AD 7. 

 

DOPOLNJENI OSNUTEK ODLOKA O OBĈINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM 

NAĈRTU 174 PARTNERSTVO CELOVŠKA - ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA 

DR-388 

 

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

prostora in urbanizem. 

 

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

obrazloţitev.  

 

Mirko BRNIĈ JAGER, podpredsednik Odbora za urejanje prostora in urbanizem, je predstavil 

stališĉe odbora.  

 
Podpredsednica Statutarno pravne komisije Pavla MUREKAR ni ţelela besede. 

 

Razpravljala so svetniki: mag. Tomaţ OGRIN, Zofija MAZEJ KUKOVIĈ, Mirko BRNIĈ JAGER, 

Gregor ISTENIĈ in Miha JAZBINŠEK. 

 

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

dal na glasovanje  

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne obĉine Ljubljana sprejme Dopolnjeni osnutek Odloka o obĉinskem 

podrobnem prostorskem naĉrtu 174 Partnerstvo Celovška - za del enote urejanja prostora DR-

388, skupaj s pripombami. 

 

Navzoĉnost je priglasilo 38 svetnikov. 

Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 8. 
 

PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K SPREMEMBAM IN DOPOLNITVAM SPLOŠNIH 

POGOJEV POSLOVANJA JAVNEGA STANOVANJSKEGA SKLADA MESTNE OBĈINE 

LJUBLJANA 

 

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

stanovanjsko politiko. 

  

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

uvodno obrazloţitev.  

 

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

 

Podpredsednica Statutarno pravne komisije Pavla MUREKAR ni ţelela besede. 

 

Ker ni ţelel nihĉe razpravljati je dal ţupan na glasovanje 
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PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne obĉine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o soglasju k Spremembam in 

dopolnitvam Splošnih pogojev poslovanja Javnega stanovanjskega sklada Mestne obĉine 

Ljubljana. 

 

Navzoĉnost je priglasilo 32 svetnikov. 

Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihĉe. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 9. 

 

PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH SKLEPA O USTANOVITVI 

JAVNEGA ZAVODA LUTKOVNO GLEDALIŠĈE LJUBLJANA 

 

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

kulturo in raziskovalno dejavnost. 

 

Jerneja BATIĈ iz Oddelka za kulturo je podala uvodno obrazloţitev.  

 

Breda BREZOVAR PAPEŢ, ĉlanica Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost, je podala stališĉe 

odbora.  

 

Podpredsednica Statutarno pravne komisije Pavla MUREKAR ni ţelela besede. 

 
Razpravljali so svetniki Mirko BRNIĈ JAGER, Mojca ŠKRINJAR, mag. Tomaţ OGRIN, Zofija 

MAZEJ KUKOVIĈ in izr. prof. dr. Milena Mileva BLAŢIĈ ter ţupan Zoran JANKOVIĆ. 

 

Po konĉani razpravi je dal ţupan na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne obĉine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah 

Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Lutkovno gledališĉe Ljubljana. 

 

Navzoĉnost je priglasilo 35 svetnikov. 

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

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 10. 

 

PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K SPREMEMBAM STATUTA ZDRAVSTVENEGA 

DOMA LJUBLJANA 

 

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

zdravstvo in socialno varstvo. 

 

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

 



 

11 
 

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

Podpredsednica Statutarno pravne komisije Pavla MUREKAR ni ţelela besede. 

 

Razpravljati ni ţelel nihĉe zato je dal ţupan na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne obĉine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o soglasju k Spremembam 

Statuta Zdravstvenega doma Ljubljana. 

 

Navzoĉnost je priglasilo 34 svetnikov. 

Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti ni glasoval nihĉe. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 11. 

 

PREDLOG SKLEPOV O JAVNO-ZASEBNEM PARTNERSTVU ZA IZVEDBO PROJEKTA 

»POSLOVNO UPRAVNI CENTER ZALOG« 

 

 

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

finance. 

 

Vojko GRÜNFELD, vodja Sluţbe za lokalno samoupravo, je podal uvodno obrazloţitev. 

 

Jadranka DAKIĈ, predsednica Odbora za finance, je predstavila stališĉe odbora. 

 

Podpredsednica Statutarno pravne komisije Pavla MUREKAR ni ţelela besede. 

 

Postopkovno je razpravljala svetnica Mojca KUCLER DOLINAR, ki je predlagala, da se o vsaki 

toĉki sklepa glasuje posebej. 

 

Ţupan je pojasnil, da se bo glasovalo o vsaki toĉki sklepa posebej in poslediĉno postopkovnega 

predloga sklepa ne bo dal na glasovanje. 

 

Razpravljali so svetniki: Breda BREZOVAR PAPEŢ, mag. Anţe LOGAR, Mojca KUCLER 

DOLINAR, Mirko BRNIĈ JAGER in Miha JAZBINŠEK. 

 

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

dal na glasovanje  

 

1. PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne obĉine Ljubljana sprejme sklep, s katerim ugotovi obstoj javnega interesa, 

da se projekt »POSLOVNO UPRAVNI CENTER ZALOG« izvede v obliki javno-zasebnega 

partnerstva in da Mestna obĉina Ljubljana v projekt vloţi zemljišĉa na parcelah parcelne 

številke 352/10, 352/11, 352/12, 352/6, 324/57, 352/2 in 324/1-del, vse k.o. Kašelj.  

  

Navzoĉnost je priglasilo 40 svetnikov. 

 

Obrazloţitev glasu so podali svetniki: Mirko BRNIĈ JAGER, Mojca KUCLER DOLINAR, mag. 

Anţe LOGAR, Breda BREZOVAR PAPEŢ, Aleš KARDELJ in Miha JAZBINŠEK. 
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Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti ni glasoval nihĉe. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

2. PREDLOG SKLEPA: 
 

Mestni svet Mestne obĉine Ljubljana sprejme sklep, s katerim potrjuje kot optimalno obliko 

javno-zasebnega partnerstva za realizacijo projekta »POSLOVNO UPRAVNI CENTER 

ZALOG« pogodbeno javnonaroĉniško obliko javno-zasebnega partnerstva. 

  

Navzoĉnost se ni spremenila (40 svetnikov). 

Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti ni glasoval nihĉe. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

3. PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne obĉine Ljubljana sprejme sklep, s katerim potrjuje, da se kot postopek 

izbire izvajalca javno-zasebnega partnerstva uporabi postopek s pogajanji brez predhodne 

objave. Pogajanja naj se izvedejo s promotorjem SPAR SLOVENIJA d.o.o., kot edinim 

sposobnim ponudnikom. V postopku izbire naj se preveri finanĉna in tehniĉna sposobnost 

promotorja za izvedbo projekta »POSLOVNO UPRAVNI CENTER ZALOG«.  

  

Navzoĉnost se ni spremenila (40 svetnikov). 

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

 

Sklep je bil sprejet. 

 

4. PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne obĉine Ljubljana pooblašĉa ţupana Mestne obĉine Ljubljana Zorana 

Jankovića za izvedbo postopka izbire zasebnega partnerja, izbiro izvajalca javno-zasebnega 

partnerstva in podpis pogodbe o javno zasebnem partnerstvu ter ostala dejanja v postopku 

sklenitve in izvajanja javno-zasebnega partnerstva. 

  

Navzoĉnost se ni spremenila (40 svetnikov). 

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

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 12. 

 

PREDLOG SKLEPA O DOLOĈITVI CEN PROGRAMOV PREDŠOLSKE VZGOJE V 

JAVNIH VRTCIH, ZNIŢANJU PLAĈIL STARŠEV IN REZERVACIJI 

 

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

predšolsko vzgojo in izobraţevanje. 

 

Marija FABĈIĈ, vodja Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraţevanje, je podala uvodno 

obrazloţitev. 

 

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

predstavila stališĉe odbora. 
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Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni ţelela besede. 

 

Razpravljali so svetniki Mojca ŠKRINJAR, Janko MÖDERNDORFER, Meta VESEL 

VALENTINĈIĈ, Metka TEKAVĈIĈ, mag. Tomaţ OGRIN, Mojca KUCLER DOLINAR, mag. 

Anţe LOGAR, Eva STRMLJAN KRESLIN, Miha JAZBINŠEK, Maša KOCIPER, Slavko SLAK, 

izr. prof. dr. Milena Mileva BLAŢIĆ in Mirko BRNIĈ JAGER ter ţupan Zoran JANKOVIĆ. 

 

Po konĉani razpravi je ţupan podal pojasnilo in odgovore c zvezi z razpravami svetnikov, nato pa je 

dal na glasovanje  

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne obĉine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o doloĉitvi cen programov 

predšolske vzgoje v javnih vrtcih, zniţanju plaĉil staršev in rezervaciji. 

 

Navzoĉnost je priglasilo 35 svetnikov. 

 

Obrazloţitev glasu so podali svetniki: Zofija MAZEJ KUKOVIĈ, mag. Tomaţ OGRIN, mag. Anţe 

LOGAR, Breda BREZOVAR PAPEŢ, Mojca ŠKRINJAR in Miha JAZBINŠEK. 

 

Za je glasovalo 21 svetnikov. Proti je glasovalo 17  svetnikov. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 13. 

 

PREDLOG SKLEPA O DOLOĈITVI NOTRANJIH IGRALNIH POVRŠIN V JAVNIH 

VRTCIH MESTNE OBĈINE LJUBLJANA V ŠOLSKEM LETU 2012/2013 

 

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

predšolsko vzgojo in izobraţevanje. 

 

Marija FABĈIĈ, vodja Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraţevanje, 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. 

 

Razpravljala je svetnica Mojca ŠKRINJAR. 

 

Po konĉani razpravi je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne obĉine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o doloĉitvi notranjih igralnih 

površin v javnih vrtcih Mestne obĉine Ljubljana v šolskem letu 2012/2013. 

 
Navzoĉnost je priglasilo 40 svetnikov. 

 

Obrazloţitev glasu je podala Metka TEKAVĈIĈ. 
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Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti je glasovalo 9  svetnikov. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 14. 

 

PREDLOG SKLEPA O JAVNEM RAZPISU ZA DODELITEV KONCESIJ ZA 

OPRAVLJANJE JAVNE SLUŢBE NA PODROĈJU PREDŠOLSKE VZGOJE 

 

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

predšolsko vzgojo in izobraţevanje. 

 

Marija FABĈIĈ, vodja Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraţevanje, 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. 

 

Razpravljali sta svetnika Mojca ŠKRINJAR in Miha JAZBINŠEK ter ţupan Zoran JANKOVIĆ. 

 

Po konĉani razpravi je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

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

koncesij za opravljanje javne sluţbe na podroĉju predšolske vzgoje. 

 

Navzoĉnost je priglasilo 33 svetnikov. 

Za je glasovalo 34 svetnikov. Proti ni glasoval nihĉe. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 15. 

 

PREDLOG SKLEPA O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA CENE ŠTUPAR - CENTER 

ZA IZOBRAŢEVANJE LJUBLJANA 

 

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

predšolsko vzgojo in izobraţevanje in amandma ţupana. 

 

Marija FABĈIĈ, vodja Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraţevanje, je podala uvodno 

obrazloţitev. 

 

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

predstavila stališĉe odbora. 

 

Ţupan je najprej odprl razpravo o aktu v celoti. 

 

Razpravljal ni nihĉe. 

 

Nato je ţupan odprl razpravo k 44. ĉlenu, h kateremu je vloţil amandma. 
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Razpravljal ni nihĉe, zato je dal ţupan na glasovanje 

 

AMANDMA ţupana: 

 

44. ĉlen se dopolni tako, da se glasi: 

 

»44. ĉlen 

 (pravno nasledstvo in prenehanje veljavnosti) 

 

Zavod je pravni naslednik javnega zavoda Cene Štupar – Centra za permanentno 

izobraţevanje, ki je vpisan v sodni register Okroţnega sodišĉa v Ljubljani z matiĉno številko 

5052017 in prevzame vse pravice in obveznosti tega zavoda. 

 

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega  zavoda  Cene 

Štupar – Center za permanentno izobraţevanje (Uradni list RS, št. 76/97).«. 
 

 

Navzoĉnost je priglasilo 38 svetnikov. 

Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti ni glasoval nihĉe. 

 

Amandma je bil sprejet. 

 

Nato je dal ţupan na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne obĉine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda 

Cene Štupar - Center za izobraţevanje Ljubljana, skupaj s sprejetim amandmajem. 

 

Navzoĉnost se ni spremenila (38 svetnikov). 

 

Obrazloţitev glasu je podala svetnica Mojca KUCLER DOLINAR. 

 

Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti so glasovali 4 svetniki. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 16. 

 

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O POKOPALIŠKI 

IN POGREBNI DEJAVNOSTI 

 

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

gospodarske javne sluţbe in promet in amandmaja ţupana. 

 

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

obrazloţitev. 

 

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

odbora. 

 

Podpredsednica Statutarno pravne komisije Pavla MUREKAR ni ţelela besede. 
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Skladno s 135. ĉlenom Poslovnika Mestnega sveta Mestne obĉine Ljubljana je ţupan najprej odprl 

razpravo o 3. ĉlenu h kateremu je vloţil amandma. 

 

Razpravljal ni nihĉe zato je ţupan dal na glasovanje 

 

AMANDMA ţupana: 

 

V 3. ĉlenu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi: 

»Dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek.«. 

 

Navzoĉnost je priglasilo 27 svetnikov. 

Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti ni glasoval nihĉe. 

 

Amandma je bil sprejet. 

 

Nato je ţupan odprl razpravo o 9. ĉlenu h kateremu je vloţil amandma. 

 

Razpravljal ni nihĉe zato je ţupan dal na glasovanje 

 

AMANDMA ţupana: 

 

V 9. ĉlenu se za besedo »stavku« dodata besedi »drugega odstavka«.  

 

Navzoĉnost se ni spremenila (27 svetnikov). 

Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti ni glasoval nihĉe. 

 

Amandma je bil sprejet. 

 

Nato je dal ţupan na glasovanje še 

 

PREDLOG SKLEPA: 

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

Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti skupaj s sprejetima amandmajema.  

 

Navzoĉnost se ni spremenila (27 svetnikov). 

Za je glasovalo 20 svetnikov. Proti ni glasoval nihĉe. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 17. 

 

PREDLOG SKLEPA O CENAH STORITEV JAVNE SLUŢBE POGREBNE IN 

POKOPALIŠKE DEJAVNOSTI 

 

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

gospodarske javne sluţbe in promet. 

 

Robert MARTINĈIĈ, 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 predstavila stališĉe 

odbora. 
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Podpredsednica Statutarno pravne komisije Pavla MUREKAR ni ţelela besede. 

 

Razpravljal je svetnik Anton KRANJC. 

 

Po konĉani razpravi je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne obĉine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o cenah storitev javne sluţbe 

pogrebne in pokopališke dejavnosti. 

 

Navzoĉnost je priglasilo 29 svetnikov. 

 

Obrazloţitev glasu je podal svetnik Miha JAZBINŠEK. 

 

Za je glasovalo 20 svetnikov. Proti je glasovalo 13 svetnikov. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 18. 

 

PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBI SKLEPA O CENAH POSAMEZNIH VRST 

VOZOVNIC V MESTNEM LINIJSKEM PREVOZU POTNIKOV 

 

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

gospodarske javne sluţbe in promet ter amandma svetnika Mirka BRNIĈ JAGRA. 

 

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. 

 

Podpredsednica Statutarno pravne komisije Pavla MUREKAR ni ţelela besede. 

 

Ţupan je najprej odprl razpravo o aktu v celoti. 

 

Postopkovno je razpravljal svetnik mag. Anţe LOGAR, ki je predlagal, da se toĉka umakne iz 

dnevnega reda. 

 

Ţupan je obrazloţil, da se skladno s Poslovnikom Mestnega sveta Mestne obĉine Ljubljana predlog 

za umik toĉke lahko poda le ob obravnavi predlaganega dnevnega reda ter da poslediĉno 

postopkovnega predloga sklepa ne bo dal na glasovanje. 

 

Postopkovno je razpravljala svetnica Mojca KUCLER DOLINAR, ki je predlagala, da se skladno s 

106. ĉlenom Poslovnika Mestnega sveta Mestne obĉine Ljubljana obravnava toĉke konĉa. 

 

Ţupan je dal na glasovanje 

 

POSTOKOVNI PREDLOG SKLEPA: 

 

Obravnava 18. toĉke se konĉa.  

 

Ţupan je predlagal, da se predloga sklepa ne podpre. 
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Navzoĉnost je priglasilo 40 svetnikov. 

Za je glasovalo 15 svetnikov. Prosti je glasovalo 22 svetnikov. 

 

Postopkovni predlog sklepa ni bil sprejet. 

 

Razpravljali so svetniki Mojca ŠKRINJAR, Anton KRANJC, Janko MÖDERNDORFER, mag. Anţe 

LOGAR, Mirko BRNIĈ JAGER, Miha JAZBINŠEK, mag. Tomaţ OGRIN, Gregor ISTENIĈ in 

Mojca KUCLER DOLINAR ter ţupan Zoran JANKOVIĆ. 

 

Nato je ţupan odprl razpravo o 1. ĉlenu, h kateremu je svetnik Mirko BRNIĈ JAGER vloţil 

amandma. 

 

Razpravljal ni nihĉe zato je dal ţupan na glasovanje 

 

AMANDMA Mirka BRNIĈ JAGRA: 

 

V 1. ĉlenu se v tabeli 3.1 spremeni številka in sicer: 

- V tabeli se številka “20,00” nadomesti s številko “14,00”. 

 

Navzoĉnost je priglasilo 38 svetnikov. 

Za je glasovalo 13 svetnikov. Proti je glasovalo 22 svetnikov. 

 

Amandma ni bil sprejet. 

 

Nato je dal ţupan na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne obĉine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o spremembi Sklepa o cenah 

posameznih vrst vozovnic v mestnem linijskem prevozu potnikov. 

 

Navzoĉnost se ni spremenila (38 svetnikov). 

Za je glasovalo 26  svetnikov. Proti je glasovalo 13 svetnikov. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 19. 

 

OSNUTEK ODLOKA O DOLOĈITVI IMEN ULIC, UKINITVI IMENA ULICE IN 

SPREMEMBAH POTEKOV ULIC NA OBMOĈJU MESTNE OBĈINE LJUBLJANA 

 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli Sklep Ĉetrtne skupnosti Center. 

  

Izr. prof. dr. Milena Mileva BLAŢIĆ, predsednica Komisije za poimenovanje naselij in ulic, je 

podala uvodno obrazloţitev. 

 

Razpravljala sta svetnika Gregor ISTENIĈ in Miha JAZBINŠEK. 

 

Po konĉani razpravi je ţupan dal na glasovanje 
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PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne obĉine Ljubljana sprejme osnutek Odloka o doloĉitvi imen ulic, ukinitvi 

imena ulice in spremembah potekov ulic na obmoĉju Mestne obĉine Ljubljana, skupaj s 

pripombami.  

 

Navzoĉnost je priglasilo 28 svetnikov. 

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

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

S tem je bil izĉrpan dnevni red 17. seje Mestnega sveta Mestne obĉine Ljubljana, zato je ţupan ob 

20.14 uri sejo konĉal. 

 

 

 

Vodja 

Sluţbe za organiziranje dela mestnega sveta 

Matjaž Bregar 

 

Ţupan 

Mestne obĉine Ljubljana 

Zoran Janković 

 

 

 

 

 

 


