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Številka: 03200-18/2013-44 

Datum: 15. 10. 2013    

 

 

ZAPISNIK 

 

 

28. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, ki je bila v ponedeljek, 16. septembra 2013. 

 

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

Ljubljana. 

 

Sejo je vodil ţupan Mestne občine Ljubljana Zoran Janković.  

  

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

Bojan Albreht, Bruna Antauer, izr. prof. dr. Milena Mileva Blaţić, Marko Bokal, dr. Marta Bon,  

Mirko Brnič Jager, mag. Nives Cesar, Dejan Crnek, Aleš Čerin, Jadranka Dakić, Stanka Ferenčak 

Marin, Tjaša Ficko, Gregor Istenič, Miha Jazbinšek, Aleš Kardelj, Mojca Kavtičnik Ocvirk, Iztok 

Kordiš, prof. Janez Koţelj, Anton Kranjc, Mojca Kucler Dolinar, mag. Anţe Logar, Boris Makoter, 

Zofija Mazej Kukovič, Mitja Meršol, Uroš Minodraš, Janko Möderndorfer, Pavla Murekar, mag. 

Tomaţ Ogrin, Jernej Pavlin, Marija Dunja Piškur Kosmač, Sašo Rink, Slavko Slak, mag. Eva 

Strmljan Kreslin, Marko Šiška, Mojca Škrinjar, prof. dr. Metka Tekavčič, prof. dr. Gregor Tomc, 

Marjeta Vesel Valentinčič, Peter Vilfan, Joţica Virant, Marjan Jernej Virant, Jelka Ţekar in Julijana 

Ţibert.  

 

Seje se nista udeleţili svetnici Maša Kociper in Breda Brezovar Papeţ. 

 

Seja se je pričela ob 15.31 uri ob navzočnosti 29 svetnikov. 

 

S sklicem seje so svetniki prejeli predlog dnevnega reda 28. seje Mestnega sveta Mestne občine 

Ljubljana: 

 

1. Potrditev zapisnikov 10. izredne seje in 27. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana 

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

3. Poročilo ţupana 

4. Kadrovske zadeve 

5. Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2013 za obdobje od 1. 1. 

do 30. 6. 2013 

6. Dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju ureditvenega  

      načrta za območje urejanja MM 9/2 Pokopališče Sostro  

7. Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 106 – Kolizej 

8. Predlog Sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra na nepremičninah s parc. št. 2230/7 in  

      1954/6, obe k. o. 2636 – Beţigrad  

9. Predlog Sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra na nepremičnini s parc. št. 2220/5, k.o. 

      2636 – Beţigrad (ID 6227778) 

10. Predlog Sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra na nepremičninah s parc. št. 2223/8 in 

2223/9, obe k. o. 2636 – Beţigrad                  

11. Predlog Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraţevalnega zavoda Center za 

usposabljanje, vzgojo in izobraţevanje Janeza Levca Ljubljana 
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12. Predlog Sklepa o sofinanciranju Evropskega košarkarskega prvenstva 2013 

13. Predlog Sklepa o soglasju k odstopu od izvedbe javnega naročila 

14. Predlog Sklepa o spremembi druţbene pogodbe druţbe BEŢIGRAJSKI ŠPORTNI PARK 

športni marketing d.o.o. 

15. Poročilo o izvajanju Strategije razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana 2012-2015 v 

obdobju od 23. aprila 2012 do 23. aprila 2013 

16. Osnutek Odloka o razglasitvi Hotela Tivoli – Švicarije v Ljubljani za kulturni spomenik  

      lokalnega pomena  

17. Predlog Sklepa o Načrtu upravljanja Arheološkega parka Emona 

18. Predlog Sklepa o potrditvi sestave skupne liste kandidatov za člane Razvojnega sveta  

      Ljubljanske urbane regije za mandatno obdobje 2014-2020 

19. Predlog Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom  

      Ljubljana s predlogom za hitri postopek 

 

O dnevnem redu je razpravljal svetnik Miha Jazbinšek, ki je predlagal umik 7. točke predlaganega 

dnevnega reda. 

 

Po končani razpravi je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA ZA SPREMEMBO DNEVNEGA REDA: 
 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se s predlaganega dnevnega reda 28. 

seje mestnega sveta umakne 7. točka z naslovom »Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem 

podrobnem prostorskem načrtu 106 – Kolizej«. 

 

Ţupan je predlagal, da mestni svet predloga ne sprejme. 

 

Navzočnost je priglasilo 25 svetnikov. 

Za je glasovalo 8 svetnikov. Proti je glasovalo 17 svetnikov. 

 

Predlagana sprememba dnevnega reda ni bila sprejeta. 

 

 

Nato je ţupan dal na glasovanje še   

 

PREDLOG SKLEPA: 
 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog dnevnega reda 28. seje mestnega sveta. 

 

Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov). 

Za je glasovalo 21 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki. 

 

Predlagani dnevni red  je bil sprejet. 

 

 

AD 1. 

 

POTRDITEV ZAPISNIKOV 10. IZREDNE SEJE  IN 27. SEJE MESTNEGA SVETA 

MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje.  

 

O zapisnikih 10. izredne seje in 27. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana ni razpravljal nihče, 

zato je ţupan dal na glasovanje 
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1. PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi zapisnik 10. izredne seje Mestnega sveta Mestne 

občine Ljubljana z dne 17. junija 2013. 

 

Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov. 

Za je glasovalo 22 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

2. PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi zapisnik 27. seje Mestnega sveta Mestne 

občine Ljubljana z dne 8. julija 2013. 

 

Navzočnost se ni spremenila (23 svetnikov). 

Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 2. 

 

VPRAŠANJA IN POBUDE SVETNIKOV TER ODGOVORI NA VPRAŠANJA IN 

POBUDE 

 

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

 

Pisno vprašanje z zahtevo za ustno predstavitev sta poslala Svetniški klub SDS (glede zapore 

Slovenske ceste) in Svetniški klub SD (glede zdruţitve TE-TOL in JP Energetika Ljubljana).   

 

Vprašanja in pobude so poslali: 

- Svetniški klub SDS (glede obračuna odvoza komunalnih odpadkov), 

- svetnica Mojca Škrinjar (glede 

1. krčenja igralnih površin OŠ Beţigrad, 

2. odprtih velikih gradbišč, 

3. kriminalitete na območju ČS Šiška), 

- Svetniški klub SD (glede zdruţitve TE-TOL in JP Energetika Ljubljana), 

- svetnica Breda Brezovar Papeţ (glede objave razpisa za neprofitna stanovanja), 

- svetnik mag. Tomaţ Ogrin (glede 1. gradnje novih objektov na prostoru Kolizeja in 2. 

Beţigrajskega športnega parka). 

 

Odgovore na vprašanja s 27. seje mestnega sveta so prejeli vsi svetniki, svetnica Breda Brezovar 

Papeţ in  Svetniški klub SD pa tudi odgovora na vprašanja z 28. seje.  

 

1. Besedo za ustno postavitev vprašanja je ţupan dal vodji Svetniškega kluba SDS svetniku Mirku 

Brnič Jagru. 

Na vprašanje svetnika je odgovoril David Polutnik, vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti in 

promet. 
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2. Besedo za ustno postavitev vprašanja je ţupan dal vodji Svetniškega kluba SD svetnici prof. dr. 

Metki Tekavčič. 

Na vprašanje svetnice je odgovoril Hrvoje Drašković, direktor Javnega podjetja Energetika 

Ljubljana d.o.o. 

 

 

AD 3. 

 

POROČILO ŢUPANA 

 

Ţupan je predstavil poročilo. 

 

 

AD 4. 

 

KADROVSKE ZADEVE 

 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli po sklicu seje. 

 

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

obrazloţitev. 

 

1. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU TREH PREDSTAVNIKOV MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA V SVET JAVNEGA ZAVODA ŢIVALSKI VRT LJUBLJANA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

V Svet  javnega zavoda Ţivalski vrt Ljubljana se imenujejo:  

 

- Iztok KORDIŠ 

- Sašo RINK 

- Jernej PAVLIN 

 

II. 

Mandat imenovanih traja pet let. 

 

Navzočnost je priglasilo 28 svetnikov. 

Za je glasovalo 35 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

2. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA V SVET SREDNJE TRGOVSKE ŠOLE LJUBLJANA 
 

Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

                                                                         I. 

V Svet Srednje trgovske šole Ljubljana  se imenuje: 
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Tadej CMEREKAR. 

 

                                                                         II. 

Mandat imenovanega traja štiri leta. 

 

Navzočnost se ni spremenila (28 svetnikov). 

Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

3. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNICE MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA V SVET CENTRA ZA SOCIALNO DELO LJUBLJANA VIČ RUDNIK 

 

Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

                                                                      I. 

V  Svet Centra za socialno delo Ljubljana Vič Rudnik se za predstavnico Mestne občine 

Ljubljana imenuje: 

 

Jadranka VOUK-ŢELEZNIK.  

 

                                                                      II. 

Mandat imenovane traja štiri leta. 

 
Navzočnost se ni spremenila (28 svetnikov). 

Za je glasovalo 33 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

4. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA DIREKTORJA CENTRA ZA SOCIALNO 

DELO LJUBLJANA MOSTE POLJE 
 

Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Marjanu VONČINI se da pozitivno mnenje h kandidaturi za direktorja Centra za socialno delo 

Ljubljana Moste Polje.  

 

Navzočnost se ni spremenila (28 svetnikov). 

Za je glasovalo 34 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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AD 5. 

 

POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

ZA LETO 2013 ZA OBDOBJE OD 1. 1. DO 30. 6. 2013 
 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročila naslednjih odborov Mestnega 

sveta Mestne občine Ljubljana: 

- Odbora za lokalno samoupravo, 

- Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost, 

- Odbora za urejanje prostora in urbanizem, 

- Odbora za stanovanjsko politiko, 

- Odbora za varstvo okolja, 

- Odbora za zaščito, reševanje in civilno obrambo, 

- Odbora za predšolsko vzgojo in izobraţevanje, 

- Odbora za zdravstvo in socialno varstvo, 

- Odbora za gospodarjenje z nepremičninami,  

- Odbora za gospodarske javne sluţbe in promet in 

- Odbora za finance. 

 

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

 

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

 

Član Statutarno pravne komisije Aleš Čerin ni ţelel besede.  

 

O aktu so razpravljali svetniki Miha Jazbinšek, Mojca Kucler Dolinar,  mag. Anţe Logar, Mojca 

Škrinjar, Jernej Pavlin, Janko Möderndorfer in Mirko Brnič Jager ter ţupan. 

 

Po končani razpravi je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

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

Ljubljana za leto 2013 za obdobje od 1. 1. do 30. 6. 2013. 

 

Navzočnost je priglasilo 33 svetnikov. 

Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti je glasovalo 12 svetnikov. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 6. 

 

DOPOLNJENI OSNUTEK ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 

SPREJETJU UREDITVENEGA NAČRTA ZA OBMOČJE UREJANJA MM 9/2 

POKOPALIŠČE SOSTRO 

 

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

urejanje prostora in urbanizem. 

 

Alenka Pavlin, vodja Odseka za prostorske izvedbene akte in prenovo v Oddelku za urejanje 

prostora, je podala uvodno obrazloţitev.  

 

Prof. Janez Koţelj, predsednik Odbora za urejanje prostora in urbanizem, je podal stališče odbora. 
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Član Statutarno pravne komisije Aleš Čerin ni ţelel besede.  

 

Razpravljali so svetniki Mirko Brnič Jager, Mojca Kucler Dolinar in mag. Anţe Logar ter ţupan. 

 

Mojca Škrinjar je podala POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da se razprave svetnikov 

obravnavajo brez zaničevanja. Ţupan se je strinjal, da je treba govoriti spoštljivo.  

 

Po končani razpravi je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

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

dopolnitvah Odloka o sprejetju ureditvenega načrta za območje urejanja MM 9/2 Pokopališče 

Sostro skupaj s pripombami. 
 

Navzočnost je priglasilo 31 svetnikov. 

Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 7. 

 

DOPOLNJENI OSNUTEK ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM 

NAČRTU 106 – KOLIZEJ 

 

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

urejanje prostora in urbanizem. 

 

Alenka Pavlin, vodja Odseka za prostorske izvedbene akte in prenovo v Oddelku za urejanje 

prostora, je podala uvodno obrazloţitev.  

 

Prof. Janez Koţelj, predsednik Odbora za urejanje prostora in urbanizem, je podal stališče odbora. 

 

Član Statutarno pravne komisije Aleš Čerin ni ţelel besede.  

 

Razpravljali so svetniki: Miha Jazbinšek, Mirko Brnič Jager, Slavko Slak in Jernej Pavlin.  

 

Zaradi motenja seje na javnem delu prostora je ţupan odredil počiščenje, nato pa odstranitev iz 

dvorane tiste osebe, ki je motila sejo.  

 

Svetnik Jernej Pavlin je podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da se ţupan distancira od 

takih izrazov in da se morda opraviči javnosti, saj je uporabil izraz »očistiti balkon z javnostjo«. 

 

Ker to ni bil postopkovni predlog sklepa, ga ţupan ni upošteval. 

 

Nato je svetnik Miha Jazbinšek podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da medklic z balkona 

ni bilo motenje dela mestnega sveta.  

 

Ţupan je dal na glasovanje 

 

POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnika Miha JAZBINŠKA: 

 

Medklic z balkona ni bilo motenje dela mestnega sveta. 
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Ţupan je predlagal, da se postopkovnega predloga sklepa ne sprejme.  

 

Navzočnost je priglasilo 37 svetnikov. 

Za je glasovalo 13 svetnikov. Proti je glasovalo 24 svetnikov. 

 

Postopkovni predlog sklepa ni bil sprejet. 

 

 

Ţupan je v skladu z 90. členom izrekel svetniku mag. Anţetu Logarju opomin, ker je govoril, ko mu 

ni bila dana beseda. 

 

Nato je ţupan svetniku mag. Anţetu Logarju izrekel ukor v skladu z 90. členom poslovnika, ker ni 

upošteval opomina.   

 

Zaradi neupoštevanja ukora je ţupan mestnemu svetu predlagal ukrep odstranitve svetnika mag. 

Anţeta Logarja s tega dela seje, nato pa je svetniku dal še besedo za zagovor. 

 

Po podanem zagovoru svetnika mag. Anţeta Logarja je ţupan dal na glasovanje 

 

POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA ţupana: 

 

Svetniku mag. Anţetu Logarju se izreka ukrep odstranitve s seje. 

 

Navzočnost je priglasilo 29 svetnikov. 

 

Svetnik Miha Jazbinšek je nato podal enak POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, kot ga je 

predlagal ţupan. 

 

Svetnik Mirko Brnič Jager je ţelel podati POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da je bila reakcija 

ţupana nesorazmerna, in napovedal uzurpacijo tega glasovanja in zapustitev dvorane. Ţupan predloga 

ni dal na glasovanje, ker ni šlo za postopkovni predlog sklepa. 

 

Svetnica prof. dr. Metka Tekavčič je podala POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da se seja 

prekine za tri minute.  

 

Ţupan je v skladu z 90. členom izrekel svetniku Mihi Jazbinšku opomin, ker je govoril, ko mu ni bila 

dana beseda. 

 

Nato je svetnica Mojca Škrinjar ţelela podati POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da ne glede na 

to, kar je prišlo z balkona, je bila beseda (očistiti), ki je sledila, neprimerna. Med postopkovno 

razpravo je ţupan svetnici odvzel besedo, ker ni podala postopkovnega predloga sklepa.  

 

Seja mestnega sveta se je nato nadaljevala z glasovanjem o POSTOPKOVNEM PREDLOGU 

SKLEPA ţupana. 

 

Med glasovanje je bila zahtevana ponovitev glasovanja. 

 

Za je glasovalo 6 svetnikov. Proti je glasovalo 11 svetnikov. 

 

Postopkovni predlog sklepa ni bil sprejet. 

 

Nato je ţupan ob 17. 57 sejo prekinil do 18.10. 

 

Seja se je nadaljevala ob 18.10. uri. 
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V nadaljevanju so razpravljali še svetniki Mojca Škrinjar, mag. Tomaţ Ogrin in mag. Anţe Logar ter  

ţupan. 

 

Odgovore in pojasnila v zvezi z razpravami svetnikov je podal ţupan in nato dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem 

podrobnem prostorskem načrtu 106 – Kolizej skupaj s pripombami. 

 

Navzočnost je priglasilo 35  svetnikov. 

Za je glasovalo 25  svetnikov. Proti je glasovalo 11 svetnikov.  

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 8. 

 

PREDLOG SKLEPA O UKINITVI GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA NA 

NEPREMIČNINAH S PARC. ŠT. 2230/7 IN 1954/6, OBE K. O. 2636 – BEŢIGRAD 

 

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

urejanje prostora in urbanizem in dopis ţupana glede dodatnega poročevalca. 

 

Dragan Raonić iz Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet je podal uvodno obrazloţitev.  

 

Prof. Janez Koţelj, predsednik Odbora za urejanje prostora in urbanizem, je podal stališče odbora. 

 

Član Statutarno pravne komisije Aleš Čerin ni ţelel besede.  

 

Razpravljala sta svetnika Marjeta Vesel Valentinčič in Miha Jazbinšek ter ţupan.   

   

Po končani razpravi je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o ukinitvi grajenega javnega 

dobra na nepremičninah s parc. št. 2230/7 in 1954/6, obe k. o. 2636 – Beţigrad.  

 

Navzočnost je priglasilo 31  svetnikov. 

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

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 9. 

 

PREDLOG SKLEPA O UKINITVI GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA NA NEPREMIČNINI 

S PARC. ŠT. 2220/5, K.O. 2636 – BEŢIGRAD (ID 6227778) 

 

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

urejanje prostora in urbanizem in dopis ţupana glede dodatnega poročevalca. 

 

Dragan Raonić iz Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet je podal uvodno obrazloţitev.  
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Prof. Janez Koţelj, predsednik Odbora za urejanje prostora in urbanizem, je podal stališče odbora. 

 

Član Statutarno pravne komisije Aleš Čerin ni ţelel besede.  

 

Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o ukinitvi grajenega javnega 

dobra na nepremičnini s parc. št. 2220/5, k.o. 2636 – Beţigrad (ID 6227778). 

 

Navzočnost je priglasilo 29 svetnikov. 

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

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 10. 

 

PREDLOG SKLEPA O UKINITVI GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA NA 

NEPREMIČNINAH S PARC. ŠT. 2223/8 IN 2223/9, OBE K. O. 2636 – BEŢIGRAD 

 

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

urejanje prostora in urbanizem in dopis ţupana glede dodatnega poročevalca. 

 

Dragan Raonić iz Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet je podal uvodno obrazloţitev.  

 

Prof. Janez Koţelj, predsednik Odbora za urejanje prostora in urbanizem, je podal stališče odbora. 

 

Član Statutarno pravne komisije Aleš Čerin ni ţelel besede.  

 

Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o ukinitvi grajenega javnega 

dobra na nepremičninah s parc. št. 2223/8 in 2223/9, obe k. o. 2636 – Beţigrad. 

 

Navzočnost je priglasilo 28 svetnikov. 

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

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 11. 

 

PREDLOG SKLEPA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŢEVALNEGA 

ZAVODA CENTER ZA USPOSABLJANJE, VZGOJO IN IZOBRAŢEVANJE JANEZA 

LEVCA LJUBLJANA 

 

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

predšolsko vzgojo in izobraţevanje in dopis ţupana glede dodatnega poročevalca. 

 

Marija Fabčič, vodja Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraţevanje, je podala uvodno obrazloţitev.  
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Mag. Eva Strmljan Kreslin, predsednica Odbora za predšolsko vzgojo in izobraţevanje, je podala 

stališče odbora. 

 

Član Statutarno pravne komisije Aleš Čerin ni ţelel besede.  

 

Razpravljale so svetnice Mojca Škrinjar, Mojca Kucler Dolinar in izr. prof. dr. Milena Mileva Blaţić 

ter ţupan. 

 

Po končani razpravi je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-

izobraţevalnega zavoda Center za usposabljanje, vzgojo in izobraţevanje Janeza Levca 

Ljubljana. 

 

Navzočnost je priglasilo 32 svetnikov. 

Za je glasovalo 33 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 12. 

 

PREDLOG SKLEPA O SOFINANCIRANJU EVROPSKEGA KOŠARKARSKEGA 

PRVENSTVA 2013 

 

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

šport. 

 

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

 

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

 

Član Statutarno pravne komisije Aleš Čerin ni ţelel besede.  

 

Razpravljali so svetniki: Zofija Mazej Kukovič, Miha Jazbinšek, Mojca Škrinjar, Aleš Kardelj, Jernej 

Pavlin in Peter Vilfan. 

 

Odgovore in pojasnila v zvezi z razpravami svetnikov je podal ţupan in nato dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o sofinanciranju Evropskega 

košarkarskega prvenstva 2013. 

 

Obrazloţitev glasu sta podali svetnici Zofija Mazej Kukovič in prof. dr. Metka Tekavčič. 

 

Navzočnost je priglasilo 32 svetnikov. 

Za je glasovalo 38 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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AD 13. 

 

PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K ODSTOPU OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA 

 

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

šport. 

 

Tadeja Möderndorfer, vodja Sluţbe za javna naročila, je podala uvodno obrazloţitev.  

 

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

 

Član Statutarno pravne komisije Aleš Čerin ni ţelel besede.  

 

Razpravljala sta svetnika Zofija Mazej Kukovič in Miha Jazbinšek ter ţupan. 

 

Po končani razpravi je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o soglasju k odstopu od izvedbe 

javnega naročila. 

 

Obrazloţitev glasu je podal svetnik Miha Jazbinšek. 

 

Navzočnost je priglasilo 30 svetnikov. 

Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 14. 

 

PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBI DRUŢBENE POGODBE DRUŢBE BEŢIGRAJSKI 

ŠPORTNI PARK ŠPORTNI MARKETING D.O.O. 

 

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

šport. 

 

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

 

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

 

Član Statutarno pravne komisije Aleš Čerin ni ţelel besede.  

 

Razpravljali so svetniki: Miha Jazbinšek, mag. Tomaţ Ogrin, Zofija Mazej Kukovič, Mojca Škrinjar, 

mag. Anţe Logar, Slavko Slak, Jernej Pavlin in Mirko Brnič Jager. 

 

Odgovore in pojasnila v zvezi z razpravami svetnikov je podal ţupan in nato dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

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

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

 

Obrazloţitev glasu so podali svetniki mag. Tomaţ Ogrin, Miha Jazbinšek in Jernej Pavlin. 
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Navzočnost je priglasilo 36 svetnikov. 

Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti je glasovalo 11 svetnikov. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 15. 

 

POROČILO O IZVAJANJU STRATEGIJE RAZVOJA KULTURE V MESTNI OBČINI 

LJUBLJANA 2012-2015 V OBDOBJU OD 23. APRILA 2012 DO 23. APRILA 2013 

 

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

kulturo in raziskovalno dejavnost. 

 

Mateja Demšič, vodja Oddelka za kulturo, je podala uvodno obrazloţitev.  

 

Mirko Brnič Jager, predsednik Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost, je podal stališče odbora. 

 

Član Statutarno pravne komisije Aleš Čerin ni ţelel besede.  

 

Razpravljali so svetniki: Mojca Škrinjar, mag. Tomaţ Ogrin,  Zofija Mazej Kukovič,  Boris Makoter 

in prof. dr. Metka Tekavčič ter ţupan. 

 

Po končani razpravi je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

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

Mestni občini Ljubljana 2012-2015 v obdobju od 23. aprila 2012 do 23. aprila 2013. 
 

Navzočnost je priglasilo 34 svetnikov. 

Za je glasovalo 33 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 16. 

 

OSNUTEK ODLOKA O RAZGLASITVI HOTELA TIVOLI – ŠVICARIJE V LJUBLJANI 

ZA KULTURNI SPOMENIK LOKALNEGA POMENA 

 

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

kulturo in raziskovalno dejavnost. 

 

Jerneja Batič iz Oddelka za kulturo je podala uvodno obrazloţitev.  

 

Mirko Brnič Jager, predsednik Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost, je podal stališče odbora. 

 

Član Statutarno pravne komisije Aleš Čerin ni ţelel besede.  

 

Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje:   

 

PREDLOG SKLEPA: 
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Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme osnutek Odloka o razglasitvi Hotela Tivoli – 

Švicarije v Ljubljani za kulturni spomenik lokalnega pomena. 

 

Navzočnost je priglasilo 34 svetnikov. 

Za je glasovalo 35 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

Ker k osnutku odloka ni bilo razprave oziroma ni bilo pripomb, ki bi se nanašale na spremembe in 

dopolnitve njegovega besedila, je dal ţupan v skladu s petim odstavkom 122. člena poslovnika 

mestnega sveta na glasovanje 

 
PREDLOG SKLEPA: 

 

Po sprejemu osnutka Odloka o razglasitvi Hotela Tivoli – Švicarije v Ljubljani za kulturni 

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

obravnavo in dokončno odločanje o predlogu odloka.  

 

Navzočnost se ni spremenila (34 svetnikov). 

Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

Ker k predlogu odloka ni bilo razprave,  je dal ţupan  na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o razglasitvi Hotela Tivoli – 

Švicarije v Ljubljani za kulturni spomenik lokalnega pomena.  

 

Navzočnost se ni spremenila (34 svetnikov). 

Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 17. 

 

PREDLOG SKLEPA O NAČRTU UPRAVLJANJA ARHEOLOŠKEGA PARKA EMONA 

 

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

kulturo in raziskovalno dejavnost. 

 

Jerneja Batič iz Oddelka za kulturo je podala uvodno obrazloţitev.  

 

Mirko Brnič Jager, predsednik Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost, je podal stališče odbora. 

 

Član Statutarno pravne komisije Aleš Čerin ni ţelel besede.  

 

Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

 

 

http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/Skupna%20mapa%20sej/15.seja/osnutekOdlokaJezarjevaDamijanaPregled.docx
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PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o Načrtu upravljanja 

Arheološkega parka Emona. 

 

Navzočnost je priglasilo 32 svetnikov. 

Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Svetnik Gregor Istenič je zahteval ponovitev glasovanja. 

 

Ţupan je dal predlog sklepa ponovno na glasovanje. 

 

Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 18. 

 

PREDLOG SKLEPA O POTRDITVI SESTAVE SKUPNE LISTE KANDIDATOV ZA 

ČLANE RAZVOJNEGA SVETA   LJUBLJANSKE URBANE REGIJE ZA MANDATNO 

OBDOBJE 2014-2020 

 

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

lokalno samoupravo. 

 

Lilijana Madjar, direktorica Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije, je podala 

uvodno obrazloţitev.  

 

Janko Möderndorfer, podpredsednik Odbora za lokalno samoupravo, je podal stališče odbora. 

 

Član Statutarno pravne komisije Aleš Čerin ni ţelel besede.  

 

Razpravljali so svetniki: Jernej Pavlin, Zofija Mazej Kukovič, prof. dr. Metka Tekavčič, Janko 

Möderndorfer,  Miha Jazbinšek, mag. Anţe Logar,  Slavko Slak, Gregor Istenič in Mirko Brnič Jager.   

 

Odgovore in pojasnila v zvezi z razpravami svetnikov je podal ţupan in nato dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o potrditvi sestave skupne liste 

kandidatov za člane Razvojnega sveta Ljubljanske urbane regije za mandatno obdobje 2014-

2020. 
 

Obrazloţitev glasu sta podala svetnika Jernej Pavlin in Miha Jazbinšek. 

 

Navzočnost je priglasilo 32 svetnikov. 

Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti je glasovalo 8 svetnikov.   

 

Sklep je bil sprejet. 
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AD 19. 

 

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA 

ZAVODA ZDRAVSTVENI DOM  LJUBLJANA S PREDLOGOM ZA HITRI POSTOPEK 

 

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

zdravstvo in socialno varstvo. 

 

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

 

Dunja Piškur Kosmač, predsednica Odbora za zdravstvo in socialno varstvo, je podala stališče 

odbora.  

 

Član Statutarno pravne komisije Aleš Čerin ni ţelel besede.  

 

1.) 

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

mestnega sveta). O  predlogu za sprejem Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega 

zavoda Zdravstveni dom Ljubljana po hitrem postopku ni razpravljal nihče, zato je ţupan dal na 

glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

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

ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana sprejme po hitrem postopku. 

 

Navzočnost je priglasilo 27 svetnikov. 

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

 

Sklep je bil sprejet. 

 

2.) 

Predlog Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom 

Ljubljana 

 

Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje:  

 

PREDLOG SKLEPA: 

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

ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana. 

 

Navzočnost se ni spremenila (27 svetnikov). 

Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.   

 

Sklep je bil sprejet. 
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S tem je bil izčrpan dnevni red 28. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, zato je ţupan ob 

22.05 uri sejo končal. Nato se je ţupan zahvalil svetnici prof. dr. Metki Tekavčič za njeno dolgoletno 

delovanje v mestnem svetu. Prof. dr. Metka Tekavčič se je vsem zahvalila za sodelovanje in zaţelela 

mestnemu svetu uspešno delo.  

 

 

 

Vodja 

Sluţbe za organiziranje dela mestnega sveta 

Matjaž Bregar 

 

Ţupan 

Mestne občine Ljubljana 

Zoran Janković 

 
 


