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Številka: 03200-21/2013-56 

Datum: 17. 12. 2013    

 

 

ZAPISNIK 

 

 

29. seje Mestnega sveta Mestne obĉine Ljubljana, ki je bila v  

 

 ponedeljek, 11. novembra 2013 – I. zasedanje 

 ponedeljek, 25. novembra 2013 - II. zasedanje 

 

 

Zasedanji sta potekali v Veliki sejni dvorani Mestne občine Ljubljana, Mestna hiša, Mestni trg 1, 

Ljubljana. 

 

Zasedanji sta vodila ţupan Mestne občine Ljubljana Zoran Janković in podţupan Aleš Čerin. 

  

Na I. zasedanju dne 11. novembra 2013 so bili navzoči člani in članice Mestnega sveta (v 

nadaljevanju svetniki): 

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

Breda Brezovar Papeţ, Mirko Brnič Jager, mag. Nives Cesar, Dejan Crnek, Aleš Čerin, Jadranka 

Dakić, Stanka Ferenčak Marin, Tjaša Ficko, Gregor Istenič, Miha Jazbinšek, Aleš Kardelj, Mojca 

Kavtičnik Ocvirk, Maša Kociper, Iztok Kordiš, prof. Janez Koţelj, Anton Kranjc, Darja Krstić, 

Mojca Kucler Dolinar, mag. Anţe Logar, Boris Makoter, Zofija Mazej Kukovič, Mitja Meršol, Uroš 

Minodraš, 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. Gregor Tomc, 

Peter Vilfan, Joţica Virant, Marjan Jernej Virant, Jelka Ţekar in Julijana Ţibert.  

 

I. zasedanja se nista udeleţila svetnika Janko Möderndorfer in Marjeta Vesel Valentinčič. 

  

Na II. zasedanju dne 25. novembra 2013 so bili navzoči svetniki: 

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

Breda Brezovar Papeţ, mag. Nives Cesar, Dejan Crnek, Aleš Čerin, Jadranka Dakić, Stanka Ferenčak 

Marin, Gregor Istenič, Miha Jazbinšek, Aleš Kardelj, Mojca Kavtičnik Ocvirk, Maša Kociper, Iztok 

Kordiš, prof. Janez Koţelj, Anton Kranjc, Darja Krstić, Mojca Kucler Dolinar, Boris Makoter, Mitja 

Meršol, Janko Möderndorfer, mag. Tomaţ Ogrin, Marija Dunja Piškur Kosmač, Sašo Rink, Slavko 

Slak, mag. Eva Strmljan Kreslin, prof. dr. Gregor Tomc, Marjeta Vesel Valentinčič, Peter Vilfan, 

Marjan Jernej Virant, Jelka Ţekar in Julijana Ţibert.  

 

II. zasedanja se niso udeleţili svetniki: Mirko Brnič Jager, Tjaša Ficko, mag. Anţe Logar, Zofija 

Mazej Kukovič, Uroš Minodraš, Pavla Murekar, Mojca Škrinjar, Marko Šiška, Joţica Virant in Jernej 

Pavlin, kateremu je bil onemogočen vstop v dvorana zaradi sprejetega sklepa mestnega sveta s 1. 

zasedanja 29. seje, da se ga odstrani s seje.  

 

Prvo zasedanje se je pričelo ob 15.36 uri ob navzočnosti 30 svetnikov. 

 

Prvo zasedanje je vodil ţupan Mestne občine Ljubljana Zoran Janković.  
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Ţupan je svetnike obvestil, da so na seji navzoči tudi predsednik nadzornega odbora Franc Slak in 

člana nadzornega odbora Marija Horvat in Silvester Zaman.  

 

V skladu s 93. členom Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana mestni svet odloča o 

mandatnih vprašanjih na začetku seje. Svetniki so prejeli predlog ugotovitvenega sklepa Komisije za 

mandatna vprašanja, volitve in imenovanja o potrditvi mandata članici mestnega sveta Darji Krstić. 

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

obrazloţitev.  

 

PREDLOG UGOTOVITVENEGA SKLEPA O POTRDITVI MANDATA ĈLANICI 

MESTNEGA SVETA MESTNE OBĈINE LJUBLJANA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG UGOTOVITVENEGA SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne obĉine Ljubljana potrdi mandat ĉlanici Mestnega sveta Mestne obĉine 

Ljubljana Darji KRSTIĆ.  

 

Mandat ĉlanice je vezan na mandat ĉlanov mestnega sveta. 

 

Mandat se zaĉne z dnem sprejema tega ugotovitvenega sklepa.  

 

Navzočnost je priglasilo 31 svetnikov. 

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

 

Ugotovitveni sklep je bil sprejet. 

 

 

S sklicem seje so svetniki prejeli predlog dnevnega reda 29. seje Mestnega sveta Mestne občine 

Ljubljana: 

 

1. Potrditev zapisnika 28. seje Mestnega sveta Mestne obĉine Ljubljana 

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

3. Poroĉilo ţupana 

4. Kadrovske zadeve 

5. Poroĉilo o opravljenem nadzoru razpolaganja s premoţenjem MOL, namenskosti in 

smotrnosti porabe proraĉunskih sredstev in finanĉnega poslovanja uporabnikov 

proraĉunskih sredstev v letu 2012 

6. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o obĉinskem podrobnem prostorskem 

naĉrtu za del obmoĉja urejanja CI 5/6 Rog  

7. Predlog Odloka o obĉinskem podrobnem prostorskem naĉrtu 191 Podutik Kamna Gorica –  

      zahod in 34 Cesta Andreja Bitenca - Podutiška (del)  

8. Dopolnjeni osnutek Odloka o obĉinskem podrobnem prostorskem naĉrtu 420 Polje – 

Pokopališĉe 

9. Dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o obĉinskem podrobnem 

prostorskem naĉrtu za obmoĉje Bavarskega dvora 

10. Predlog Sklepa o soglasju k spremembi pogodbe 

11. Predlog Odloka o urejanju in oddaji zemljišĉ Mestne obĉine Ljubljana za potrebe  

vrtiĉkarstva 

12. Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o doloĉitvi javne infrastrukture na 

      podroĉju kulture 

13. Predlog Sklepa o spremembi druţbene pogodbe, razrešitvi direktorja in imenovanju novega 

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



 

3 
 

14. Predlog Pravilnika o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajalcev letnega  

      programa športa v Mestni obĉini Ljubljana 

15. Predlog Letnega programa športa v Mestni obĉini Ljubljana za leto 2014 

16. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Zavoda za oskrbo na  

      domu Ljubljana s predlogom za hitri postopek 

17. Predlog Sklepa o soglasju Javnemu zavodu Lekarna Ljubljana k nakupu poslovnih 

      prostorov za Lekarno Beţigrajski dvor 

18. Predlog Odredbe o doloĉitvi obmoĉij za pešce 

19. Predlog Odredbe o doloĉitvi javnih parkirnih površin, kjer se plaĉuje parkirnina 

20. Predlog Sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra na nepremiĉnini s parc. št. 200/171, k.o.  

      1732 – Štepanja vas 

21. Predlog Sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra na nepremiĉnini s parc. št. 738/2, k.o.  

      2636 - Beţigrad  

 

Ţupan je svetnike obvestil, da z dnevnega reda umika predlagano 18. točko z naslovom »Predlog 

Odredbe o doloĉitvi obmoĉij za pešce« in predlagano 19. točko z naslovom »Predlog Odredbe o 

doloĉitvi javnih parkirnih površin, kjer se plaĉuje parkirnina«.  

 

O dnevnem redu je razpravljal svetnik Miha Jazbinšek, ki je predlagal umik 13. točke predlaganega 

dnevnega reda z naslovom »Predlog Sklepa o spremembi druţbene pogodbe, razrešitvi 

direktorja in imenovanju novega direktorja druţbe BEŢIGRAJSKI ŠPORTNI PARK športni 

marketing d.o.o.« 

 

Po končani razpravi je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA svetnika Mihe Jazbinška ZA SPREMEMBO DNEVNEGA REDA: 

 

Mestni svet Mestne obĉine Ljubljana sprejme predlog, da se s predlaganega dnevnega reda 29. 

seje mestnega sveta umakne 13. toĉka z naslovom »Predlog Sklepa o spremembi druţbene 

pogodbe, razrešitvi direktorja in imenovanju novega direktorja druţbe BEŢIGRAJSKI 

ŠPORTNI PARK športni marketing d.o.o.«. 

 

Ţupan je predlagal, da mestni svet predloga ne sprejme. 

 

Navzočnost je priglasilo 33 svetnikov. 

 

Svetnik Miha Jazbinšek je podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, naj Statutarno pravna 

komisija preveri, ali predloţeno gradivo zagotavlja zakonito odločanje. 

 

Ţupan je najprej povedal, da je o tej točki Statutarno pravna komisija ţe odločala in ni imela nobenih 

pripomb, nato pa ob 15.42 uri odredil 5-minutni odmor, da se sestane Statutarno pravna komisija in 

sprejme stališče v zvezi s postopkovnim predlogom svetnika Mihe Jazbinška. 

 

Seja se je nadaljevala ob 15.49 uri. Član Statutarno pravne komisije Aleš Čerin je predstavil stališče 

Statutarno pravne komisije. 

 

Nato je ţupan nadaljeval z glasovanjem o postopkovnem predlogu svetnika Mihe Jazbinška. 

    

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

 

Postopkovni predlog sklepa ni bil sprejet. 

 

 

Nato je ţupan dal na glasovanje  
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PREDLOG SKLEPA: 
 

Mestni svet Mestne obĉine Ljubljana sprejme predlog dnevnega reda 29. seje mestnega sveta 

skupaj s spremembama. 

 

Navzočnost se ni spremenila (33 svetnikov). 

Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti so glasovali 4 svetniki. 

 

Predlagani dnevni red (skupaj s spremembama) je bil sprejet. 

 

 

AD 1. 

 

POTRDITEV ZAPISNIKA 28. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBĈINE LJUBLJANA 

 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje.  

 

O zapisniku 28. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana ni razpravljal nihče, zato je ţupan dal 

na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne obĉine Ljubljana potrdi zapisnik 28. seje Mestnega sveta Mestne obĉine 

Ljubljana z dne 16. septembra 2013. 

 

Navzočnost je priglasilo 29 svetnikov. 

Za je glasovalo 32 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 svetnika Jernej Pavlin (glede ukrepanja 

ţupana v primeru kazenske ovadbe NPU zoper Joţko Hegler) in mag. Tomaţ Ogrin (glede gradnje 

na zelenih površinah ob Plečnikovem stadionu).   

 

Vprašanja in pobude so poslali: 

- svetnik Jernej Pavlin (glede 

1. zapisnika o sestanku med MOL in Vlado RS 

2. delegacije MOL ob delovnem obisku ţupana v Azerbajdţanu 

3. nakazil MOL podjetju Mercator 

4. domnevnega prejemanja provizije pri prodaji TET 

5. morebitne zahteve za odstop Jadranke Dakić kot predsednice Odbora za finance); 

- svetnik Gregor Istenič (glede izgradnje vrtca v Podutiku); 

- Svetniški klub SD (glede pogodbe med Knjiţnico Beţigrad in SKB nepremičnine&leasing); 

- Svetniški klub N.Si (glede: 

1. enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka 
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2. postavitve protihrupnih ograj 

3. koncesij za izvajanje javne zdravstvene sluţbe 

4. investicij v vrtce in osnovne šole) 

- svetnik mag. Anţe Logar (glede spremembe druţbene pogodbe BŠP) 

- svetnik mag. Tomaţ Ogrin (glede pogodbe JSS MOL iz januarja 2006). 

 

Odgovore na vprašanja z 28. seje mestnega sveta so prejeli vsi svetniki, z 29. seje pa svetnik 

Jernej Pavlin glede domnevnega prejemanja provizije pri prodaji TET in glede morebitne zahteve 

za odstop Jadranke Dakić kot predsednice Odbora za finance. 

 

Besedo za ustno postavitev vprašanja je ţupan dal Jerneju Pavlinu.  

 

Na vprašanje svetnika je odgovoril ţupan Zoran Janković. 

 

Svetnica prof. dr. Milena Mileva Blaţić je podala POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da se 

odgovori na vprašanje, ali je svetniku Jerneju Pavlinu (ki je v sejni dvorani vidno namestil kameri) 

dovoljeno snemanje seje mestnega sveta brez privoljenja prisotnih. 

 

Ţupan je besedo dal svetniku Jerneju Pavlinu in nato še svetniku mag. Anţetu Logarju. 

 

Ţupan je nato dal na glasovanje  

 

POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnice prof. dr. Milene Mileve Blaţić: 

 

Ali se svetniku Jerneju Pavlinu dovoli snemanje seje oziroma ţupana z videokamero? 

 

Navzočnost je priglasilo 33 svetnikov. 

Za so glasovali 4 svetniki. Proti je glasovalo 21 svetnikov. 

 

Postopkovni predlog sklepa ni bil sprejet. 

 

 

Svetnica Mojca Škrinjar je podala POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, naj ţupan jasno postavi 

vprašanje. 

 

Ob 16.03 uri je ţupan odredil 5-minutni odmor, da se sestane Statutarno pravna komisija in se 

opredeli, kaj je javnost oziroma kaj pomeni snemanje za zagotavljanje javnosti. 

 

Seja se je nadaljevala ob 16.16 uri. Član Statutarno pravne komisije Aleš Čerin je predstavil stališče 

Statutarno pravne komisije, ki sledi mnenju Informacijske pooblaščenke v zvezi z obdelavo osebnih 

podatkov. 

 

Ţupan je nato zahteval, da v skladu s stališčem Statutarno pravne komisije svetnik Jernej Pavlin 

umakne obe kameri. 

 

Svetnica Mojca Kucler Dolinar je podala POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, naj Mestna občina 

Ljubljana v bodoče zagotovi neposreden prenos sej mestnega sveta preko ustrezne televizijske 

postaje ali interneta. 

 

Ţupan je dal na glasovanje  

 

POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnice Mojce Kulcer Dolinar: 

 

Mestna obĉina Ljubljana omogoĉi snemanje sej mestnega sveta za prenos na televiziji. 

 



 

6 
 

Ţupan je predlagal, da mestni svet predloga ne sprejme. 

 

Navzočnost je priglasilo 38 svetnikov. 

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

 

Postopkovni predlog sklepa ni bil sprejet. 

 

 

Svetnik Miha Jazbinšek je podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da za potrebe te seje 

svetniku Jerneju Pavlinu dovoli, da ga snema. 

 

Ţupan je dal na glasovanje 

 

POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnika Mihe Jazbinška: 

 

Svetnik Miha Jazbinšek dovoli, da ga za potrebe te seje svetnik Jernej Pavlin snema. 

 

Navzočnost je priglasilo 33 svetnikov. 

Za je glasovalo 15 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki. 

 

Postopkovni predlog sklepa je bil sprejet. 

 

 

Svetnik Aleš Čerin je pojasnil, da mora glede na mnenje Informacijske pooblaščenke svetnik sam dati 

to izjavo, ki se ne tiče celega mestnega sveta. 

 

Svetnik mag. Anţe Logar je ţelel podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da za to in tudi 

druge seje dovoli svetniku Jerneju Pavlinu, da ga snema. 

 

V dvorani so še nekateri svetniki ţeleli besedo v zvezi s podajanjem dovoljenja za snemanje, vendar 

je ţupan ob 16.24 uri prekinil sejo do 17. ure, da varnostna sluţba odstrani vse kamere svetnika 

Jerneja Pavlina. 

 

Seja se je nadaljevala ob 17.03 uri, ko je ţupan dal besedo svetniku Jerneju Pavlinu s pozivom, da v 

skladu s sprejetim sklepom mestnega sveta umakne obe kameri, sicer mu bo izrekel opomin in 

izključitev v skladu s poslovnikom mestnega sveta, seja pa se bo nadaljevala čez 14 dni. 

 

Ker svetnik Jernej Pavlin ni odgovoril na vprašanje, ali bo odstranil kameri, mu je po izrečenem 

opominu zaradi kršenja reda na seji (ker ni odstranil kamer) ţupan v skladu z 90. členom poslovnika 

mestnega sveta izrekel še ukor in kasneje zaradi neupoštevanja ukora mestnemu svetu v sprejem 

predlagal še sklep, da se svetnika odstrani s seje. 

 

Ţupan je svetniku Jerneju Pavlinu dal besedo za zagovor, nato pa dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Svetnika Jerneja Pavlina se odstrani z 29. seje mestnega sveta. 

 

Navzočnost je priglasilo 32 svetnikov. 

Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti je glasovalo 11 svetnikov. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 



 

7 
 

Svetnik Jernej Pavlin ni ţelel zapustiti dvorane, zato je ţupan ob 17.10 uri sejo prekinil in napovedal 

nadaljevanje seje 25. 11. 2013. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

II. ZASEDANJE 29. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBĈINE LJUBLJANA, KI JE 

BILO V PONEDELJEK, 25. NOVEMBRA 2013 

 

Zasedanje se je priĉelo ob 15.35 uri ob navzoĉnosti 28 svetnikov. 

 

Zasedanje je vodil podţupan Aleš Čerin. 

 

Predsedujoči je svetnike obvestil, da so tudi na nadaljevanju seje prisotni predsednik nadzornega 

odbora Franc Slak in člana nadzornega odbora Marija Horvat in Silvester Zaman.  

 

Seja mestnega sveta se je nadaljevala z 2. toĉko sprejetega dnevnega reda 29. seje Mestnega sveta 

Mestne občine Ljubljana z naslovom:  

 

VPRAŠANJA IN POBUDE SVETNIKOV TER ODGOVORI NA VPRAŠANJA IN POBUDE 

 

Gradivo za to točko so svetniki ţe prejeli. 

 

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

 

Na vprašanje svetnika je odgovorila Alenka Pavlin iz Oddelka za urejanje prostora. 

 

 

AD 3. 

 

POROĈILO ŢUPANA 

 

Poročilo je podal predsedujoči podţupan Aleš Čerin. 

 

 

AD 4. 

 

KADROVSKE ZADEVE 

 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli po sklicu seje in pred nadaljevanjem seje. 

 

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

obrazloţitev. 

 

1. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU NADOMESTNE ĈLANICE KOMISIJE ZA 

MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je predsedujoči dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

V Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja  se imenuje: 

 

Breda BREZOVAR PAPEŢ. 

 

Mandat imenovane je vezan na mandat Mestnega sveta Mestne obĉine Ljubljana. 
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Navzočnost je priglasilo 31 svetnikov. 

Za je glasovalo 34 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

2. PREDLOG SKLEPA O PRENEHANJU MANDATA IN IMENOVANJU 

NADOMESTNEGA ĈLANA ODBORA ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŢEVANJE    

 

Razpravljal ni nihče, zato je predsedujoči dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I.                                                                  

Prof. dr. Mileni Milevi BLAŢIĆ preneha mandat ĉlanice Odbora za predšolsko vzgojo in 

izobraţevanje. 

 

II. 

V Odbor za predšolsko vzgojo in izobraţevanje se imenuje: 

 

Dejan CRNEK. 

 

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

 

Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov. 

Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

3. SKLEP O IMENOVANJU NADOMESTNEGA ĈLANA ODBORA ZA FINANCE 

 

Razpravljal ni nihče, zato je predsedujoči dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

V Odbor za finance se imenuje: 

 

Gregor ISTENIĈ. 

 

II. 

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

 

Navzočnost se ni spremenila (24 svetnikov). 

Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

4. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNIKOV MESTNE OBĈINE 

LJUBLJANA V SVET JAVNEGA ZAVODA MLADI ZMAJI – CENTRA ZA 

KAKOVOSTNO PREŢIVLJANJE PROSTEGA ĈASA OTROK IN MLADIH 
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Razpravljal ni nihče, zato je predsedujoči dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

V  Svet javnega zavoda Mladi zmaji – Centra za kakovostno preţivljanje prostega ĉasa otrok in 

mladih se kot predstavniki Mestne obĉine Ljubljana  imenujejo: 

 

- Marko KOPRIVC 

- Miha MOHORKO  

- Jernej ŠOŠTAR 

  

II. 

Mandat imenovanih traja štiri leta.  

 

Navzočnost se ni spremenila (24 svetnikov). 

Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

5. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNIKOV MESTNE OBĈINE 

LJUBLJANA V SVET JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŢEVALNEGA ZAVODA CENTER 

ZA USPOSABLJANJE, VZGOJO IN IZOBRAŢEVANJE JANEZA LEVCA LJUBLJANA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je predsedujoči dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I.                                                                   

V  Svet javnega vzgojno - izobraţevalnega Center za usposabljanje, vzgojo in izobraţevanje 

Janeza Levca Ljubljana se imenujejo: 

 

- mag. Bojan HAJDINJAK 

- mag. Anja RUSTJA 

- Avguština ZUPANĈIĈ 

    

II. 

Mandat imenovanih traja štiri leta.  

 

Navzočnost se ni spremenila (24 svetnikov). 

Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

6. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA MESTNE OBĈINE 

LJUBLJANA V SVET GIMNAZIJE JOŢETA PLEĈNIKA LJUBLJANA 

 

Razpravljal ni  nihče, zato je predsedujoči dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 
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V Svet Gimnazije Joţeta Pleĉnika Ljubljana se imenuje: 

 

Iztok KORDIŠ. 

 

                                                                        II. 

 

Mandat imenovanega traja štiri leta. 

 

Navzočnost se ni spremenila (24 svetnikov). 

Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

7. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA MESTNE OBĈINE 

LJUBLJANA V SVET SREDNJE FRIZERSKE ŠOLE LJUBLJANA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je predsedujoči dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

                                                                         I. 

 

V Svet Srednje frizerske šole Ljubljana se imenuje: 

 

Eva KOŠULJANDIĈ. 

 

                                                                         II. 

Mandat imenovane traja štiri leta. 

 

Navzočnost se ni spremenila (24 svetnikov). 

Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

8. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA MESTNE OBĈINE 

LJUBLJANA V SVET JAVNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVODA ZDRAVSTVENI DOM ZA 

ŠTUDENTE UNIVERZE V LJUBLJANI 

 

Razpravljal ni nihče, zato je predsedujoči dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

V  Svet javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom za študente Univerze v Ljubljani se    

imenuje: 

 

Smiljan MEKICAR. 

 

II. 

Mandat imenovanega traja štiri leta.  

 

Navzočnost se ni spremenila (24 svetnikov). 

Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
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Sklep je bil sprejet. 

 

 

9. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA MESTNE OBĈINE 

LJUBLJANA V SVET JAVNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVODA UNIVERZITETNI 

REHABILITACIJSKI INŠTITUT REPUBLIKE SLOVENIJE - SOĈA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je predsedujoči dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

V  Svet javnega zdravstvenega zavoda Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike 

Slovenije - Soĉa se imenuje: 

 

Sašo RINK.                        

 

II. 

Mandat imenovanega traja štiri leta.  

 

Navzočnost se ni spremenila (24 svetnikov). 

Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

10. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNICE MESTNE OBĈINE 

LJUBLJANA V SVET JAVNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVODA ZAVOD ZA 

ZDRAVSTVENO VARSTVO LJUBLJANA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je predsedujoči dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

V  Svet javnega zdravstvenega zavoda Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana se imenuje: 

 

Dunja PIŠKUR KOSMAĈ. 

 

II. 

Mandat imenovane traja štiri leta.  

 

Navzočnost se ni spremenila (24 svetnikov). 

Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

11. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNICE MESTNE OBĈINE 

LJUBLJANA V SVET JAVNEGA ZAVODA KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE 

 

Razpravljal ni nihče, zato je predsedujoči dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 
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I. 

V  Svet javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje se imenuje: 

 

Nataša JAZBINŠEK SRŠEN. 

 

II. 

Mandat imenovane traja štiri leta.  

 

Navzočnost se ni spremenila (24 svetnikov). 

Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

12. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJA GIMNAZIJE ŠENTVID 

 

Razpravljal ni nihče, zato je predsedujoči dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Jaki ERKERJU se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnatelja Gimnazije Šentvid. 

 

Navzočnost se ni spremenila (24 svetnikov). 

Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 5. 

 

POROĈILO O OPRAVLJENEM NADZORU RAZPOLAGANJA S PREMOŢENJEM 

MOL, NAMENSKOSTI IN SMOTRNOSTI PORABE PRORAĈUNSKIH SREDSTEV IN 

FINANĈNEGA POSLOVANJA UPORABNIKOV PRORAĈUNSKIH SREDSTEV V 

LETU 2012 

 

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

 

Franc Slak, predsednik Nadzornega odbora Mestne občine Ljubljana, je podal uvodno obrazloţitev.  

 

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

 

Predsednica Statutarno pravne komisije Maša Kociper ni ţelela besede. 

 

Razpravljala je svetnica Breda Brezovar Papeţ. 

 

Svetnica Mojca Kucler Dolinar je podala POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da se točka 

prekine, ker je ţupan odsoten. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje 

 

POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnice Mojce Kucler Dolinar: 

 

Toĉka se prekine. 
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Navzočnost je priglasilo 30 svetnikov. 

Za so glasovali 4 svetniki. Proti je glasovalo 30 svetnikov. 

 

Postopkovni predlog sklepa ni bil sprejet. 

 

V nadaljevanju so razpravljali še svetniki Mojca Kucler Dolinar, Miha Jazbinšek, Anton Kranjc in 

Janko Möderndorfer ter direktorica mestne uprave Joţka Hegler. 

 

Odgovore in pojasnila v zvezi z razpravami svetnikov je podal Franc Slak. 

 

Nato je predsedujoči dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne obĉine Ljubljana se je seznanil s Poroĉilom o opravljenem nadzoru 

razpolaganja s premoţenjem MOL, namenskosti in smotrnosti porabe proraĉunskih sredstev in 

finanĉnega poslovanja uporabnikov proraĉunskih sredstev v letu 2012. 

 

Navzočnost je priglasilo 31 svetnikov. 

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

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 6. 

 

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O OBĈINSKEM 

PODROBNEM PROSTORSKEM NAĈRTU ZA DEL OBMOĈJA UREJANJA CI 5/6 ROG 

 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli še 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. 

 

Predsednica Statutarno pravne komisije Maša Kociper ni ţelela besede. 

 

 

Ker k predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o obĉinskem podrobnem 

prostorskem naĉrtu za del obmoĉja urejanja CI 5/6 Rog ni bil vloţen noben amandma, ni bilo 

razprave, zato je predsedujoči dal na glasovanje: 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

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

Odloka o obĉinskem podrobnem prostorskem naĉrtu za del obmoĉja urejanja CI 5/6 Rog. 

 

Navzočnost je priglasilo 25 svetnikov. 

Za je glasovalo 22 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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AD 7. 

 

PREDLOG ODLOKA O OBĈINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAĈRTU 191 

PODUTIK KAMNA GORICA – ZAHOD IN 34 CESTA ANDREJA BITENCA - PODUTIŠKA 

(DEL) 

 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli še amandmaje ţupana in svetnika 

Slavka Slaka ter poročili pristojnega Odbora za urejanje prostora in urbanizem in Statutarno pravne 

komisije. 

 

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 je podal mnenje Statutarno pravne komisije.  

 

I. 

O 8. ĉlenu predloga odloka, h kateremu je ţupan vloţil amandma, ni razpravljal nihče, zato je 

predsedujoči dal na glasovanje 

 

AMANDMA ţupana: 

 

V napovednem stavku petega odstavka 8. ĉlena se besedi »so dopustne« nadomestita z 

besedilom »je treba urediti«. 

 

Navzočnost je priglasilo 30 svetnikov. 

Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Amandma je bil sprejet. 

 

II. 

Ob odprtju razprave o 34. ĉlenu predloga odloka, h kateremu je svetnik Slavko Slak vloţil amandma, 

je svetnik Slavko Slak amandma umaknil. 

 

AMANDMA svetnika Slavka Slaka se je sicer glasil: 

 

V 34. ĉlenu (ureditev cest in prikljuĉevanje javne infrastrukture) se toĉka (5) spremeni tako, da 

se glasi:  

 

(5) V prostorski enoti C3 ima cesta C3 naslednji profil: 

- mešana površina za pešce in kolesarje                                1,50 m 

- vozišĉe: 2 x 2,75 m                                                                 5,50 m 

- skupaj                                                                                     7,00 m 

 

 

III. 

O 54. ĉlenu predloga odloka, h kateremu je ţupan vloţil amandma, ni razpravljal nihče, zato je 

predsedujoči dal na glasovanje 

 

AMANDMA ţupana: 

 

V tretjem odstavku 54. ĉlena se doda nova 3. alineja, ki se glasi: 
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» - enostanovanjske stavbe (CC-SI11100), dvostanovanjske stavbe (CC-SI11210), industrijske 

stavbe (CCSI-12510) in nestanovanjske kmetijske stavbe (CC-SI1271).« 

 

Navzočnost se ni spremenila (30 svetnikov). 

Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Amandma je bil sprejet. 

 

IV. 

O 59. ĉlenu predloga odloka, h kateremu je ţupan vloţil amandmaja, sta razpravljala svetnika Miha 

Jazbinšek in mag. Tomaţ Ogrin. 

 

Odgovore in pojasnila v zvezi z razpravo svetnika mag. Tomaţa Ogrina je podala Alenka Pavlin. 

 

Predsedujoči je nato dal na glasovanje: 

 

1. AMANDMA ţupana: 

 

V osmi toĉki 59. ĉlena se za ĉetrto alinejo doda nova peta alineja, ki se glasi: 

 

»- Cesta C3 v prostorski enoti C3 se lahko izvede v dveh etapah. Druga oziroma konĉna etapa 

ima profil, ki je naveden v petem odstavku 34. ĉlena tega odloka. V prvi etapi pa ima cesta C3 

naslednji profil: 

– hodnik za pešce    1,50 m 

– vozišĉe: 2 x 2,75 m    5,50 m 

– hodnik za pešce    1,50 m 

– skupaj    8,50 m.«. 

 

Navzočnost se ni spremenila (30 svetnikov). 

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

 

Amandma je bil sprejet. 

 

 

2. AMANDMA ţupana: 

 

V 59. ĉlenu se za 10. toĉko doda nova 11. toĉka, ki se glasi: 

 

»11. Dopustni objekti in dejavnosti: Ko bo v enoti urejanja prostora DR-396 zgrajen vrtec, se 

površine v stavbi G4, predvidene za vrtec, lahko namenijo stanovanjem.«. 

 

Navzočnost se ni spremenila (30 svetnikov). 

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

 

Amandma je bil sprejet. 

 

 

Nato je predsedujoči dal na glasovanje še 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne obĉine Ljubljana sprejme predlog Odloka o obĉinskem podrobnem 

prostorskem naĉrtu 191 Podutik Kamna Gorica – zahod in 34 Cesta Andreja Bitenca - 

Podutiška (del) skupaj s sprejetimi amandmaji. 
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Obrazloţitev glasu je podal svetnik Miha Jazbinšek. 

 

Navzočnost se ni spremenila (30 svetnikov). 

Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

AD 8. 

DOPOLNJENI OSNUTEK ODLOKA O OBĈINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM 

NAĈRTU 420 POLJE – POKOPALIŠĈE 

 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli še 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. 

 

Predsednica Statutarno pravne komisije Maša Kociper ni ţelela besede. 

 

Razpravljal ni nihče, zato je predsedujoči dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne obĉine Ljubljana sprejme dopolnjeni osnutek Odloka o obĉinskem 

podrobnem prostorskem naĉrtu 420 Polje – Pokopališĉe skupaj s pripombami. 

 

Navzočnost je priglasilo 35 svetnikov. 

Za je glasovalo 34 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 9. 

 

DOPOLNJENI OSNUTEK ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 

OBĈINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAĈRTU ZA OBMOĈJE BAVARSKEGA 

DVORA 

 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli še 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. 

 

Predsednica Statutarno pravne komisije Maša Kociper ni ţelela besede. 

 

Razpravljali so svetniki: Miha Jazbinšek, Gregor Istenič in mag. Tomaţ Ogrin. 
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Po končani razpravi je predsedujoči dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

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

dopolnitvah Odloka o obĉinskem podrobnem prostorskem naĉrtu za obmoĉje Bavarskega 

dvora skupaj s pripombami. 

 

Navzočnost je priglasilo 34 svetnikov. 

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

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 10. 

 

PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K SPREMEMBI POGODBE 

 

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

finance. 

 

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

prostora, je podala uvodno obrazloţitev.  

 

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

 

Član Statutarno pravne komisije Aleš Čerin je povedal, da Statutarno pravna komisija ni imela 

pripomb pravne narave. 

 

Razpravljala sta svetnika Miha Jazbinšek in mag. Tomaţ Ogrin. 

 

Odgovore in pojasnila v zvezi z razpravama svetnikov je podal predsedujoči Aleš Čerin in nato dal na 

glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne obĉine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o soglasju k spremembi pogodbe. 

 

Navzočnost je priglasilo 29 svetnikov. 

Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 11. 

 

PREDLOG ODLOKA O UREJANJU IN ODDAJI ZEMLJIŠĈ MESTNE OBĈINE 

LJUBLJANA ZA POTREBE VRTIĈKARSTVA 

 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli še amandmaja Svetniškega kluba 

N.Si in poročilo pristojnega Odbora za gospodarjenje z nepremičninami. 

 

Nataša Jazbinšek Seršen, vodja Oddelka za varstvo okolja, je podala uvodno obrazloţitev.  
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Mojca Kucler Dolinar, predsednica Odbora za gospodarjenje z nepremičninami, je podala stališče 

odbora. 

 

Član Statutarno pravne komisije Aleš Čerin je povedal, da Statutarno pravna komisija ni imela 

pripomb pravne narave. 

 

I. 

O 7. ĉlenu predloga odloka, h kateremu je Svetniški klub N.Si vloţil amandma, je razpravljala 

svetnica Mojca Kucler Dolinar. 

 

Po končani razpravi je predsedujoči dal na glasovanje 

 

AMANDMA Svetniškega kluba N.Si: 

 

Sedmi ĉlen odloka se dopolni tako, da se doda drugi odstavek, ki se glasi: 

 

V komisiji, ki bo skrbela za odpiranje javnih ponudb in dodelitev vrtiĉkov, naj bo prisoten 

predstavnik lokalne skupnosti.  

 

Navzočnost je priglasilo 26 svetnikov. 

Za je glasovalo 8 svetnikov. Proti je glasovalo 18 svetnikov. 

 

Amandma ni bil sprejet. 

 

II. 

O 9. ĉlenu predloga odloka, h kateremu je Svetniški klub N.Si vloţil amandma, ni razpravljal nihče, 

zato je predsedujoči dal na glasovanje 

 

AMANDMA Svetniškega kluba N.Si: 

 

Deveti ĉlen odloka se dopolni tako, da se za zadnjim stavkom doda naslednje besedilo: 

 

Ĉe tega ne uspe v celoti zagotavljati, se razdre zakupna pogodba za tisti del obmoĉja, ki ga 

zakupnik ne zmore ali noĉe urejati.  

 

Navzočnost se ni spremenila (26 svetnikov). 

Za je glasovalo 5 svetnikov. Proti je glasovalo 22 svetnikov. 

  

Amandma ni bil sprejet. 

 

 

Nato je predsedujoči dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne obĉine Ljubljana sprejme predlog Odloka o urejanju in oddaji zemljišĉ 

Mestne obĉine Ljubljana za potrebe vrtiĉkarstva. 
 

Navzočnost se ni spremenila (26 svetnikov). 

Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

  

Sklep je bil sprejet. 
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AD 12. 

 

PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH SKLEPA O DOLOĈITVI 

JAVNE INFRASTRUKTURE NA PODROĈJU KULTURE 

 

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

kulturo in raziskovalno dejavnost. 

 

Davor Buinjac iz Oddelka za kulturo je podal uvodno obrazloţitev.  

 

Prof. dr. Gregor Tomc, podpredsednik Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost, je podal stališče 

odbora. 

 

Član Statutarno pravne komisije Aleš Čerin je povedal, da komisija ni imela pripomb pravne narave. 

 

Razpravljal ni nihče, zato je predsedujoči dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

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

Sklepa o doloĉitvi javne infrastrukture na podroĉju kulture. 

 

Navzočnost je priglasilo 32 svetnikov. 

Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

  

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 13. 

 

PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBI DRUŢBENE POGODBE, RAZREŠITVI 

DIREKTORJA IN IMENOVANJU NOVEGA DIREKTORJA DRUŢBE BEŢIGRAJSKI 

ŠPORTNI PARK ŠPORTNI MARKETING D.O.O. 

 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli še amandma svetnika mag. 

Tomaţa Ogrina in poročilo pristojnega Odbora za finance, pred nadaljevanjem seje pa še prečiščeno 

besedilo druţbene pogodbe. 

 

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

 

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

 

Član Statutarno pravne komisije Aleš Čerin je povedal, da komisija ni imela pripomb pravne narave. 

 

O aktu v celoti sta razpravljala svetnika Miha Jazbinšek in mag. Tomaţ Ogrin. 

 

O 3. toĉki predloga sklepa, h kateri je svetnik mag. Tomaţ Ogrin vloţil amandma, je razpravljal sam 

predlagatelj amandmaja. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje 

 

AMANDMA svetnika mag. Tomaţa OGRINA: 

 



 

20 
 

Besedilo 3. toĉke predloga Sklepa o spremembi druţbene pogodbe, razrešitvi direktorja in 

imenovanju novega direktorja druţbe BEŢIGRAJSKI ŠPORTNI PARK športni marketing 

d.o.o. se spremeni tako, da se v celoti glasi:  

 

Mestni svet pooblašĉa ţupana Zorana Jankovića, da v imenu Mestne obĉine Ljubljana na 

skupšĉini druţbe BEŢIGRAJSKI ŠPORTNI PARK športni marketing d.o.o. zastopa interese 

Mestne obĉine Ljubljana ter glasuje za sprejem sklepa o spremembi druţbene pogodbe druţbe 

v besedilu iz prve toĉke in za sklep iz druge toĉke tega sklepa in od dozdajšnjega direktorja 

Joţeta Peĉeĉnika zahteva poroĉilo o vseh odškodninskih zahtevkih in o z njimi povezanih 

sodnih postopkih, ki so se zaĉeli v obdobju, ko je bil zakoniti zastopnik druţbe BEŢIGRAJSKI 

ŠPORTNI PARK športni marketing d.o.o. 

 

Predsedujoči je povedal, da ţupan in Lista Zorana Jankovića amandma podpirata. 

 

Navzočnost je priglasilo 29 svetnikov. 

Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

  

Amandma je bil sprejet. 

 

 

Predsedujoči je podal odgovore in pojasnila v zvezi z razpravama svetnikov in nato dal na glasovanje  

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne obĉine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o spremembi druţbene pogodbe, 

razrešitvi direktorja in imenovanju novega direktorja druţbe BEŢIGRAJSKI ŠPORTNI 

PARK športni marketing d.o.o. skupaj s sprejetim amandmajem. 

 

Obrazloţitev glasu je podala svetnica Breda Brezovar Papeţ. 

 

Navzočnost se ni spremenila (29 svetnikov). 

Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki. 

  

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 14. 

 

PREDLOG PRAVILNIKA O POGOJIH, MERILIH IN POSTOPKU ZA SOFINANCIRANJE 

IZVAJALCEV LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V MESTNI OBĈINI LJUBLJANA 

 

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

šport z amandmaji ter poročilo Statutarno pravne komisije, v skladu s katerim se o 6. amandmaju 

Odbora za šport ne razpravlja in ne glasuje, ker je v nasprotju s pozitivno zakonodajo. 

 

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

 

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

 

Predsednica Statutarno pravne komisije Maša Kociper je predstavila mnenje komisije. 

 

O aktu v celoti ni razpravljal nihče. 
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I. 

O 7. ĉlenu predloga pravilnika, h kateremu je Odbor za šport vloţil amandma, so razpravljali 

svetniki: Slavko Slak, Gregor Istenič, dr. Marta Bon, mag. Tomaţ Ogrin, Janko Möderndorfer, Dejan 

Crnek in Mitja Meršol. 

 

Po končani razpravi je predsedujoči dal na glasovanje 

 

AMANDMA Odbora za šport: 

 

V 7. ĉlenu (prednostne športne panoge) se v prvem odstavku za besedo tenis doda vejica in 

beseda »teakwondo WTF« . 

 

Navzočnost je priglasilo 32 svetnikov. 

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

  

Amandma ni bil sprejet. 

 

II. 

O 13. ĉlenu predloga pravilnika, h kateremu je Odbor za šport vloţil amandma, ni razpravljal nihče, 

zato je predsedujoči dal na glasovanje 

 

AMANDMA Odbora za šport: 

 

V 13. ĉlenu (pogoji za prijavo na razpis) se ĉrta prva alineja, ki glasi »da je vĉlanjen v 

nacionalno panoţno športno zvezo;« 

 

Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 

Za je glasovalo 21 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 

  

Amandma je bil sprejet. 

 

III. 

O 17. ĉlenu predloga pravilnika, h kateremu je Odbor za šport vloţil amandma, ni razpravljal nihče, 

zato je predsedujoči dal na glasovanje 

 

AMANDMA Odbora za šport: 

 

V 17. ĉlenu (pogoji za prijavo na razpis) se ĉrta prva alineja, ki glasi »da je vĉlanjen v 

nacionalno panoţno športno zvezo;« 

 

Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 

Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

  

Amandma je bil sprejet. 

 

IV. 

O 21. ĉlenu predloga pravilnika, h kateremu je Odbor za šport vloţil amandma, ni razpravljal nihče, 

zato je predsedujoči dal na glasovanje  

 

AMANDMA Odbora za šport: 

 

V 21. ĉlenu (pogoji za prijavo na razpis) se ĉrta prva alineja, ki glasi »da je vĉlanjen v 

nacionalno panoţno športno zvezo;« 
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Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 

Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

  

Amandma je bil sprejet. 

 

V. 

O 26. ĉlenu predloga pravilnika, h kateremu je Odbor za šport vloţil amandma, ni razpravljal nihče, 

zato je predsedujoči dal na glasovanje 

 

AMANDMA Odbora za šport: 

 

V 26. ĉlenu (pogoji za prijavo na razpis) se ĉrta prva alineja, ki glasi »da je vĉlanjen v 

nacionalno panoţno športno zvezo;« 

 

Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 

Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

  

Amandma je bil sprejet. 

 

 

Nato je predsedujoči dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne obĉine Ljubljana sprejme predlog Pravilnika o pogojih, merilih in 

postopku za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Mestni obĉini Ljubljana 

skupaj s sprejetimi amandmaji. 

 

Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 

Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

  

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 15. 

 

PREDLOG LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V MESTNI OBĈINI LJUBLJANA ZA LETO 

2014 

 

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

šport. 

 

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

 

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

 

Član Statutarno pravne komisije Aleš Čerin je povedal, da komisija nima pripomb pravne narave. 

 

Razpravljali so svetniki Breda Brezovar Papeţ, Meta Vesel Valentinčič in mag. Tomaţ Ogrin. 

 

Odgovore in pojasnila v zvezi z razpravo svetnice Mete Vesel Valentinčič je podal Marko Kolenc. 

 

Po končani razpravi je predsedujoči dal na glasovanje 



 

23 
 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne obĉine Ljubljana sprejme predlog Letnega programa športa v Mestni 

obĉini Ljubljana za leto 2014. 

 

Navzočnost je priglasilo 34 svetnikov. 

Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 16. 

 

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI 

ZAVODA ZA OSKRBO NA DOMU 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. 

 

Predsednica Statutarno pravne komisije Maša Kociper ni ţelela besede. 

 

1.) 

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

mestnega sveta). O Predlogu za sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

ustanovitvi Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana po hitrem postopku ni razpravljal nihče, zato 

je predsedujoči dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

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

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

postopku. 

 

Navzočnost je priglasilo 33 svetnikov. 

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

  

Sklep je bil sprejet. 

 

 

2.) 

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

Ljubljana  

 

Razpravljal ni nihče, zato je predsedujoči dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

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

Odloka o ustanovitvi Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana. 
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Navzočnost se ni spremenila (33 svetnikov). 

Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

  

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 17. 

 

PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU JAVNEMU ZAVODU LEKARNA LJUBLJANA K 

NAKUPU POSLOVNIH PROSTOROV ZA LEKARNO BEŢIGRAJSKI DVOR 

 

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

finance. 

 

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

 

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

 

Predsednica Statutarno pravne komisije Maša Kociper ni ţelela besede. 

 

Razpravljal ni nihče, zato je predsedujoči dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne obĉine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o soglasju Javnemu zavodu 

Lekarna Ljubljana k nakupu poslovnih prostorov za Lekarno Beţigrajski dvor. 

 

Navzočnost je priglasilo 32 svetnikov. 

Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

  

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 18. 

 

PREDLOG SKLEPA O UKINITVI GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA NA NEPREMIĈNINI 

S PARC. ŠT. 200/171, K.O. 1732 – ŠTEPANJA VAS 

 

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

gospodarske javne sluţbe in promet. 

 

Gorazd Gorkič, vodja Odseka za skupne zadeve Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, je 

podal uvodno obrazloţitev.  

 

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

 

Predsednica Statutarno pravne komisije Maša Kociper ni ţelela besede. 

 

Razpravljali so svetniki mag. Tomaţ Ogrin, Slavko Slak in Mojca Kucler Dolinar. 

 

Odgovor v zvezi z razpravo svetnika mag. Tomaţa Ogrina je podala Simona Remih, vodja Oddelka 

za ravnanje z nepremičninami. 

 

Po končani razpravi je predsedujoči dal na glasovanje 
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PREDLOG SKLEPA: 

 

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

dobra na nepremiĉnini s parc. št. 200/171, k.o. 1732 – Štepanja vas. 

 

Navzočnost je priglasilo 32 svetnikov. 

Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

  

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 19. 

 

PREDLOG SKLEPA O UKINITVI GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA NA NEPREMIĈNINI 

S PARC. ŠT. 738/2, K.O. 2636 - BEŢIGRAD 

 

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

gospodarske javne sluţbe in promet. 

 

Gorazd Gorkič, vodja Odseka za skupne zadeve Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, je 

podal uvodno obrazloţitev. 

 

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

 

Predsednica Statutarno pravne komisije Maša Kociper ni ţelela besede. 

 

Razpravljal ni nihče, zato je predsedujoči dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

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

dobra na nepremiĉnini s parc. št. 738/2, k.o. 2636 – Beţigrad.  

 

Navzočnost je priglasilo 34 svetnikov. 

Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Svetnik Gregor Istenič je zahteval ponovitev glasovanja. 

 

Predsedujoči je dal predlog sklepa ponovno na glasovanje. 

 

Navzočnost se ni spremenila (34 svetnikov). 

Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

  

Sklep je bil sprejet. 

 

 

S tem je bil izčrpan dnevni red 29. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, zato je predsedujoči 

ob 19.35 uri sejo končal. 

 

 

Vodja 

Sluţbe za organiziranje dela mestnega sveta 

Matjaž Bregar 

Ţupan 

Mestne občine Ljubljana 

Zoran Janković 
 


