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MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
M E S T N I   S V E T 
 
Mestni trg 1  
1000 Ljubljana 
 

Šifra:    032-107/2006-38 
Datum: 10. 7. 2006   
 
 

ZAPISNIK 
 
 
29. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, ki je bila: 
 

• v ponedeljek, 8. maja 2006 – I. zasedanje 
• v ponedeljek, 15. maja 2006 – II. zasedanje 
• v ponedeljek, 22. maja 2006 – III. zasedanje 
• v ponedeljek, 29. maja 2006 – IV. zasedanje 
 

Zasedanja so potekala v Veliki sejni dvorani Mestne občine Ljubljana, Magistrat, 
Mestni trg 1, Ljubljana. 
 
Zasedanja sta vodila županja Mestne občine Ljubljana Danica SIMŠIČ ter podžupan Miloš 
PAVLICA. 
  
Na I. zasedanju dne 8. maja 2006 so bili navzoči člani in članice Mestnega sveta (v 
nadaljevanju svetniki): 
 
doc. dr. Bojana BEOVIĆ, Peter Jožef BOŽIČ, Boštjan CIZELJ, Anton COLARIČ, dr. Drago 
ČEPAR, Maja ČEPIČ, Damijan DOLINAR, Stanislava Marija FERENČAK MARIN, doc. dr. 
Gregor GOMIŠČEK, Gregor ISTENIČ, Mihael JARC, Miha JAZBINŠEK, Janez JEMEC, 
Aleš KARDELJ, Miha KOPRIVŠEK, Marinka LEVIČAR, Boris MAKOTER, Barbara 
MIKLAVČIČ, Janko MÖDERNDORFER, Angela MURKO PLEŠ, Branko OMERZU, Miloš 
PAVLICA, prof. dr. Stanislav PEJOVNIK, Zvone PENKO, Dunja PIŠKUR KOSMAČ, Franc 
SLAK, Slavko SLAK, mag. Janez SODRŽNIK, Eva STRMLJAN KRESLIN, Peter SUŠNIK, 
Majda ŠIRCA, Marija ŠTERBENC, prof. dr. Darko ŠTRAJN, prof. dr. Metka TEKAVČIČ, 
Marjeta VESEL VALENTINČIČ, Janez VRBOŠEK, dr. Jože ZAGOŽEN in Janez ŽAGAR. 
 
Zasedanja se niso udeležili svetniki: Dominik Sava ČERNJAK, Roman JAKIČ, Dimitrij 
KOVAČIČ, Samo KUŠČER, mag. Igor OMERZA, Viktorija POTOČNIK, Cvetka SELŠEK 
– opr. 
 
 
Na II. zasedanju dne 15. maja 2006 so bili navzoči svetniki: 
 
Peter Jožef BOŽIČ, Boštjan CIZELJ, Anton COLARIČ, dr. Drago ČEPAR, Maja ČEPIČ, 
Dominik Sava ČERNJAK, Stanislava Marija FERENČAK MARIN, doc. dr. Gregor 
GOMIŠČEK, Gregor ISTENIČ, Roman JAKIČ, Mihael JARC, Miha JAZBINŠEK, Janez 
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JEMEC, Aleš KARDELJ, Miha KOPRIVŠEK, Dimitrij KOVAČIČ, Samo KUŠČER, 
Marinka LEVIČAR, Boris MAKOTER, Barbara MIKLAVČIČ, Janko MÖDERNDORFER, 
Angela MURKO PLEŠ, mag. Igor OMERZA, Branko OMERZU, Miloš PAVLICA, prof. dr. 
Stanislav PEJOVNIK, Zvone PENKO, Dunja PIŠKUR KOSMAČ, Viktorija POTOČNIK, 
Franc SLAK, Slavko SLAK, mag. Janez SODRŽNIK, Eva STRMLJAN KRESLIN, Peter 
SUŠNIK, Majda ŠIRCA, Marija ŠTERBENC, prof. dr. Metka TEKAVČIČ, Marjeta VESEL 
VALENTINČIČ, Janez VRBOŠEK, dr. Jože ZAGOŽEN in Janez ŽAGAR. 
 
Zasedanja se niso udeležili svetniki: doc. dr. Bojana BEOVIĆ, Damijan DOLINAR, Cvetka 
SELŠEK – opr. in prof. dr. Darko ŠTRAJN – opr. 
 
 
Na III. zasedanju dne 22. maja 2006 so bili navzoči svetniki: 
 
Peter Jožef BOŽIČ, Boštjan CIZELJ, Anton COLARIČ, dr. Drago ČEPAR, Maja ČEPIČ, 
Dominik Sava ČERNJAK, Damijan DOLINAR, Stanislava Marija FERENČAK MARIN, 
doc. dr. Gregor GOMIŠČEK, Gregor ISTENIČ, Roman JAKIČ, Mihael JARC, Miha 
JAZBINŠEK, Janez JEMEC, Aleš KARDELJ, Miha KOPRIVŠEK, Dimitrij KOVAČIČ, 
Samo KUŠČER, Marinka LEVIČAR, Boris MAKOTER, Barbara MIKLAVČIČ, Janko 
MÖDERNDORFER, Angela MURKO PLEŠ, mag. Igor OMERZA, Branko OMERZU, 
Miloš PAVLICA, Zvone PENKO, Dunja PIŠKUR KOSMAČ, Slavko SLAK, mag. Janez 
SODRŽNIK, Eva STRMLJAN KRESLIN, Majda ŠIRCA, Marija ŠTERBENC, prof. dr. 
Darko ŠTRAJN, prof. dr. Metka TEKAVČIČ, Marjeta VESEL VALENTINČIČ, Janez 
VRBOŠEK in Janez ŽAGAR. 
 
Zasedanja se niso udeležili svetniki: doc. dr. Bojana BEOVIĆ, prof. dr. Stanislav PEJOVNIK 
– opr., Viktorija POTOČNIK – opr., Cvetka SELŠEK – opr., Franc SLAK, – opr., Peter 
SUŠNIK in dr. Jože ZAGOŽEN - opr. 
 
 
Na IV. zasedanju dne 29. maja 2006 so bili navzoči svetniki: 
 
Boštjan CIZELJ, dr. Drago ČEPAR, Maja ČEPIČ, Dominik Sava ČERNJAK, Stanislava 
Marija FERENČAK MARIN, doc. dr. Gregor GOMIŠČEK, Gregor ISTENIČ, Mihael JARC, 
Miha JAZBINŠEK, Janez JEMEC, Aleš KARDELJ, Miha KOPRIVŠEK, Dimitrij 
KOVAČIČ, Samo KUŠČER, Boris MAKOTER, Barbara MIKLAVČIČ, Janko 
MÖDERNDORFER, Angela MURKO PLEŠ, Branko OMERZU, Miloš PAVLICA, prof. dr. 
Stanislav PEJOVNIK, Zvone PENKO, Dunja PIŠKUR KOSMAČ, Viktorija POTOČNIK, 
Franc SLAK, Slavko SLAK, mag. Janez SODRŽNIK, Eva STRMLJAN KRESLIN, Peter 
SUŠNIK, Marija ŠTERBENC, prof. dr. Metka TEKAVČIČ in Janez VRBOŠEK.  
 
Zasedanja se niso udeležili svetniki: doc. dr. Bojana BEOVIĆ – opr., Peter Jožef BOŽIČ – 
opr., Anton COLARIČ – opr., Damijan DOLINAR, Roman JAKIČ, Marinka LEVIČAR, 
mag. Igor OMERZA, Cvetka SELŠEK – opr., Majda ŠIRCA, prof. dr. Darko ŠTRAJN – opr., 
Marjeta VESEL VALENTINČIČ –opr., dr. Jože ZAGOŽEN in Janez ŽAGAR. 
 
 
Prvo zasedanje se je pričelo ob 17.36 uri (po končani 28. seji) ob navzočnosti 32 
svetnikov. 
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Prvo zasedanje sta vodila županja Mestne občine Ljubljana Danica SIMŠIČ in podžupan 
Miloš PAVLICA.   
 
S sklicem so svetniki prejeli predlog dnevnega reda 29. seje Mestnega sveta Mestne občine 
Ljubljana. Po sklicu pa so prejeli še umik 4. točke dnevnega reda z naslovom »Predlog 
Sklepa o sklenitvi pogodbe o izvensodni poravnavi za vračilo objekta na Prešernovi 29 v 
Ljubljani in plačila odškodnine za nezmožnost uporabe objekta po drugem odstavku 72. 
člena ZDEN«. Ostale točke dnevnega reda so se ustrezno preštevilčile. 
 
Podžupan Miloš PAVLCA je svetnike obvestil, da je na seji pri vseh točkah o osnutkih 
odlokov o programu opremljanja zemljišč za podrobnejše obrazložitve navzoč tudi Marko 
FATUR iz Ljubljanskega urbanističnega zavoda. 
 
Podžupan je dal v obravnavo naslednji PREDLOG DNEVNEGA REDA: 
 
1. Potrditev zapisnikov 44., 45. in 46. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine 

Ljubljana 
2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude 
3. Kadrovske zadeve 
4. Predlog Odloka o določitvi plovbnega režima 
5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo 

stavbnega zemljišča s predlogom za hitri postopek  
6. Obravnava gradiva za Svet ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding 

Ljubljana, d. o. o. 
7. Osnutek Odloka o programu opremljanja zemljišč za gradnjo za obstoječo 

komunalno infrastrukturo za območje Mestne občine Ljubljana 
8. a) Predlog Odloka o Občinskem lokacijskem načrtu za dele območij urejanja ŠP 4/1-

1 Avtotehna in ŠP 4/1-2 Avtohiša 
b) Osnutek Odloka o programu opremljanja za del območja urejanja ŠP 4/1-1 
Avtotehna in ŠP 4/1-2 - Avtohiša 

9. a) Osnutek Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja ŠP 2/1 Litostroj – južni 
del in del območja urejanja ŠR 2/1 Stadion 
b) Osnutek odloka o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju 
urejanja ŠP 2/1 Litostroj – južni del in delu območja urejanja ŠR 2/1 Stadion 

10. a) Osnutek Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območja urejanja ŠP 6/2 
SKIP – del, ŠR 6/1 RC Šentvid – del in ŠI 6/1 Turbo inštitut – del  
b)Osnutek Odloka o programu opremljanja za območja urejanja ŠP 6/2 Skip – del, 
ŠR 6/1 RC Šentvid - del,  in ŠI 6/1 Turbo inštitut - del  

11. Osnutek Odloka o programu opremljanja za del območja urejanja ŠO 1/2 Šiška 
(osrednji del) 

12. Osnutek Odloka o programu opremljanja na območju Litostroja – severni del 
13. Osnutek Odloka o programu opremljanja zemljišč za gradnjo za območje urejanja 

VS 3/5 Brdo, del območja urejanja VP 3/2 Brdo in del območja urejanja VS 3/3 Brdo 
- Vrhovci 

14. Predlog Odloka o programu opremljanja za del območja urejanja ŠS 3/5 Podutik 
(vzhodni del) 

15. Osnutek Odloka o ustanovitvi proračunskega sklada Mestne občine Ljubljana za 
področje komunalnega gospodarstva 

16. Poročilo o uresničevanju stanovanjskega programa MOL za leto 2005 
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O predlaganem dnevnem redu ni razpravljal nihče, zato je podžupan dal na glasovanje: 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog dnevnega reda 29. seje mestnega 
sveta. 
 
Navzočnost je priglasilo 25 svetnikov. 
Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Predlagani dnevni red je bil sprejet. 

 
 

AD 1. 
 

POTRDITEV ZAPISNIKOV 44., 45. IN 46. IZREDNE SEJE MESTNEGA SVETA 
MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. 
 
1. POTRDITEV ZAPISNIKA 44. IZREDNE SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE 

OBČINE LJUBLJANA  
 
O zapisniku 44. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana ni razpravljal nihče, 
zato je podžupan dal na glasovanje: 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi zapisnik 44. izredne seje Mestnega sveta 
Mestne občine Ljubljana z dne 30. januarja 2006. 
 
Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov). 
Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
2. POTRDITEV ZAPISNIKA 45. IZREDNE SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE 

OBČINE LJUBLJANA  
 
O zapisniku 45. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana ni razpravljal nihče, 
zato je podžupan dal na glasovanje: 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi zapisnik 45. izredne seje Mestnega sveta 
Mestne občine Ljubljana z dne 6. februarja 2006. 
 
Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov). 
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Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
3. POTRDITEV ZAPISNIKA 46. IZREDNE SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE 

OBČINE LJUBLJANA  
 
O zapisniku 46. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana ni razpravljal nihče, 
zato je podžupan dal na glasovanje: 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi zapisnik 46. izredne seje Mestnega sveta 
Mestne občine Ljubljana z dne 20. marca 2006. 
 
Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov). 
Za je glasovalo 23 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 po sklicu seje.  
 
Ob 17.44 uri je vodenje seje ponovno prevzela županja. 
 
Pisno vprašanje z zahtevo za ustno predstavitev so skladno z 98. členom Poslovnika Mestnega 
sveta Mestne občine Ljubljana poslali svetniki Peter BOŽIČ, Janko MÖDERNDORFER in 
prof. dr. Stanislav PEJOVNIK. 
 
1.  
Peter BOŽIČ 
Ponovno vprašanje v zvezi s poravnavo škode zaradi pogodbe s podjetjem Gratel. 
Na vprašanje je odgovoril  Gorazd GORKIČ z Oddelka za gospodarske javne službe in 
promet. 
 
2. 
Janko MÖDERNDORFER 
Vprašanje v zvezi z ureditvijo spominskega kompleksa na Urhu pri Ljubljani. 
Na vprašanje je odgovoril  Tomaž BRATE z Oddelka za kulturo in raziskovalno 
dejavnost. 
 
3.  
Prof. dr. Stanislav  PEJOVNIK 
Vprašanje v zvezi z ustanovitvijo kluba samostojnih svetnikov. 
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Na vprašanje je odgovoril predsednik Statutarno pravne komisije Miloš PAVLICA. 
 
 
Svetniki so do in na 29. seji mestnega sveta pisno postavili naslednja vprašanja in pobude: 
 
1. 
Dimitrij KOVAČIČ 
1. 1. 
Pobuda za nujno sanacijo ali izdelavo nove armiranobetonske ploščadi na objektu Celovške 
ceste 99. 
 
2. 
Zvone PENKO 
2. 1. 
Pobuda za spremembo mestnega odloka, ki prepoveduje kakršnokoli dejavnost oziroma 
gradnje pod zelenimi površinami. 
2. 2.  
Pobuda za razglasitev Letališkega stolpa in hangerja starega letališča v Mostah za tehnični 
spomenik. 
 
3. 
Dominik Sava ČERNJAK 
3. 1. 
Vprašanje v zvezi z odstranjevanjem polomljenega drevja zaradi novozapadlega snega. 
 
 
Svetnik Dimitrij KOVAČIČ je prejel pisni odgovor na pobudo v zvezi z izgradnjo 
kanalizacije v naselju Podgorica od številke 121 do 143.  

 
 

AD 3. 
 

KADROVSKE ZADEVE 
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli pred sejo.  
 
Slavko SLAK, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je podal 
uvodno obrazložitev k predlogu sklepa komisije. 
 
 
PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO VRTCA ZELENA 
JAMA 
 
Razpravljal ni nihče, zato je županja dala na glasovanje: 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Lučki BABUDER se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Vrtca Zelena 
jama. 
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Navzočnost je priglasilo 26 svetnikov. 
Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 4. 
 

PREDLOG ODLOKA O DOLOČITVI PLOVBNEGA REŽIMA 
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli amandmaje 
svetnika Damijana DOLINARJA ter poročilo pristojnega Odbora za gospodarske javne službe 
in promet, pred sejo pa so prejeli še odgovor Oddelka za gospodarske javne službe in promet 
na amandmaje svetnika Damijana DOLINARJA. 
 
Gorazd GORKIČ, po pooblastilu županje vodja Oddelka za gospodarske javne službe in 
promet, je podal uvodno obrazložitev. 
 
Dunja PIŠKUR KOSMAČ, članica Odbora za gospodarske javne službe in promet, je podala 
stališče odbora. 
 
Predsednik Statutarno pravne komisije Miloš PAVLICA ni želel besede. 
 
Županja je svetnike obvestila, da se obravnava predloga odloka na podlagi 135. člena 
Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana opravi po vrstnem redu posebej o 
vsakem členu, h kateremu so vloženi amandmaji. Razprava o posameznem členu je omejena 
na razpravo o amandmajih, ki so vloženi k temu členu. Glasovanje o amandmajih se opravi 
takoj po končani razpravi o amandmajih k posameznemu členu. 
 
 

I. 
 

O 1. členu predloga odloka, h kateremu je svetnik Damijan DOLINAR vložil AMANDMA, 
ni razpravljal nihče, zato je županja dala na glasovanje:    
 
AMANDMA svetnika Damijana DOLINARJA: 
 
1. člen: tretji odstavek: se črta 
 
Navzočnost se ni spremenila (26 svetnikov). 
Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 

II. 
 

O 4. členu predloga odloka, h kateremu je svetnik Damijan DOLINAR vložil 
AMANDMAJA, sta razpravljala svetnika: Damijan DOLINAR in doc. dr. Gregor 
GOMIŠČEK. 
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Ob 18.06 uri je vodenje seje prevzel podžupan Miloš PAVLICA. 
 
Odgovore in pojasnila v zvezi z razpravama svetnikov je podal Gorazd GORKIČ, po 
pooblastilu županje vodja Oddelka za gospodarske javne službe in promet. 
 
Po končani razpravi je podžupan dal na glasovanje 
 
1. AMANDMA svetnika Damijana DOLINARJA: 
 
4. člen: prvi odstavek: izraz športni veslaški čolni se zamenja z izrazom plovila 
 
Podžupan je pojasnil, da uprava amandmaja ne podpira. 
 
Navzočnost se ni spremenila (26 svetnikov). 
Za je glasovalo 8 svetnikov. Proti je glasovalo 18 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
2. AMANDMA svetnika Damijana DOLINARJA: 
 
4. člen: drugi odstavek: izraz »od mostu avtoceste v Črni vasi« naj se zamenja z »od 
mostu avtoceste preko Ljubljanice« ali z »od mosta za vodovod v Črni vasi« ali pa naj se 
dodajo geografske koordinate. 
 
Podžupan je pojasnil, da uprava amandma podpira. Skupaj s predlagateljem amandmaja so 
svetniki sklenili, da glasujejo o varianti »od mosta za vodovod v Črni vasi«. 
 
Navzočnost se ni spremenila (26 svetnikov). 
Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 

III. 
 

O 7. členu predloga odloka, h kateremu je svetnik Damijan DOLINAR vložil AMANDMA, 
ni razpravljal nihče, zato je podžupan dal na glasovanje:    
 
AMANDMA svetnika Damijana DOLINARJA: 
 
7. člen: doda se drugi odstavek med obstoječi prvi in drugi odstavek: Na lokaciji 
pristanišča za plovno območje se zgradi tudi navoz (rampa) oziroma se postavi  dvigalo 
nosilnosti 5 t za spuščanje in dvigovanje plovil s prikolice v Ljubljanico oziroma iz nje. 
 
Podžupan je pojasnil, da uprava amandmaja ne podpira. 
 
Navzočnost se ni spremenila (26 svetnikov). 
Za so glasovali 3 svetniki. Proti je glasovalo 18 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
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IV. 

 
O 8. členu predloga odloka, h kateremu je svetnik Damijan DOLINAR vložil AMANDMA, 
so razpravljali svetniki: Damijan DOLINAR, Gregor ISTENIČ, Peter BOŽIČ, doc. dr. Gregor 
GOMIŠČEK in Miha JAZBINŠEK.    
 
Po končani razpravi je podžupan dal na glasovanje: 
 
AMANDMA svetnika Damijana DOLINARJA: 
 
8. člen: Doda se četrti odstavek za obstoječim tretjim odstavkom: Na vstopno izstopnih 
mestih ni dovoljeno sidranje plovil razen za vkrcanje oziroma izkrcanje potnikov. Ali pa 
druga varianta: Na vstopno izstopnih mestih ni dovoljeno sidranje plovil, ki 
onemogočajo varen vstop ali izstop potnikov preko sidranih plovil. 
 
Podžupan je pojasnil, da uprava amandmaju nasprotuje. Skupaj s predlagateljem amandmaja 
so svetniki sklenili, da glasujejo o prvi varianti »Na vstopno izstopnih mestih ni dovoljeno 
sidranje plovil razen za vkrcanje oziroma izkrcanje potnikov.« 
 
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov. 
Za je glasovalo 11 svetnikov. Proti je glasovalo 13 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 

V. 
 

O 10. členu predloga odloka, h kateremu je svetnik Damijan DOLINAR vložil 
AMANDMA, so razpravljali svetniki: Gregor ISTENIČ, Damijan DOLINAR, doc. dr. 
Gregor GOMIŠČEK in Miha JAZBINŠEK.     
 
Po končani razpravi je podžupan dal na glasovanje 
 
AMANDMA svetnika Damijana DOLINARJA: 
 
10. člen: Prvi odstavek: Besedilo se spremeni v : Plovila, ki nimajo privezov se morajo 
po končani uporabi umakniti na obalo. 
 
Podžupan je pojasnil, da uprava amandmaja ne podpira. 
 
Navzočnost se ni spremenila (24 svetnikov). 
Za je glasovalo 8 svetnikov. Proti je glasovalo 15 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 

VI. 
 

O 16. členu predloga odloka, h kateremu je svetnik Damijan DOLINAR vložil 
AMANDMA, ni razpravljal nihče, zato je podžupan dal na glasovanje:    
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AMANDMA svetnika Damijana DOLINARJA: 
 
16. člen: Prvi odstavek: doda te tretja alineja, ki se glasi: »vožnja z vodnimi skuterji« in 
četrta alineja, ki se glasi: »glisiranje za vsa plovila razen za plovila na intervencijski 
vožnji«. 
 
Podžupan je pojasnil, da uprava amandmaja ne podpira.  
 
Navzočnost se ni spremenila (24 svetnikov). 
Za je glasovalo 11 svetnikov. Proti je glasovalo 13 svetnikov. 
 
Podžupan je amandma ponovno dal na glasovanje. 
 
Navzočnost se ni spremenila (24 svetnikov). 
Za je glasovalo 13 svetnikov. Proti je glasovalo 15 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 

VII. 
 
O 19. členu predloga odloka, h kateremu je svetnik Damijan DOLINAR vložil 
AMANDMAJA, ni razpravljal nihče, zato je podžupan dal na glasovanje:    
 
1. AMANDMA svetnika g. Damijana DOLINARJA: 
 
19. člen: Prvi odstavek, prva alineja: črta se prva alineja 
 
Podžupan je pojasnil, da uprava amandma podpira. 
 
Navzočnost se ni spremenila (24 svetnikov). 
Za je glasovalo 21 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
2. AMANDMA svetnika g. Damijana DOLINARJA: 
 
19. člen: Prvi odstavek, doda se alineja: ravna v nasprotju s četrtim odstavkom 8. člena 
 
Podžupan je pojasnil, da uprava amandmaja ne podpira.  
 
Navzočnost se ni spremenila (24 svetnikov). 
Za so glasovali 4 svetniki. Proti je glasovalo 13 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
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VIII. 
 
O 20. členu predloga odloka, h kateremu je svetnik Damijan DOLINAR vložil 
AMANDMAJA, ni razpravljal nihče, zato je podžupan dal na glasovanje: 
  
1. AMANDMA svetnika Damijana DOLINARJA: 
 
20. člen: Prvi odstavek, prva alineja: črta se prva alineja 
 
Podžupan je pojasnil, da uprava amandma podpira.  
 
Navzočnost se ni spremenila (24 svetnikov). 
Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
2. AMANDMA svetnika Damijana DOLINARJA: 
 
20. člen: Prvi odstavek, doda se alineja: ravna v nasprotju s četrtim odstavkom 8. člena 
 
Podžupan je pojasnil, da uprava amandmaja ne podpira.  
 
Navzočnost se ni spremenila (24 svetnikov). 
Za je glasovalo 9 svetnikov. Proti je glasovalo 14 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
Podžupan je dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o določitvi plovbnega 
režima, skupaj s sprejetimi amandmaji. 
 
Obrazložitev glasu so podali svetniki: Peter BOŽIČ, doc. dr. Gregor GOMIŠČEK in Janez 
VRBOŠEK. 
 
Navzočnost se ni spremenila (24 svetnikov). 
Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
  
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Ob 18.48 uri je podžupan odredil 30-minutni odmor. Zasedanje se je nadaljevalo ob 19.25 uri, 
vodenje pa je prevzela županja. 
 
 
 



 12

AD 5. 
 

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 
NADOMESTILU ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA S PREDLOGOM 

ZA HITRI POSTOPEK 
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu pa so prejeli še poročilo 
pristojnega Odbora za finance. 
 
Nuša DOLGAN, po pooblastilu županje vodja Oddelka za gospodarjenje z zemljišči, je 
podala uvodno obrazložitev. 
 
Prof. dr. Metka TEKAVČIČ, predsednica Odbora za finance, je podala stališče pristojnega 
odbora. 
 
Predsednik Statutarno pravne komisije Miloš PAVLICA ni želel besede. 
 
 
1. 
O Predlogu sklepa za sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča po hitrem postopku ni razpravljal nihče, zato 
je županja dala na glasovanje: 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se Odlok o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča sprejme po hitrem 
postopku. 
 
Navzočnost je priglasilo 21  svetnikov. 
 
Županja je ponovno ugotavljala navzočnost. 
 
Navzočnost je priglasilo 28  svetnikov. 
Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
2.  
O Predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo 
stavbnega zemljišča ni razpravljal nihče, zato je županja dala na glasovanje: 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča.  
 
Navzočnost se ni spremenila (28 svetnikov). 
Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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AD 6. 

 
OBRAVNAVA GRADIVA ZA SVET USTANOVITELJEV JAVNIH PODJETIJ 

POVEZANIH V HOLDING LJUBLJANA, D.O.O. 
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli še poročilo 
pristojnega Odbora za finance. 
 
Zdenka GROZDE, začasna vršilka poslovodnih dolžnosti družbe Javno podjetje Vodovod-
Kanalizacija, d.o.o., je podala uvodno obrazložitev k 1., 2. in 3. predlogu sklepov. 
 
Janko KRAMŽAR, direktor družbe Snaga Javno podjetje, d.o.o., je podal uvodno 
obrazložitev k 4. predlogu sklepa. 
 
Bojan LEPIČNIK, direktor družbe Žale Javno podjetje, d.o.o., je podal uvodno obrazložitev k 
5. predlogu sklepa. 
 
Prof. dr. Metka TEKAVČIČ, predsednica Odbora za finance, je podala stališče odbora. 
 
Predsednik Statutarno pravne komisije Miloš PAVLICA ni želel besede. 
 
Razpravljali so svetniki: Miha JAZBINŠEK, Mihael JARC, Gregor ISTENIČ, Janko 
MÖDERNDORFER, doc. dr. Gregor GOMIŠČEK, Anton COLARIČ, dr. Drago ČEPAR, 
Damijan DOLINAR in doc. dr. Bojana BEOVIĆ. 
 
Odgovore in pojasnila v zvezi z razpravami svetnikov sta podala Zdenka GROZDE in Janko 
KRAMŽAR. 
 
Po končani razpravi je županja dala na glasovanje: 
 
PREDLOGE SKLEPOV: 
 
1. Mestni svet Mestne občine Ljubljana pooblašča županjo Mestne občine Ljubljana, da 
na Svetu ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o., glasuje za 
soglasje k predlogu spremembe obračunskih cen storitve črpanja in distribucije pitne 
vode ter odvajanja odpadne komunalne vode.  
 
Županja je dejala, da sklep podpira. 
 
Navzočnost je priglasilo 27 svetnikov. 
Za je glasovalo 19 svetnikov. Proti je glasovalo 8 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
2. Mestni svet Mestne občine Ljubljana pooblašča županjo Mestne občine Ljubljana, da 
na Svetu ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o., glasuje za 
soglasje k predlogu spremembe cen storitev čiščenja komunalne odpadne vode. 
 



 14

Obrazložitev glasu je podal svetnik Miha JAZBINŠEK. 
 
Županja je dejala, da sklep podpira. 
 
Navzočnost se ni spremenila (27 svetnikov). 
Za je glasovalo 21 svetnikov. Proti je glasovalo 8 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
3. Mestni svet Mestne občine Ljubljana pooblašča županjo Mestne občine Ljubljana, da 
na Svetu ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o., glasuje za 
soglasje k predlogu cene za čiščenje komunalne odpadne vode, določene po končanem 
poskusnem obratovalnem delovanju Centralne čistilne naprave, v kolikor le-ta ne bo 
odstopala za več kot 10 %.  
 
Županja je dejala, da sklep podpira. 
 
Navzočnost se ni spremenila (27 svetnikov). 
Za je glasovalo 21 svetnikov. Proti je glasovalo 8 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
4. Mestni svet Mestne občine Ljubljana pooblašča županjo Mestne občine Ljubljana, da 
na Svetu ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o., glasuje za 
soglasje k predlogu cene nove storitve zbiranja in prevoza bioloških odpadkov iz 
gospodinjstev.  
 
Županja je dejala, da sklep podpira. 
 
Obrazložitev glasu je podal svetnik Miha JAZBINŠEK. 
 
Navzočnost se ni spremenila (27 svetnikov). 
Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti je glasovalo 6 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
5. Mestni svet Mestne občine Ljubljana pooblašča županjo Mestne občine Ljubljana, da 
na Svetu ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o., glasuje za 
sprejem predloga sprememb cen pokopaliških in pogrebnih storitev.    
 
Županja je dejala, da sklep podpira. 
 
Obrazložitev glasu je podal svetnik Miha JAZBINŠEK. 
 
Navzočnost se ni spremenila (27 svetnikov). 
Za je glasovalo 18 svetnikov. Proti je glasovalo 11 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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AD 7. 

 
OSNUTEK ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA ZEMLJIŠČ ZA GRADNJO 
ZA OBSTOJEČO KOMUNALNO INFRASTRUKTURO ZA OBMOČJE MESTNE 

OBČINE LJUBLJANA 
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu pa so prejeli še poročilo 
pristojnega Odbora za urejanje prostora in urbanizem.  
 
Nuša DOLGAN, po pooblastilu županje vodja Oddelka za gospodarjenje z zemljišči, je 
podala uvodno obrazložitev. 
 
Marko FATUR iz Ljubljanskega urbanističnega zavoda je podal podrobnejšo obrazložitev. 
 
Med nastopom Marka FATURJA je ob 21.17 uri vodenje seje prevzel podžupan Miloš 
PAVLICA. Ob 21.27 uri je vodenje seje ponovno prevzela županja. 
 
Dr. Jože ZAGOŽEN, predsednik Odbora za urejanje prostora in urbanizem, je podal stališče 
odbora. 
 
Predsednik Statutarno pravne komisije Miloš PAVLICA ni želel besede. 
 
Razpravljal je svetnik Peter SUŠNIK. 
 
 
Ob 21.57 uri je županja sejo prekinila.    
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
II. ZASEDANJE 29. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE LJUBLJANA, KI 
JE BILO V PONEDELJEK, 15. MAJA 2006 
 
 
Zasedanje se je pričelo ob 15.57 uri ob navzočnosti 23 svetnikov.  
 
Zasedanje sta vodila županja Mestne občine Ljubljana Danica SIMŠIČ in podžupan Miloš 
PAVLICA. 
 
Županja je svetnike obvestila, da je na zasedanju pri vseh točkah o osnutkih odlokov o 
programu opremljanja zemljišč za podrobnejše obrazložitve navzoč tudi Marko FATUR iz 
Ljubljanskega urbanističnega zavoda. 
 
Mestni svet je bil sklepčen in je sejo nadaljeval z razpravo o 7. točki sprejetega dnevnega reda 
29. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana z dne 8. maja 2006 z naslovom:  
 
OSNUTEK ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA ZEMLJIŠČ ZA GRADNJO 
ZA OBSTOJEČO KOMUNALNO INFRASTRUKTURO ZA OBMOČJE MESTNE 

OBČINE LJUBLJANA 
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Razpravljali so svetniki: doc. dr. Gregor GOMIŠČEK, Miha JAZBINŠEK, prof. dr. Stanislav 
PEJOVNIK, Miloš PAVLICA, Janez ŽAGAR, Peter SUŠNIK in Franc SLAK. 
 
Odgovore in pojasnila v zvezi z razpravami svetnikov sta podala Marko FATUR in načelnik 
Oddelka za urbanizem mag. Miran GAJŠEK. 
 
Po končani razpravi je županja dala na glasovanje: 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme osnutek Odloka o programu opremljanja 
zemljišč za gradnjo za obstoječo komunalno infrastrukturo za območje Mestne občine 
Ljubljana, skupaj s pripombami iz razprave. 
 
Obrazložitev glasu so podali svetniki: Peter SUŠNIK, Miloš PAVLICA, Miha JAZBINŠEK 
in prof. dr. Stanislav PEJOVNIK. 
 
Navzočnost je priglasilo 30 svetnikov. 
Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti je glasovalo 6 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 8. 
 

A) PREDLOG ODLOKA O OBČINSKEM LOKACIJSKEM NAČRTU ZA DELE 
OBMOČIJ UREJANJA ŠP 4/1-1 AVTOTEHNA IN ŠP 4/1-2 AVTOHIŠA 

 
B) OSNUTEK ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA ZA DEL OBMOČJA 

UREJANJA ŠP 4/1-1 AVTOTEHNA IN ŠP 4/1-2 - AVTOHIŠA 
 
 
A) PREDLOG ODLOKA O OBČINSKEM LOKACIJSKEM NAČRTU ZA DELE 
OBMOČIJ UREJANJA ŠP 4/1-1 AVTOTEHNA IN ŠP 4/1-2 AVTOHIŠA 
 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje pa so prejeli še poročilo 
pristojnega Odbora za urejanje prostora in urbanizem. 
 
Mag. Miran GAJŠEK, načelnik Oddelka za urbanizem, je podal uvodno obrazložitev. 
 
Alenka PAVLIN, vodja Službe za lokacijske načrte in prenovo v Oddelku za urbanizem, je 
podala podrobnejšo obrazložitev. 
 
Dr. Jože ZAGOŽEN, predsednik Odbora za urejanje prostora in urbanizem, je podal stališče 
odbora. 
 
Predsednik Statutarno pravne komisije Miloš PAVLICA ni želel besede. 
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Županja je pojasnila, da se obravnava predloga odloka na podlagi 135. člena Poslovnika 
Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana opravi po vrstnem redu posebej o vsakem členu, h 
kateremu so vloženi amandmaji. Razprava o posameznem členu je omejena na razpravo o 
amandmajih, ki so vloženi k temu členu. Glasovanje o amandmajih se opravi takoj po končani 
razpravi o amandmajih k posameznemu členu. 
 
Ker k predlogu Odloka o Občinskem lokacijskem načrtu za dele območij urejanja ŠP 4/1-1 
Avtotehna in ŠP 4/1-2 Avtohiša ni bilo vloženega nobenega amandmaja, je županja dala na 
glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o Občinskem lokacijskem 
načrtu za dele območij urejanja ŠP 4/1-1 Avtotehna in ŠP 4/1-2 Avtohiša.  
 
Navzočnost je priglasilo 34 svetnikov. 
Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
B) OSNUTEK ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA ZA DEL OBMOČJA 
UREJANJA ŠP 4/1-1 AVTOTEHNA IN ŠP 4/1-2 - AVTOHIŠA 
 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu pa so prejeli še poročilo 
pristojnega Odbora za urejanje prostora in urbanizem.  
 
Nuša DOLGAN, po pooblastilu županje vodja Oddelka za gospodarjenje z zemljišči, je 
podala uvodno obrazložitev. 
 
Marko FATUR iz Ljubljanskega urbanističnega zavoda je podal podrobnejšo obrazložitev. 
 
Dr. Jože ZAGOŽEN, predsednik Odbora za urejanje prostora in urbanizem, je podal stališče 
odbora. 
 
Predsednik Statutarno pravne komisije Miloš PAVLICA ni želel besede. 
 
Razpravljal je svetnik Miha JABINŠEK.     
 
Po končani razpravi je županja dala na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme osnutek Odloka o programu opremljanja 
za del območja urejanja ŠP 4/1-1 Avtotehna in ŠP 4/1-2 – Avtohiša, skupaj s 
pripombami iz razprave. 
 
Navzočnost je priglasilo 27 svetnikov. 
Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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AD 9. 

 
A) OSNUTEK ODLOKA O ZAZIDALNEM NAČRTU ZA OBMOČJE UREJANJA ŠP 

2/1 LITOSTROJ – JUŽNI DEL IN DEL OBMOČJA UREJANJA ŠR 2/1 STADION 
 

B) OSNUTEK ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA ZEMLJIŠČ ZA 
GRADNJO NA OBMOČJU UREJANJA ŠP 2/1 LITOSTROJ – JUŽNI DEL IN DELU 

OBMOČJA UREJANJA ŠR 2/1 STADION 
 
 
A) OSNUTEK ODLOKA O ZAZIDALNEM NAČRTU ZA OBMOČJE UREJANJA ŠP 
2/1 LITOSTROJ – JUŽNI DEL IN DEL OBMOČJA UREJANJA ŠR 2/1 STADION 
 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje pa so prejeli še poročilo 
pristojnega Odbora za urejanje prostora in urbanizem. 
 
Mag. Miran GAJŠEK, načelnik Oddelka za urbanizem, je podal uvodno obrazložitev. 
 
Alenka PAVLIN, vodja Službe za lokacijske načrte in prenovo v Oddelku za urbanizem, je 
podala podrobnejšo obrazložitev. 
 
Med podajanjem obrazložitve Alenke PAVLIN je ob 17.30 uri vodenje seje prevzel podžupan 
Miloš PAVLICA. 
 
Dr. Jože ZAGOŽEN, predsednik Odbora za urejanje prostora in urbanizem, je podal stališče 
odbora. 
 
Predsednik Statutarno pravne komisije Miloš PAVLICA je pojasnil, da komisija ni imela 
pripomb. 
 
Na 25. seji mestnega sveta dne 16. januarja 2006, ko je mestni svet prvič obravnaval to točko 
in jo nato s sklepom preložil na eno od prihodnjih sej, sta že razpravljala svetnika: Dominik 
Sava ČERNJAK in Miha JAZBINŠEK. 
 
V nadaljevanju so razpravljali svetniki: Peter SUŠNIK, Gregor ISTENIČ, Mihael JARC, 
Miha JAZBINŠEK in Janko MÖDERNDORFER.     
 
Po končani razpravi je podžupan dal na glasovanje: 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme osnutek Odloka o zazidalnem načrtu za 
območje urejanja ŠP 2/1 Litostroj – južni del in del območja urejanja ŠR 2/1 Stadion, 
skupaj s pripombami iz razprave. 
 
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov. 
Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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B) OSNUTEK ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA ZEMLJIŠČ ZA 
GRADNJO NA OBMOČJU UREJANJA ŠP 2/1 LITOSTROJ – JUŽNI DEL IN DELU 
OBMOČJA UREJANJA ŠR 2/1 STADION 
 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu pa so prejeli še poročilo 
pristojnega Odbora za urejanje prostora in urbanizem.  
 
Nuša DOLGAN, po pooblastilu županje vodja Oddelka za gospodarjenje z zemljišči, je 
podala uvodno obrazložitev. 
 
Marko FATUR iz Ljubljanskega urbanističnega zavoda je podal podrobnejšo obrazložitev. 
 
Dr. Jože ZAGOŽEN, predsednik Odbora za urejanje prostora in urbanizem, je podal stališče 
odbora. 
 
Predsednik Statutarno pravne komisije Miloš PAVLICA je pojasnil, da komisija ni imela 
pripomb. 
 
Razpravljala sta svetnika: Peter SUŠNIK in Miha JAZBINŠEK.    
 
Po končani razpravi je podžupan dal na glasovanje: 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme osnutek Odloka o programu opremljanja 
zemljišč za gradnjo na območju urejanja ŠP 2/1 Litostroj – južni del in delu območja 
urejanja ŠR 2/1 Stadion, skupaj s pripombami iz razprave. 
 
Obrazložitev glasu je podal svetnik Peter SUŠNIK. 
 
Navzočnost je priglasilo 26 svetnikov. 
Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Ob 18.18 uri je podžupan odredil 30-minutni odmor ter svetnike obvestil, da se bo v tem času 
sestal tudi Odbor za urejanje prostora in urbanizem, ki se bo opredelil še do dveh točk 
dnevnega reda.  
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AD 10. 
 

A) OSNUTEK ODLOKA O OBČINSKEM LOKACIJSKEM NAČRTU ZA OBMOČJA 
UREJANJA ŠP 6/2 SKIP – DEL, ŠR 6/1 RC ŠENTVID – DEL IN ŠI 6/1 TURBO 

INŠTITUT – DEL 
 

B) OSNUTEK ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA ZA OBMOČJA 
UREJANJA ŠP 6/2 SKIP – DEL, ŠR 6/1 RC ŠENTVID - DEL,  IN ŠI 6/1 TURBO 

INŠTITUT - DEL 
 
 
A) OSNUTEK ODLOKA O OBČINSKEM LOKACIJSKEM NAČRTU ZA OBMOČJA 
UREJANJA ŠP 6/2 SKIP – DEL, ŠR 6/1 RC ŠENTVID – DEL IN ŠI 6/1 TURBO 
INŠTITUT – DEL 
 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje pa so prejeli še poročilo 
pristojnega Odbora za urejanje prostora in urbanizem. 
 
Mag. Miran GAJŠEK, načelnik Oddelka za urbanizem, je podal uvodno obrazložitev. 
 
Alenka PAVLIN, vodja Službe za lokacijske načrte in prenovo v Oddelku za urbanizem, je 
podala podrobnejšo obrazložitev. 
 
Dr. Jože ZAGOŽEN, predsednik Odbora za urejanje prostora in urbanizem, je podal stališče 
odbora. 
 
Razpravljali so svetniki: Miha JAZBINŠEK, Janez JEMEC, Gregor ISTENIČ, mag. Janez 
SODRŽNIK, Peter SUŠNIK, Viktorija POTOČNIK, dr. Drago ČEPAR, doc. dr. Gregor 
GOMIŠČEK, Mihael JARC in Peter BOIŽČ.   
 
Po končani razpravi je podžupan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme osnutek Odloka o občinskem lokacijskem 
načrtu za območja urejanja ŠP 6/2 SKIP – del, ŠR 6/1 RC Šentvid – del in ŠI 6/1 Turbo 
inštitut – del, skupaj s pripombami iz razprave. 
 
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov. 
Za je glasovalo 12 svetnikov. Proti je glasovalo 17 svetnikov. 
 
Svetnik Gregor ISTENIČ je zahteval ponovitev glasovanja. 
 
Podžupan je predlog sklepa dal ponovno na glasovanje. 
 
Navzočnost se ni spremenila (24 svetnikov). 
Za je glasovalo 11 svetnikov. Proti je glasovalo 19 svetnikov. 
 
Sklep ni bil sprejet. 
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B) OSNUTEK ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA ZA OBMOČJA 
UREJANJA ŠP 6/2 SKIP – DEL, ŠR 6/1 RC ŠENTVID - DEL,  IN ŠI 6/1 TURBO 
INŠTITUT - DEL 
 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje pa so prejeli še poročilo 
pristojnega Odbora za urejanje prostora in urbanizem.  
 
Podžupan je pojasnil, da je glede na to, da osnutek Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za 
območja urejanja ŠP 6/2 SKIP – del, ŠR 6/1 RC Šentvid – del in ŠI 6/1 Turbo inštitut – del ni 
bil sprejet, obravnava te točke brezpredmetna, zato o njej mestni svet ni ne razpravljal in ne 
odločal. 
 
 

AD 11. 
 

OSNUTEK ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA ZA DEL OBMOČJA 
UREJANJA ŠO 1/2 ŠIŠKA (OSREDNJI DEL) 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu pa so prejeli še poročilo 
pristojnega Odbora za urejanje prostora in urbanizem.  
 
Marko FATUR iz Ljubljanskega urbanističnega zavoda je podal uvodno obrazložitev. 
 
Dr. Jože ZAGOŽEN, predsednik Odbora za urejanje prostora in urbanizem, je predstavil 
stališče odbora. 
 
Predsednik Statutarno pravne komisije Miloš PAVLICA je pojasnil, da komisija ni imela 
pripomb. 
 
Razpravljal je svetnik Miha JAZBINŠEK. 
 
Po končani razpravi je podžupan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme osnutek Odloka o programu opremljanja 
za del območja urejanja ŠO 1/2 Šiška (osrednji del), skupaj s pripombami iz razprave. 
 
Navzočnost je priglasilo 17 svetnikov. 
 
Podžupan je ponovno ugotavljal navzočnost. 
Navzočnost je priglasilo 22 svetnikov. 
 
Podžupan je ponovno ugotavljal navzočnost. 
Navzočnost je priglasilo 22 svetnikov. 
 
Podžupan je ponovno ugotavljal navzočnost. 
Navzočnost je priglasilo 25 svetnikov. 
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Ker je odpovedala glasovalna naprava, so svetniki glasovali z dvigovanjem zelenih oziroma 
rdečih kartončkov. 
 
Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Ob 21.04 uri je podžupan sejo prekinil. 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
III. ZASEDANJE 29. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE LJUBLJANA, KI 
JE BILO V PONEDELJEK, 22. MAJA 2006 
 
 
Zasedanje se je pričelo ob 16.33 uri (po končani žalni seji) ob navzočnosti 34 svetnikov.  
 
Zasedanje je vodila županja Mestne občine Ljubljana Danica SIMŠIČ.  
 
Županja je svetnike obvestila, da je na zasedanju pri vseh točkah o osnutkih odlokov o 
programu opremljanja zemljišč za podrobnejše obrazložitve navzoč tudi Marko FATUR iz 
Ljubljanskega urbanističnega zavoda. 
 
Mestni svet je bil sklepčen in je sejo nadaljeval z obravnavo 12. točke sprejetega dnevnega 
reda 29. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana z dne 8. maja 2006 z naslovom:  
 

OSNUTEK ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA NA OBMOČJU 
LITOSTROJA – SEVERNI DEL 

 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu pa so prejeli še poročilo 
pristojnega Odbora za urejanje prostora in urbanizem.  
 
Nuša DOLGAN, po pooblastilu županje vodja Oddelka za gospodarjenje z zemljišči, je 
podala uvodno obrazložitev. 
 
Marko FATUR iz Ljubljanskega urbanističnega zavoda je podal podrobnejšo obrazložitev. 
 
Mag. Janez SODRŽNIK, podpredsednik Odbora za urejanje prostora in urbanizem, je podal 
stališče odbora. 
 
Predsednik Statutarno pravne komisije Miloš PAVLICA ni želel besede. 
 
Razpravljala sta svetnika: Miha JAZBINŠEK in mag. Janez SODRŽNIK. 
 
Po končani razpravi je županja dala na glasovanje: 
 
PREDLOG SKLEPA: 
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Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Osnutek Odloka o programu opremljanja 
na območju Litostroja – severni del, skupaj s pripombami iz razprave. 
 
Navzočnost je priglasilo 26 svetnikov. 
Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 13. 
 

OSNUTEK ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA ZEMLJIŠČ ZA GRADNJO 
ZA OBMOČJE UREJANJA VS 3/5 BRDO, DEL OBMOČJA UREJANJA VP 3/2 

BRDO IN DEL OBMOČJA UREJANJA VS 3/3 BRDO - VRHOVCI 
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Pred drugim zasedanjem pa so prejeli še 
poročilo pristojnega Odbora za urejanje prostora in urbanizem. 
 
Nuša DOLGAN, po pooblastilu županje vodja Oddelka za gospodarjenje z zemljišči, je 
podala uvodno obrazložitev. 
 
Ko je županja za podrobnejšo obrazložitev dala besedo Marku FATURJU iz Ljubljanskega 
urbanističnega zavoda, je svetnik Janez VRBOŠEK podal POSTOPKOVNI PREDLOG 
SKLEPA, da naj načelnica Nuša DOLGAN sama v celoti poda obrazložitev, ne pa da preda 
besedo sodelavcu, ki v gradivu ni naveden kot poročevalec. 
 
Županja je podala pojasnilo v zvezi s postopkovnim predlogom sklepa svetnika Janeza 
VRBOŠKA. 
 
Nato je svetnik Miha JAZBINŠEK podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da 
obrazložitev k tej točki poda načelnica Nuša DOLGAN ali pa Sintija HAFNER, ki sta 
navedeni kot poročevalki v gradivu. 
 
Županja je podala pojasnilo v zvezi s postopkovnim predlogom sklepa svetnika Mihe 
JAZBINŠKA. 
 
Marko FATUR iz Ljubljanskega urbanističnega zavoda je podal podrobnejšo obrazložitev. 
 
Mag. Janez SODRŽNIK, podpredsednik Odbora za urejanje prostora in urbanizem, je podal 
stališče odbora. 
 
Predsednik Statutarno pravne komisije Miloš PAVLICA ni želel besede. 
 
Razpravljali so svetniki: Miha JAZBINŠEK, mag. Janez SODRŽNIK in Damijan DOLINAR. 
 
Po končani razpravi je županja dala na glasovanje: 
 
PREDLOG SKLEPA: 
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Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Osnutek Odloka o programu opremljanja 
zemljišč za gradnjo za območje urejanja VS 3/5 Brdo, del območja urejanja VP 3/2 
Brdo in del območja urejanja VS 3/3 Brdo – Vrhovci, skupaj s pripombami iz razprave. 
 
Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov. 
Za je glasovalo 21 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 14. 
 

PREDLOG ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA ZA DEL OBMOČJA 
UREJANJA ŠS 3/5 PODUTIK (VZHODNI DEL) 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Pred drugim zasedanjem pa so prejeli še 
poročilo pristojnega Odbora za urejanje prostora in urbanizem. 
 
Nuša DOLGAN, po pooblastilu županje vodja Oddelka za gospodarjenje z zemljišči, je 
podala uvodno obrazložitev. 
 
Marko FATUR iz Ljubljanskega urbanističnega zavoda je podal podrobnejšo obrazložitev. 
 
Gregor ISTENIČ, član Odbora za urejanje prostora in urbanizem, je podal stališče odbora. 
 
Predsednik Statutarno pravne komisije Miloš PAVLICA ni želel besede. 
 
Županja je pojasnila, da se obravnava predloga odloka na podlagi 135. člena Poslovnika 
Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana opravi po vrstnem redu posebej o vsakem členu, h 
kateremu so vloženi amandmaji. Razprava o posameznem členu je omejena na razpravo o 
amandmajih, ki so vloženi k temu členu. Glasovanje o amandmajih se opravi takoj po končani 
razpravi o amandmajih k posameznemu členu. 
 
Ker k predlogu Odloka o programu opremljanja za del območja urejanja ŠS 3/5 Podutik 
(vzhodni del) ni bilo vloženega nobenega amandmaja, je županja dala na glasovanje: 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Predlog Odloka o programu opremljanja 
za del območja urejanja ŠS 3/5 Podutik (vzhodni del).  
 
Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov. 
Za je glasovalo 21 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 

 
 
 
 
 



 25

AD 15. 
 

OSNUTEK ODLOKA O USTANOVITVI PRORAČUNSKEGA SKLADA MESTNE 
OBČINE LJUBLJANA ZA PODROČJE KOMUNALNEGA GOSPODARSTVA 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu pa so prejeli še poročilo 
pristojnega Odbora za finance.  
 
Predstavnik predlagateljev svetnik Slavko SLAK je podal uvodno obrazložitev. 
 
Prof. dr. Metka TEKAVČIČ, predsednica Odbora za finance, je podala stališče odbora. 
 
Predsednik Statutarno pravne komisije Miloš PAVLICA ni želel besede. 
 
Razpravljali so svetniki: doc. dr. Gregor GOMIŠČEK, Slavko SLAK, Miha JAZBINŠEK, 
Janko MÖDERNDORFER, Peter BOŽIČ, Branko OMERZU, Janez JEMEC, Marjeta VESEL 
VALENTINČIČ, Janez ŽAGAR in mag. Janez SODRŽNIK. 
 
Svetnik mag. Janez SODRŽNIK je v svoji razpravi podal POSTOPKOVNI PREDLOG 
SKLEPA, da mestni svet prekine razpravo o tej točki in jo nadaljuje na eni izmed naslednjih 
sej. 
 
Županja je dala na glasovanje 
 
POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnika mag. Janeza SODRŽNIKA: 
 
V skladu s 106. členom Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana se 
obravnava točke z naslovom Osnutek Odloka o ustanovitvi proračunskega sklada 
Mestne občine Ljubljana za področje komunalnega gospodarstva prekine in se jo 
preloži na eno od naslednjih sej. 
 
Navzočnost je priglasilo 31 svetnikov. 
Za je glasovalo 13 svetnikov. Proti je glasovalo 17 svetnikov. 
 
Postopkovni predlog sklepa ni bil sprejet. 
 
Predstavnik predlagateljev Slavko SLAK je podal odgovore in pojasnila v zvezi z razpravami 
svetnikov. 
 
Po končani razpravi je županja dala na glasovanje: 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Osnutek Odloka o ustanovitvi 
proračunskega sklada Mestne občine Ljubljana za področje komunalnega gospodarstva,  
skupaj s pripombami iz razprave. 
 
Obrazložitev glasu so podali svetniki: Janez ŽAGAR, Miha JAZBINŠEK, Janko 
MÖDERNDORFER in Zvone PENKO. 
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Navzočnost je priglasilo 29 svetnikov. 
Za je glasovalo 22 svetnikov. Proti je glasovalo 12 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Ob 19.20 uri je županja odredila 30-minutni odmor ter sejo zaradi sklica 48. izredne seje 
mestnega sveta prekinila. 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
IV. ZASEDANJE 29. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE LJUBLJANA, KI 
JE BILO V PONEDELJEK, 29. MAJA 2006 
 
 
Zasedanje se je pričelo ob 16.04 uri ob navzočnosti 24 svetnikov.  
 
Zasedanje je vodila županja Mestne občine Ljubljana Danica SIMŠIČ.  
 
Mestni svet je bil sklepčen in je sejo nadaljeval z obravnavo 16. točke sprejetega dnevnega 
reda 29. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana z dne 8. maja 2006 z naslovom:  
 

POROČILO O URESNIČEVANJU STANOVANJSKEGA PROGRAMA MOL ZA 
LETO 2005 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu pa so prejeli še poročilo 
pristojnega Odbora za stanovanjsko politiko.  
 
Jožka HEGLER, direktorica Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana, je 
podala uvodno obrazložitev. 
 
Stanislava FERENČAK MARIN, članica Odbora za stanovanjsko politiko, je podala stališče 
odbora. 
 
Predsednik Statutarno pravne komisije Miloš PAVLICA ni želel besede. 
 
Razpravljali so svetniki: Miha JAZBINŠEK, doc. dr. Gregor GOMIŠČEK, Miloš PAVLICA, 
Peter SUŠNIK in Janez JEMEC. 
 
Odgovore in pojasnila v zvezi z razpravami svetnikov je podala Jožka HEGLER. 
 
Po končani razpravi je županja dala na glasovanje: 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Poročilo o uresničevanju stanovanjskega 
programa MOL za leto 2005. 
 
Navzočnost je priglasilo 22 svetnikov. 
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Županja je ponovno ugotavljala navzočnost. 
 
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov. 
Za je glasovalo 18 svetnikov. Proti je glasovalo 7 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
 
S tem je bil izčrpan dnevni red 29. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, zato je 
županja ob 17.04 uri sejo končala. 
 
 
 
 
 
 
           VODJA                                                                                         
Službe za organiziranje                                                                               ŽUPANJA 
  dela mestnega sveta                                                                           
                                                                                                                 Danica SIMŠIČ 
     Matjaž BREGAR                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


