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

Šifra:    032-198/2005- 
Datum: 26. 10. 2005   
 
 

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

• v ponedeljek, 3. oktobra 2005 – I. zasedanje 
• v ponedeljek, 10. oktobra 2005 – II. zasedanje 
 

Zasedanji sta potekali v Veliki sejni dvorani Mestne občine Ljubljana, Magistrat, Mestni 
trg 1, Ljubljana. 
 
Zasedanji so vodili županja Mestne občine Ljubljana Danica SIMŠIČ ter podžupana Miloš 
PAVLICA in Slavko SLAK. 
 
 
Na I. zasedanju dne 3. oktobra 2005 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, Roman JAKIČ, Mihael JARC, Miha JAZBINŠEK, Janez 
JEMEC, Miha KOPRIVŠEK, 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, Cvetka SELŠEK, Franc SLAK, Slavko SLAK, mag. 
Janez SODRŽNIK, Eva STRMLJAN KRESLIN, Peter SUŠNIK, Marija ŠTERBENC, prof. dr. 
Darko ŠTRAJN, prof. dr. Metka TEKAVČIČ, Marjeta VESEL VALENTINČIČ, Janez 
VRBOŠEK in Janez ŽAGAR. 
 
Zasedanja se niso udeležili svetniki: Dominik Sava ČERNJAK – opr., Dimitrij KOVAČIČ, 
Majda ŠIRCA – opr., dr. Jože ZAGOŽEN in Janez ŽELEZNIK - opr. 
 
 
Na II. zasedanju dne 10. oktobra 2005 so bili navzoči svetniki: 
 
Peter Jožef BOŽIČ, 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, Miha KOPRIVŠEK, Dimitrij KOVAČIČ, Samo KUŠČER, Marinka LEVIČAR, Boris 
MAKOTER, Barbara MIKLAVČIČ, Janko MÖDERNDORFER, Angela MURKO PLEŠ, mag. 
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Igor OMERZA, Branko OMERZU, Miloš PAVLICA, Zvone PENKO, Dunja PIŠKUR 
KOSMAČ, Viktorija POTOČNIK, Cvetka SELŠEK, Franc SLAK, Slavko SLAK, mag. Janez 
SODRŽNIK, Eva STRMLJAN KRESLIN, Peter SUŠNIK, Majda ŠIRCA, Marija ŠTERBENC, 
prof. dr. Darko ŠTRAJN, Marjeta VESEL VALENTINČIČ, Janez VRBOŠEK, dr. Jože 
ZAGOŽEN in Janez ŽAGAR. 
 
Zasedanja se niso udeležili svetniki: doc. dr. Bojana BEOVIĆ, Boštjan CIZELJ, prof. dr. 
Stanislav PEJOVNIK – opr., prof. dr. Metka TEKAVČIČ – opr. in Janez ŽELEZNIK. 
 
 
Prvo zasedanje se je pričelo ob 16.17 uri ob navzočnosti 35 svetnikov. 
 
Prvo zasedanje sta vodila podžupana Miloš PAVLICA in Slavko SLAK. 
 
S sklicem so svetniki prejeli predlog dnevnega reda 23. seje Mestnega sveta Mestne občine 
Ljubljana.  
 
Dne 26. septembra 2005 je županja prejela umik 8. točke predlaganega dnevnega reda 23. seje 
mestnega sveta z naslovom »Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Mestne občine 
Ljubljana s predlogom za obravnavo po hitrem postopku«, ki ga je podal predlagatelj svetnik 
Miha JAZBINŠEK.  
 
Podžupan Miloš PAVLICA je dal v obravnavo naslednji PREDLOG DNEVNEGA REDA: 
 
1. Potrditev zapisnikov 20. in 21. seje ter 35. in 37. 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 spremembah in dopolnitvah Odloka o denarni pomoči s predlogom za 

sprejem po hitrem postopku 
5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno 

izobraževalnega zavoda Vrtca Ciciban s predlogom za sprejem po hitrem postopku 
6. Osnutek Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za dele območij urejanja CS 10/1 

Tribuna, CS 10/2 Prule - Praprotnikova, CS 10/6 Prule - KS, CS 1/49 Vožarski pot in 
CT 56 Karlovška  

7.  Osnutek Odloka o zazidalnem načrtu za območje Potniškega centra Ljubljana 
8.  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi območja predkupne   
     pravice Mestne občine Ljubljana s predlogom za sprejem po hitrem postopku 
9.  Predlog Sklepa o zaščiti javnega interesa na stavbnem zemljišču v ureditvenem območju   
     CO 5/2 Plinarna - poslovni del (Zavarovalnica Triglav, d.d.) 
 
 
O predlaganem dnevnem redu je razpravljal svetnik Miha JAZBINŠEK in predlagal umik 7. 
točke dnevnega reda.  
 
Podžupan Miloš PAVLICA je po ugotovitvi, da je razprava končana, dal na glasovanje  
 
PREDLOG svetnika Mihe JAZBINŠKA: 
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Točka 7 predlaganega dnevnega reda 23. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana z 
naslovom »Osnutek Odloka o zazidalnem načrtu za območje Potniškega centra Ljubljana« 
se umakne z dnevnega reda. 
 
Navzočnost je priglasilo 31 svetnikov.  
Za je glasovalo 15 svetnikov. Proti je glasovalo 20 svetnikov. 
 
Svetnik Miha JAZBINŠEK je zahteval ponovitev glasovanja. 
 
Podžupan je ponovno dal na glasovanje predlog svetnika Mihe JAZBINŠKA. 
 
Navzočnost se ni spremenila (31 svetnikov).  
Za je glasovalo 15 svetnikov. Proti je glasovalo 20 svetnikov. 
 
Predlog ni bil sprejet. 
 
Nato je podžupan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog dnevnega reda 23. seje mestnega 
sveta. 
 
Obrazložitev glasu sta podala svetnika: Branko OMERZU in Miha JAZBINŠEK. 
 
Svetnik Peter SUŠNIK je zaprosil za 15-minutni odmor, da se sestane svetniška skupina SDS. 
 
Ob 16.30 uri je podžupan Miloš PAVLICA odredil 15-minutni odmor. Seja se je nadaljevala ob 
16.44 uri, vodenje seje pa je prevzel podžupan Slavko SLAK. 
 
Po odmoru je navzočnost priglasilo 20 svetnikov. 
 
Podžupan Slavko SLAK je ponovno ugotavljal navzočnost. 
 
Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov. 
 
Podžupan je ponovno ugotavljal navzočnost. 
 
Navzočnost je priglasilo 22 svetnikov. Podžupan Slavko SLAK je ob 16.47 uri odredil 15-
minutni odmor. Seja se je nadaljevala ob 17.04 uri. 
 
Po odmoru je navzočnost priglasilo 29 svetnikov. 
 Za predlagani dnevni red je glasovalo 25 svetnikov. Proti je glasovalo 12 svetnikov. 
 
Predlagani dnevni red je bil sprejet. 
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AD 1. 
 

POTRDITEV ZAPISNIKOV 20. IN 21. SEJE TER 35. IN 37. IZREDNE SEJE 
MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. 
 
 
1. POTRDITEV ZAPISNIKA 20. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA  
 
Ker ni bilo razprave, je podžupan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi zapisnik 20. seje Mestnega sveta Mestne občine 
Ljubljana z dne 30. maja, 6. junija in 20. junija 2005. 
 
Navzočnost je priglasilo 32 svetnikov.  
Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
2. POTRDITEV ZAPISNIKA 21. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA 
 
Ker ni bilo razprave, je podžupan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi zapisnik 21. seje Mestnega sveta Mestne občine 
Ljubljana z dne 27. in 30. junija 2005. 
 
Navzočnost je priglasilo 27 svetnikov.  
Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
3. POTRDITEV ZAPISNIKA 35. IZREDNE SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE 

OBČINE LJUBLJANA 
 
Ker ni bilo razprave, je podžupan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi zapisnik 35. izredne seje Mestnega sveta 
Mestne občine Ljubljana z dne 30. junija in 11. julija 2005. 
 
Navzočnost je priglasilo 28 svetnikov.  
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Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
4. POTRDITEV ZAPISNIKA 37. IZREDNE SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE 

OBČINE LJUBLJANA 
 
Ker ni bilo razprave, je podžupan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi zapisnik 37. izredne seje Mestnega sveta 
Mestne občine Ljubljana z dne 11. julija 2005. 
 
Navzočnost je priglasilo 29 svetnikov.  
Za je glasovalo 27 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.  
 
Podžupan Slavko SLAK je svetnike opomnil, da v skladu z 98. členom poslovnika mestnega 
sveta svetnik na zahtevo za ustno predstavitev vprašanja dobi le ustni odgovor, ne pa tudi 
pisnega.  
 
Pisno vprašanje z zahtevo za ustno predstavitev sta skladno z 98. členom Poslovnika Mestnega 
sveta Mestne občine Ljubljana poslala svetnika Janez VRBOŠEK v imenu svetniške skupine NSi  
in Dominik Sava ČERNJAK:  
 
1. 
Svetniška skupina NSi 
Vprašanje v zvezi s sodobnim tirnim prometom oziroma tramvajem v Ljubljani. 
 
Na vprašanje je odgovoril Igor JURANČIČ, načelnik Oddelka za urbanizem. 
 
2. 
Dominik Sava ČERNJAK 
Kdaj bodo avtobusi mestnega potniškega prometa začeli uporabljati bio gorivo?  
 
Svetnik Dominik Sava ČERNJAK ni bil prisoten na 23. seji in tako ni postavil ustnega vprašanja 
in tudi ni prejel ustnega  odgovora. 
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Svetniki so do in na 23. seji Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana pisno postavili naslednja 
vprašanja in pobude: 
 
1. 
Dimitrij KOVAČIČ 
1. 1.  
Vprašanje v zvezi z betonsko ograjo na javni cesti, ki je v lasti Mestne občine Ljubljana, s 
parcelno številko 162/19, k. o. Karlovško predmestje. 
 
2. 
Dr. Drago ČEPAR 
2. 1. 
Vprašanje v zvezi z ureditvijo Dolinškove ulice. 
2. 2 
Pobuda županji, da naj določi delavca v mestni upravi, ki bo zadolžen za družinsko politiko v 
Ljubljani in ji bo o svojem delu poročal. 
2. 3. 
Pobuda za seznanitev mestnih svetnikov s podatki o nezgodah, ki jih povzročajo psi, in 
materialno ter drugo povezano škodo. 
2. 4. 
Vprašanje v zvezi s prečkanjem na prehodu za pešce pri Florjančkovem hramu na Dunajski cesti 
in parkiranje vozil pri gostišču Svečka.  
 
3. 
Doc. dr. Bojana BEOVIĆ 
3. 1. 
Vprašanje o izgradnji komunalne infrastrukture na Rudniku, območje VS 1/7-1 Vinterca/Ulica 
bratov Martinec. 
 
4. 
Mihael JARC 
4. 1. 
Vprašanje v zvezi s premoženjem, ki naj  bi ga nasledila  Mestna občina Ljubljana od Agencije za 
razvoj malega gospodarstva in kmetijstva. 
4. 2. 
Vprašanje v zvezi s priključitvijo na kanalizacijo dveh  hiš v Bizoviku -  Pot na visoko 1 c in 1 b.  
4. 3. 
Vprašanje v zvezi s postavljanjem količkov in verig pred hišami na Zarnikovi ulici na Poljanah. 
 
5. 
Janez ŽAGAR 
5. 1. 
Pobuda za ureditev meteorološke hišice na Miklošičevi cesti. 
5. 2. 
Pobuda, da se v Mestni občini Ljubljana uvede varuha bolnikovih pravic. 
 
 
Svetniki  so prejeli pisne  odgovore na naslednja vprašanja: 
- odgovor na vprašanje svetnika Petra SUŠNIKA  glede ureditve Podutiške ulice. 
- odgovor na vprašanje svetniške skupine NSi v zvezi s tirnim prometom oziroma tramvajem v 

Ljubljani. 
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AD 3. 

 
KADROVSKE ZADEVE 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli na drugem zasedanju 22. seje mestnega sveta.  
 
Franc SLAK, podpredsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je podal 
uvodno obrazložitev k predlogoma sklepov komisije. 
 
 
1. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU TREH PREDSTAVNIKOV MESTNE OBČINE 
LJUBLJANA V SVET OSNOVNE ŠOLE SPODNJA ŠIŠKA 
 
Ker ni bilo razprave, je podžupan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
V Svet Osnovne šole Spodnja Šiška  s e   i m e n u j e j o : 
 

- Drago DOLENC 
- Darko GREGORAČ 
- Roman KOLAR 

 
Mandat imenovanih traja štiri leta. 
 
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov.  
Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 

 
2. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU TREH PREDSTAVNIKOV MESTNE OBČINE 
LJUBLJANA V SVET ZAVODA ZA USPOSABLJANJE JANEZA LEVCA 
 
Ker ni bilo razprave, je podžupan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
V Svet Zavoda za usposabljanje Janeza Levca  s e   i m e n u j e j o : 
 

- Damijan JAGODIC 
- Andrej RANT 
- Marina VRANEŠ 

 
Mandat imenovanih traja štiri leta. 
 
Navzočnost se ni spremenila (24 svetnikov).  
Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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AD 4. 
 

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O DENARNI 
POMOČI S PREDLOGOM ZA SPREJEM PO HITREM POSTOPKU 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu pa so prejeli še poročilo Odbora 
za zdravstvo in socialno varstvo. 
 
Predstavnica predlagateljice Tilka KLANČAR, načelnica Oddelka za zdravstvo in socialno 
varstvo, je podala uvodno obrazložitev. 
 
Angela MURKO PLEŠ, predsednica Odbora za zdravstvo in socialno varstvo, je podala stališče 
pristojnega odbora. 
 
Predsednik Statutarno pravne komisije Miloš PAVLICA ni želel besede. 
 
 
Mestni svet je najprej odločal o obravnavi akta po hitrem postopku (1. odstavek 142. člena 
poslovnika mestnega sveta), zato je podžupan Slavko SLAK odprl razpravo o  
 
1. Predlogu sklepa za sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o denarni 
pomoči po hitrem postopku 
 
Ker ni bilo razprave, je podžupan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se Odlok o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o denarni pomoči sprejme po hitrem postopku. 
 
Navzočnost je priglasilo 30 svetnikov.  
Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti so glasovali 4 svetniki. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o denarni pomoči  
 
Razpravljali so svetniki: Janez ŽAGAR, Peter SUŠNIK, Marija ŠTERBENC, Miha 
JAZBINŠEK, Mihael JARC, Marinka LEVIČAR, Eva STRMLJAN KRESLIN, dr. Drago 
ČEPAR, Branko OMERZU, doc. dr. Gregor GOMIŠČEK, Janko MÖDERNDORFER, Samo 
KUŠČER, doc. dr. Bojana BEOVIĆ, Angela MURKO PLEŠ in Damijan DOLINAR.  
 
Podžupan je dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o denarni pomoči. 
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Navzočnost je priglasilo 31 svetnikov.  
Za je glasovalo 34 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Ob 18.30 uri je podžupan Slavko SLAK odredil 30-minutni odmor. Zasedanje se je nadaljevalo 
ob 19.08 uri. 
 
 

AD 5. 
 

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 
USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA VRTCA 

CICIBAN S PREDLOGOM ZA SPREJEM PO HITREM POSTOPKU 
 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu pa so prejeli poročilo Odbora za 
predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport, dne 3. 10. 2005  pa še dopolnitev gradiva. 
 
Predstavnica predlagateljice Nada PAVŠER, načelnica Oddelka za predšolsko vzgojo, 
izobraževanje in šport, je podala uvodno obrazložitev. 
 
Prof. dr. Stanislav PEJOVNIK, predsednik Odbora za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport, 
je podal stališče pristojnega odbora. 
 
Predsednik Statutarno pravne komisije Miloš PAVLICA ni želel besede. 
 
Mestni svet je najprej odločal o obravnavi akta po hitrem postopku (1. odstavek 142. člena 
poslovnika mestnega sveta), zato je podžupan Slavko SLAK odprl razpravo o  
 
1. Predlogu sklepa za sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi 
javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtca Ciciban po hitrem postopku 
 
Razpravljali so svetniki: Branko OMERZU, prof. dr. Stanislav PEJOVNIK, Miha JAZBINŠEK, 
dr. Drago ČEPAR, Janko MÖDERNDORFER, Marjeta VESEL VALENTINČIČ, Peter 
SUŠNIK, doc. dr. Gregor GOMIŠČEK in Peter BOŽIČ.  
 
Podžupan je dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se Odlok o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtca Ciciban 
sprejme po hitrem postopku. 
 
Obrazložitev glasu so podali svetniki: Branko OMERZU, Peter SUŠNIK in doc. dr. Gregor 
GOMIŠČEK. 
 
Navzočnost je priglasilo 31 svetnikov.  
Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 
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Sklep je bil sprejet. 
 
 
2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno 
izobraževalnega zavoda Vrtca Ciciban 
 
Razpravljali so svetniki: Marija ŠTERBENC, doc. dr. Gregor GOMIŠČEK, Peter SUŠNIK, prof. 
dr. Stanislav PEJOVNIK, Miha JAZBINŠEK, Janko MŐDERNDORFER, Branko OMERZU, 
doc. dr. Bojana BEOVIĆ, Peter BOŽIČ, dr. Drago ČEPAR, Roman JAKIČ in Marjeta VESEL 
VALENTINČIČ. 
 
Podžupan je dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtca Ciciban.  
 
Navzočnost je priglasilo 27 svetnikov.  
Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Ob 21.54 uri je podžupan Slavko SLAK sejo prekinil. 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
II. ZASEDANJE 23. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE LJUBLJANA, KI JE 
BILO V PONEDELJEK, 10. OKTOBRA 2005 
 
 
Zasedanje se je pričelo ob 16.00 uri ob navzočnosti 27 svetnikov.  
 
Zasedanje je vodil podžupan Mestne občine Ljubljana Miloš PAVLICA. 
 
Mestni svet je bil sklepčen in je sejo nadaljeval z obravnavo 6. točke sprejetega dnevnega reda 
23. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana z dne 3. oktobra 2005 z naslovom:  
 
OSNUTEK ODLOKA O OBČINSKEM LOKACIJSKEM NAČRTU ZA DELE OBMOČIJ 
UREJANJA CS 10/1 TRIBUNA, CS 10/2 PRULE - PRAPROTNIKOVA, CS 10/6 PRULE - 

KS, CS 1/49 VOŽARSKI POT IN CT 56 KARLOVŠKA 
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu pa so prejeli še poročilo Odbora 
za urejanje prostora in urbanizem ter poročilo Statutarno pravne komisije.  
 
Predstavnik predlagateljice Igor JURANČIČ, načelnik Oddelka za urbanizem, je podal uvodno 
obrazložitev. 
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Dr. Jože ZAGOŽEN, predsednik Odbora za urejanje prostora in urbanizem, je podal stališče 
pristojnega odbora. 
 
Predsednik Statutarno pravne komisije Miloš PAVLICA je podal stališče komisije. 
 
Razpravljali so svetniki: Miha JAZBINŠEK, doc. dr. Gregor GOMIŠČEK, mag. Janez 
SODRŽNIK, Peter SUŠNIK in dr. Drago ČEPAR. 
 
Odgovore in pojasnila v zvezi z razpravami svetnikov je podal Igor JURANČIČ, načelnik 
Oddelka za urbanizem. 
 
Po ugotovitvi, da je razprava končana, je podžupan Miloš PAVLICA dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Osnutek Odloka o občinskem lokacijskem 
načrtu za dele območij urejanja CS 10/1 Tribuna, CS 10/2 Prule - Praprotnikova, CS 10/6 
Prule - KS, CS 1/49 Vožarski pot in CT 56 Karlovška, skupaj s pripombami iz razprave. 
 
Navzočnost je priglasilo 31 svetnikov.  
Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 7. 
 

OSNUTEK ODLOKA O ZAZIDALNEM NAČRTU ZA OBMOČJE POTNIŠKEGA 
CENTRA LJUBLJANA 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli še poročilo Odbora za 
urejanje prostora in urbanizem ter še poročilo Statutarno pravne komisije. Med zasedanjem pa so 
prejeli predlog svetnika Zvoneta PENKA za umik te točke z dnevnega reda ter Pisno poslansko 
pobudo ministru za okolje in prostor Republike Slovenije poslanca Državnega zbora Zmaga 
Jelinčiča. 
  
Podžupan Miloš PAVLICA je pojasnil, da je predlog za umik točke brezpredmeten, ker je bil 
dnevni red že sprejet. 
 
Predstavnik predlagateljice Igor JURANČIČ, načelnik Oddelka za urbanizem, je podal uvodno 
obrazložitev. 
 
Dr. Jože ZAGOŽEN, predsednik Odbora za urejanje prostora in urbanizem, je podal stališče 
pristojnega odbora. 
 
Podžupan Miloš PAVLICA je skladno s 106. členom poslovnika mestnega sveta podal predlog, 
da se ta točka preloži na eno od naslednjih sej, ko jo bo mestni svet obravnaval skupaj z 
osnutkom odloka o programu opremljanja zemljišč za to območje. 
 
Podžupan je dal na glasovanje 
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POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA: 
 
Obravnava točke dnevnega reda z naslovom Osnutek Odloka o zazidalnem načrtu za 
območje Potniškega centra Ljubljana se preloži na eno od naslednjih sej mestnega sveta, ko 
jo bo mestni svet obravnaval skupaj z osnutkom odloka o programu opremljanja zemljišč 
za to območje. 
 
Navzočnost je priglasilo 32 svetnikov.  
Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 8. 
 

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O DOLOČITVI 
OBMOČJA PREDKUPNE PRAVICE MESTNE OBČINE LJUBLJANA S PREDLOGOM 

ZA SPREJEM PO HITREM POSTOPKU 
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo Odbora za 
gospodarjenje z nepremičninami z amandmajema in dodatnim predlogom sklepa ter poročilo 
Statutarno pravne komisije z amandmajem. Med zasedanjem pa so svetniki prejeli stališče 
županje k predlogu odloka, ki je bilo posredovano Odboru za gospodarjenje z nepremičninami. 
 
Predlagatelj svetnik Miha JAZBINŠEK je podal uvodno obrazložitev. 
 
Franc SLAK, predsednik Odbora za gospodarjenje z nepremičninami, je podal stališče 
pristojnega odbora. 
 
Predsednik Statutarno pravne komisije Miloš PAVLICA je podal stališče komisije.  
 
Mestni svet je najprej odločal o obravnavi akta po hitrem postopku (1. odstavek 142. člena 
poslovnika mestnega sveta), zato je podžupan odprl razpravo o 
 
1. Predlogu sklepa za sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi 
območja predkupne pravice Mestne občine Ljubljana po hitrem postopku 
 
Svetnica Viktorija POTOČNIK je podala POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da se do 
vsebine predlaganega gradiva opredeli tudi mestna uprava oziroma pooblaščeni načelnik. 
 
Podžupan Miloš PAVLICA je v zvezi s postopkovnim predlogom svetnice Viktorije POTOČNIK 
pojasnil, da mestna uprava podpira predlog za hitri postopek. 
 
Razpravljala sta svetnika Miha JAZBINŠEK in mag. Janez SODRŽNIK. 
 
Podžupan Miloš PAVLICA je podal pojasnilo v zvezi z razpravo svetnika Mihe JAZBINŠKA.  
 
Po ugotovitvi, da je razprava končana, je podžupan dal na glasovanje: 
 
PREDLOG SKLEPA: 
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Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se Odlok o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine Ljubljana 
sprejme po hitrem postopku. 
 
Navzočnost je priglasilo 32 svetnikov.  
Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti je glasovalo 6 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi območja predkupne 
pravice Mestne občine Ljubljana 
 
Razpravljali so svetniki: Peter SUŠNIK, Peter BOŽIČ, Miha JAZBINŠEK in mag. Janez 
SODRŽNIK. 
 
Podžupan Miloš PAVLICA je podal pojasnilo v zvezi z razpravo svetnika Petra SUŠNIKA. 
 
Odgovore in pojasnila v zvezi z razpravami svetnikov je podal načelnik Oddelka za pravne, 
kadrovske in splošne zadeve Velko FRANKO. 
 
Zatem so razpravljali svetniki: mag. Janez SODRŽNIK, Miha JAZBINŠEK in Slavko SLAK. 
 
 

I. 
 

Ker ni bilo razprave, je podžupan dal na glasovanje  
 
AMANDMA Odbora za gospodarjenje z nepremičninami:    
 
V 1. členu predloga odloka se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:  
»V 2. členu se 1. točka  »območje poselitve (ureditvena območja naselij)« dopolni tako, da 
se v prostorski celoti B6 Črnuče Nadgorica doda nova prva alinea, ki se glasi: 
 
Prostorska 
celota 

Oznaka 
območja 
urejanja 

Ime območja 
urejanja                      

Način 
urejanja 

Namembnost  

B6 Črnuče - 
Nadgorica 

    

 BS 6/4-1, 
m.e. 2C/1 

Gmajna del PUP stanovanjska gradnja, dom za 
stare 

 
 
Podžupan Miloš PAVLICA je pojasnil, da mestna uprava amandma podpira. 
 
Navzočnost je priglasilo 26 svetnikov.  
Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
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II. 
 

Ker ni bilo razprave, je podžupan dal na glasovanje  
 
AMANDMA Statutarno pravne komisije:    
 
2. člen postane zadnji odstavek 1. člena in se spremeni tako, da se glasi: 
»Črtata se 2. in 3. točka 2. člena.« 
Ostali členi se ustrezno preštevilčijo. 
 
Navzočnost je priglasilo 27 svetnikov.  
Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 

III. 
 

Ker ni bilo razprave, je podžupan dal na glasovanje 
 
AMANDMA Odbora za gospodarjenje z nepremičninami: 
 
3. člen predloga  odloka se spremeni tako,  da se glasi: 
»Črta se 3. člen.« 
Za 3. členom predloga odloka se doda nov 4. člen, ki se glasi:  
»Črta se 5. člen.« 
Dosedanji 4. člen predloga odloka postane 5. člen. 
 
Podžupan je pojasnil, da mestna uprava amandma podpira. 
 
Navzočnost se ni spremenila (27 svetnikov).  
Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
Nato je podžupan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Predlog Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine Ljubljana, 
skupaj s sprejetimi amandmaji. 
 
Navzočnost se ni spremenila (27 svetnikov).  
Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Podžupan je dal na glasovanje 
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1. DODATNI PREDLOG SKLEPA predlagatelja svetnika Mihe JAZBINŠKA: 
 
Mestna uprava Mestne občine Ljubljana nemudoma pristopi skladno določilom 212. člena 
Zakona o graditvi objektov k izdaji odločb o ugotovitvi, da je določeno zemljišče in objekt v 
splošni rabi grajeno javno dobro lokalnega pomena po zakonu, za tista zemljišča in objekte, 
ki so že v lasti Mestne občine Ljubljana. 
 
Navzočnost se ni spremenila (27 svetnikov). 
Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
2. DODATNI PREDLOG SKLEPA predlagatelja svetnika Mihe JAZBINŠKA: 
 
Skladno določilom 213. člena Zakona o graditvi objektov Županja Mestne občine Ljubljana 
za ureditev neurejenega statusa grajenega javnega dobra nemudoma in postopoma vloži na 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana zahteve za izdajo sklepov o pridobitvi statusa 
grajenega javnega dobra lokalnega pomena za vsa zemljišča in objekte v splošni rabi, za 
katera lahko Mestna občina Ljubljana izkaže pravico razpolagati z zemljiščem. 
 
Navzočnost se ni spremenila (27 svetnikov). 
Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
3. DODATNI PREDLOG SKLEPA predlagatelja svetnika Mihe JAZBINŠKA: 
 
Mestna uprava Mestne občine Ljubljana pripravi vse potrebno za sprožitev postopkov 
razlastitve za zemljišča in objekte v splošni rabi, za katere Mestna občina Ljubljana ne 
more izkazati oz. pridobiti pravice razpolagati z zemljiščem v doglednem času. 
 
Navzočnost se ni spremenila (27 svetnikov). 
Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
4. DODATNI PREDLOG SKLEPA Odbora za gospodarjenje z nepremičninami: 
 
Mestna uprava Mestne občine Ljubljana pripravi za obravnavo na Mestnem svetu Mestne 
občine Ljubljana v mesecu dni v sodelovanju z Odborom za gospodarjenje z 
nepremičninami predlog sklepov za ureditev neurejenega statusa skupnih delov in 
prostorov večstanovanjskih hiš, funkcionalnih in skupnih funkcionalnih zemljišč in drugih 
stavbnih zemljišč na območju Mestne občine Ljubljana, na katerih je Mestna občina 
Ljubljana aktualni lastnik, ali je odplačno ali neodplačno prenesel svoja lastninska 
upravičenja, ali izkazuje pravico razpolagati z zemljiščem, ali je zainteresiran za razlastitev 
in/ali je etažni lastnik oz. v pridobivanju etažne lastnine. Pripravi se sklep o pobudi Vladi 
Republike Slovenije, posameznim podjetjem ali drugim inštitucijam tudi za slučaj, ko 
Mestna občina Ljubljana nima v zgornjih primerih pravnega interesa, pa večje skupine 
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etažnih lastnikov ne morejo uveljaviti svojih pravic na skupnih delih in prostorih 
večstanovanjskih hiš, funkcionalnih in skupnih funkcionalnih zemljiščih in drugih stavbnih 
zemljiščih na območju Mestne občine Ljubljana.   
 
Obrazložitev glasu sta podala svetnika Peter SUŠNIK in Miha JAZBINŠEK. 
 
Navzočnost se ni spremenila (27 svetnikov).   
Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 9. 
 

PREDLOG SKLEPA O ZAŠČITI JAVNEGA INTERESA NA STAVBNEM ZEMLJIŠČU 
V UREDITVENEM OBMOČJU CO 5/2 PLINARNA - POSLOVNI DEL 

(ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D.D.) 
  
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo Odbora za 
finance z amandmajem, med sejo pa še amandma predlagatelja svetnika Mihe JAZBINŠKA. 
 
Predlagatelj svetnik Miha JAZBINŠEK je podal uvodno obrazložitev. 
 
Mag. Igor OMERZA, član Odbora za finance, je podal stališče pristojnega odbora. 
 
Predsednik Statutarno pravne komisije Miloš PAVLICA je pojasnil, da komisija ni imela 
pripomb. 
 
Razpravljali so svetniki: Janko MŐDERNDORFER, mag. Janez SODRŽNIK, Miha 
JAZBINŠEK, Peter SUŠNIK in Cvetka SELŠEK.  
 
Po ugotovitvi, da je razprava končana, je podžupan dal na glasovanje 
 
AMANDMA predlagatelja svetnika Mihe JAZBINŠKA na amandma Odbora za finance: 
 
Na koncu drugega odstavka 2. točke se doda nov zadnji odstavek, ki se glasi: 
 
»Županja Mestne občine Ljubljana o tem poroča na prvi naslednji seji Mestnega sveta 
Mestne občine Ljubljana.« 
  
Navzočnost je priglasilo 26 svetnikov.  
Za je glasovalo 21 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
Podžupan je dal nato na glasovanje 
 
AMANDMA Odbora za finance:  
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2. in 3. točka Predloga Sklepa o zaščiti interesa na stavbnem zemljišču v ureditvenem 
območju CO 5/2 Plinarna poslovni del (Zavarovalnica Triglav,d.d.) se črtata in nadomestita 
z novo točko, ki se glasi: 
 
»2.  
Ker so iz različnih poročil razvidni različni zneski morebitnega preplačila vrnjenega 
zneska, Mestni svet Mestne občine Ljubljana nalaga županji, da odredi Oddelku za finance 
Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, da opravi postopek javnega povpraševanja za 
izbiro finančnega eksperta (strokovnjaka), ki naj ugotovi, ali je pri vračilu denarnih 
sredstev Zavarovalnici Triglav d.d. dejansko prišlo do preplačila. 
 
V primeru, da se ugotovi preplačilo, nalaga Mestni svet Mestne občine Ljubljana županji, 
da sproži ustrezne sodne ali druge postopke za povrnitev preplačanih denarnih sredstev.« 
 
Navzočnost se ni spremenila (26 svetnikov).  
Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
Podžupan je dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o zaščiti javnega interesa na 
stavbnem zemljišču v ureditvenem območju CO 5/2 Plinarna - poslovni del (Zavarovalnica 
Triglav, d.d.), skupaj s sprejetima amandmajema. 
 
Navzočnost se ni spremenila (26 svetnikov).  
Za je glasovalo 20 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
 
S tem je bil izčrpan dnevni red 23. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, zato je podžupan 
ob 18.56 uri sejo končal.  
 
 
 
 
           VODJA                                                                                         
Službe za organiziranje                                                                               ŽUPANJA 
  dela mestnega sveta                                                                           
                                                                                                                 Danica SIMŠIČ 
     Matjaž BREGAR                                                                           
 


