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

• v ponedeljek, 28. novembra 2005 – I. zasedanje 
• v ponedeljek, 16. januarja 2006 - II. zasedanje 
 

Zasedanji sta potekali v Veliki sejni dvorani Mestne občine Ljubljana, Magistrat, 
Mestni trg 1, Ljubljana. 
 
Zasedanji sta vodila županja Mestne občine Ljubljana Danica SIMŠIČ in podžupan Miloš 
PAVLICA. 
 
Na I. zasedanju dne 28. novembra 2005 so bili navzoči člani in članice Mestnega sveta (v 
nadaljevanju svetniki): 
 
Boštjan CIZELJ, Anton COLARIČ, 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, mag. Igor OMERZA, 
Branko OMERZU, Miloš PAVLICA, prof. dr. Stanislav PEJOVNIK, Zvone PENKO, Dunja 
PIŠKUR KOSMAČ, Viktorija POTOČNIK, Franc SLAK, Slavko SLAK, Eva STRMLJAN 
KRESLIN, Majda ŠIRCA, prof. dr. Darko ŠTRAJN, prof. dr. Metka TEKAVČIČ, Marjeta 
VESEL VALENTINČIČ, Janez VRBOŠEK, dr. Jože ZAGOŽEN in Janez ŽAGAR. 
 
Zasedanja se niso udeležili svetniki: doc. dr. Bojana BEOVIĆ – opr., Peter Jožef BOŽIČ, 
Damijan DOLINAR, Roman JAKIČ, Marinka LEVIČAR – opr., Cvetka SELŠEK – opr., 
mag. Janez SODRŽNIK,  Peter SUŠNIK in Marija ŠTERBENC – opr. 
 
Na II. zasedanju dne 16. januarja 2006 so bili navzoči svetniki: 
 
doc. dr. Bojana BEOVIĆ, 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, 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. Darko ŠTRAJN, prof. dr. Metka TEKAVČIČ, Marjeta VESEL 
VALENTINČIČ, Janez VRBOŠEK, dr. Jože ZAGOŽEN in Janez ŽAGAR. 
 
Zasedanja se niso udeležili svetniki: Cvetka SELŠEK – opr. 
 
 
Prvo zasedanje se je pričelo ob 15.59 uri ob navzočnosti 30 svetnikov. 
 
Prvo zasedanje je vodila županja Danica SIMŠIČ.  
 
Županja je svetnike obvestila, da je na seji navzoč tudi novi direktor Mestne uprave Mestne 
občine Ljubljana Marko PRIJATELJ. 
 
S sklicem so svetniki prejeli predlog dnevnega reda 25. seje Mestnega sveta Mestne občine 
Ljubljana.  
 
Županja je dala v obravnavo naslednji PREDLOG DNEVNEGA REDA: 
 
1. Potrditev zapisnikov 22. in 23. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana 
2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude 
3. Kadrovske zadeve 
4. Predlog Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za del območja urejanja ŠS 3/5 

Podutik (vzhodni del) 
5. Predlog Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Starega Vodmata 
6. Osnutek Odloka o ureditvenem načrtu za območje urejanja CO 2/26 Opera 
7. Osnutek Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja ŠP 2/1 Litostroj - južni 

del in del območja urejanja ŠR 2/1 Stadion 
8. Predlog Sklepa o povečanju vrednosti namenskega premoženja Javnega 

stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana 
9. Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o določitvi športnih objektov občinskega 

pomena v Mestni občini Ljubljana  
 
 
Ker ni bilo razprave, je županja dala na glasovanje  
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog dnevnega reda 25. seje mestnega 
sveta. 
 
Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov. 
 
Županja je ponovno ugotavljala navzočnost. Navzočnost je priglasilo 22 svetnikov. 
 
Županja je na predlog svetnice Majde ŠIRCA ponovno ugotavljala navzočnost.  
 
Navzočnost je priglasilo 25 svetnikov. 



Za predlagani dnevni red je glasovalo 16 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Predlagani dnevni red je bil sprejet. 
 
 

AD 1. 
POTRDITEV ZAPISNIKOV 22. IN 23. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA 
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. 
 
 
1. POTRDITEV ZAPISNIKA 22. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA  
 
Razpravljal ni nihče, zato je županja dala na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi zapisnik 22. seje Mestnega sveta Mestne 
občine Ljubljana z dne 11. julija 2005, 26. septembra 2005 in 3. oktobra 2005. 
 
Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov). 
Za je glasovalo 21 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
2. POTRDITEV ZAPISNIKA 23. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA 
 
Razpravljal ni nihče, zato je županja dala na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi zapisnik 23. seje Mestnega sveta Mestne 
občine Ljubljana z dne 3. in 10. oktobra 2005. 
 
Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov). 
Za je glasovalo 20 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.  



 
Pisnih vprašanj z zahtevo za ustno predstavitev skladno z 98. členom Poslovnika Mestnega 
sveta Mestne občine Ljubljana na 25. seji ni bilo. 
 
Svetniki so do in na 25. seji Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana pisno postavili 
naslednja vprašanja in pobude: 
 
1. 
Dr. Drago ČEPAR 
1. 1. 
Pobuda za seznanitev mestnih svetnikov z rezultati sestanka delovne skupine za družinsko 
politiko. 
1. 2. 
Pobuda za izdelavo izčrpne informacije občanom za ravnanje v zvezi z neprijetnimi srečanji s 
psi. 
1. 3.  
Pobuda za gostovanje Stalnega slovenskega gledališča iz Trsta v slovenskih vrtcih. 
1. 4. 
Pobuda, da Mestna občina Ljubljana kot nosilec pristopi k izdelavi projekta slovenske 
kolesarske steze. 
 
2. 
Miha KOPRIVŠEK 
2. 1. 
Vprašanje v zvezi z ureditvijo prometa in cestne povezave za prebivalce Zapuške ceste v 
Podutiku glede na prekinjeno povezavo do Podutiške ceste (zaradi gradnje avtoceste). 
2. 2. 
Pobuda za ureditev Knafljevega prehoda. 
 
3. 
Janez ŽAGAR 
3. 1. 
Vprašanje v zvezi z ureditvijo prometne in ozke ceste skozi  naselje Slape v Četrtni skupnosti  
Polje, ki nima pločnika in predpisanih prometnih znakov. 
 
 
Svetniki so prejeli pisne odgovore na naslednja vprašanja: 
- dopolnitev odgovora na vprašanje svetnika Dimitrija KOVAČIČA glede verodostojnosti 

javnih listin, ki dokazujejo strokovno izobrazbo javnih uslužbencev z višjo in visoko 
izobrazbo, 

- odgovor na vprašanje svetnika dr. Draga ČEPARJA v zvezi z vprašanjem o izvajanju 
ukrepov policije pa zakonu o zaščiti živali, 

- odgovor na vprašanje svetnika dr. Draga ČEPARJA v zvezi s pobudo, da MOL pristopi k 
izdelavi projekta slovenske kolesarske steze, 

- dopolnjen odgovor na vprašanje svetnika Sama KUŠČERJA v zvezi z ločenim zbiranjem 
odpadkov, 

- odgovor na vprašanje svetnika Mihe KOPRIVŠKA v zvezi z ureditvijo prometa in cestne 
povezave na Zapuški cesti v Podutiku, 

- odgovor na vprašanje svetnika Dimitrija KOVAČIČA  v zvezi s pobudo za spremembo 
dolgoročnega plana na širšem območju Bizovika, 



- odgovor na vprašanje svetnika Dimitrija KOVAČIČA v zvezi z obratovanjem 
vulkanizerske delavnice in avtopralnice Bužga na  Hruševski cesti. 

 
 

AD 3. 
 

KADROVSKE ZADEVE 
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli po sklicu seje.  
 
Slavko SLAK, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je podal 
uvodno obrazložitev k predlogom sklepov komisije. 
 

 
1. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSEDNIKA KOMISIJE ZA 
PRIZNANJA 
 
Razpravljal ni nihče, zato je županja dala na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Za predsednika Komisije za priznanja se namesto Janeza Železnika i m e n u j e: 
 
Aleš KARDELJ. 
 
Mandat imenovanega je vezan na mandat članov komisije. 
 
Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov. 
Za je glasovalo 22 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
2. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU ČLANA KOMISIJE ZA POBUDE 
OBČANOV 
 
Razpravljal ni nihče, zato je županja dala na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Za člana Komisije za pobude občanov se namesto Janeza Železnika i m e n u j e : 
 
Aleš KARDELJ. 
 
Mandat imenovanega  je vezan na mandat članov komisije. 
 
Navzočnost se ni spremenila (23 svetnikov). 
Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 



 
 
3. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU TREH PREDSTAVNIKOV MESTNE 
OBČINE LJUBLJANA V SVET OSNOVNE ŠOLE PREŽIHOVEGA VORANCA 
 
Razpravljal ni nihče, zato je županja dala na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
V Svet Osnovne šole Prežihovega Voranca  s e   i m e n u j e j o : 
 

- Maja ČEPIČ 
- Tomaž ČUČNIK 
- Dušana ŠKOF 
 

Mandat imenovanih traja štiri leta. 
 
Navzočnost se ni spremenila (23 svetnikov). 
Za je glasovalo 17 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
4. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNIKOV MESTNE OBČINE 
LJUBLJANA  V SVET JAVNEGA ZAVODA ŠPORTNO REKREACIJSKI CENTER 
TIVOLI 
 
Razpravljal ni nihče, zato je županja dala na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
V  Svet javnega zavoda Športno rekreacijski center Tivoli se kot predstavniki Mestne 
občine Ljubljana   i m e n u j e j o : 
 
- Anton COLARIČ 
- Roman JAKIČ 
- Aleš KARDELJ 
- Meta VESEL - VALENTINČIČ 
 
Mandat imenovanih traja štiri leta.  
 
Navzočnost se ni spremenila (23 svetnikov). 
Za je glasovalo 18 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
 
 



AD 4. 
 

PREDLOG ODLOKA O OBČINSKEM LOKACIJSKEM NAČRTU ZA DEL 
OBMOČJA UREJANJA ŠS 3/5 PODUTIK (VZHODNI DEL) 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Na začetku prvega zasedanja pa so 
prejeli še poročilo pristojnega Odbora za urejanje prostora in urbanizem. 
 
Alenka PAVLIN, vodja Službe za lokacijske načrte in prenovo v Oddelku za urbanizem, je 
podala uvodno obrazložitev. 
 
Gregor ISTENIČ, član 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 doc. dr. Gregor GOMIŠČEK. 
 
Po razpravi svetnika Mihe JAZBINŠKA je županja svetnike obvestila, da je pri prejšnjih 
glasovanjih svetnik Janez JEMEC pomotoma pritiskal glasovalne tipke na mestu svetnice 
Marije ŠTERBENC, ki pa je bila odsotna. 
 
Po končani razpravi je odgovore in pojasnila v zvezi z razpravami svetnikov podala Alenka 
PAVLIN. 
 
Županja je nato dala na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o občinskem lokacijskem 
načrtu za del območja urejanja ŠS 3/5 Podutik (vzhodni del).  
 
Obrazložitev glasu je podal svetnik Janko MÖDERNDORFER. 
 
Navzočnost je priglasilo 11 svetnikov. 
 
Županja je ponovno ugotavljala navzočnost. Navzočnost je priglasilo 14 svetnikov. 
 
Županja je nato ob 16.33 uri odredila 10-minutni odmor. Zasedanje se je ponovno nadaljevalo 
ob 16.52 uri. 
 
Po odmoru je županja ugotavljala navzočnost. Navzočnost je priglasilo 13 svetnikov. 
 
Županja je ponovila ugotavljanje navzočnosti. Navzočnost pa je ponovno priglasilo 13 
svetnikov. 
 
 
Ob 16.55 uri je županja zaradi nesklepčnosti prekinila sejo. 
   
 
 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
II. ZASEDANJE 25. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE LJUBLJANA, KI 
JE BILO V PONEDELJEK, 16. JANUARJA 2006 
 
 
Zasedanje se je pričelo ob 15.46 uri ob navzočnosti 28 svetnikov.  
 
Zasedanje je vodil podžupan Mestne občine Ljubljana Miloš PAVLICA. 
 
Mestni svet je bil sklepčen in je sejo nadaljeval z glasovanjem o predlogu sklepa 4. točke 
sprejetega dnevnega reda 25. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana z dne 28. 
novembra 2005 z naslovom:  
 

PREDLOG ODLOKA O OBČINSKEM LOKACIJSKEM NAČRTU ZA DEL 
OBMOČJA UREJANJA ŠS 3/5 PODUTIK (VZHODNI DEL) 

 
Podžupan je dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o občinskem lokacijskem 
načrtu za del območja urejanja ŠS 3/5 Podutik (vzhodni del).  
 
Navzočnost je priglasilo 19 svetnikov. 
 
Podžupan je ponovno ugotavljal navzočnost. Navzočnost je priglasilo 21 svetnikov. 
 
Podžupan je ponovno ugotavljal navzočnost.  
 
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov. 
Za je glasovalo 17 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 5. 
 

PREDLOG ODLOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH ZA OBMOČJE 
STAREGA VODMATA 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Med prvim zasedanjem so prejeli še 
poročilo pristojnega Odbora za urejanje prostora in urbanizem z amandmajem in dodatnim 
predlogom sklepa, pred drugim zasedanjem pa so prejeli še amandma županje k amandmaju 
odbora. 
 
Alenka PAVLIN, vodja Službe za lokacijske načrte in prenovo v Oddelku za urbanizem, je 
podala uvodno 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. 
 
Podžupan je odprl razpravo najprej o aktu v celoti. Razpravljali so svetniki: doc. dr. Gregor 
GOMIŠČEK, Mihael JARC in Miha JAZBINŠEK. 
 
 

I. 
 

O 13. členu predlaganega odloka, h kateremu je Odbor za urejanje prostora in urbanizem 
vložil amandma, županja pa amandma k amandmaju odbora, ni razpravljal nihče, zato je 
podžupan Miloš PAVLICA dal na glasovanje: 
 
1. AMANDMA županje k amandmaju Odbora za urejanje prostora in urbanizem: 
 
V novem drugem odstavku 13. člena se prvi dve alineji, ki se glasita: 
 » - odstranitve legalno zgrajenih objektov, 

- vzdrževanje objektov,« 
spremenita tako, da se pravilno glasita: 
 » - odstranitve objektov, 
    - vzdrževanje legalno zgrajenih objektov,« . 
 
Navzočnost je priglasilo 28 svetnikov. 
Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
2. AMANDMA Odbora za urejanje prostora in urbanizem: 
 
V 13. členu se prva vrsta prvega odstavka nadomesti z besedilom tako, da se glasi:  
»V celotnem ureditvenem območju, razen v območjih urejanja CT 39 Grablovičeva 
ulica in CT 43 Potrčeva ulica, so dovoljene:« 
 
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 
»V območju urejanja CT 39 Grablovičeva ulica in CT 43 Potrčeva ulica so dovoljene le: 
- odstranitve legalno zgrajenih objektov, 
- vzdrževanje objektov, 
- gradnja objektov in omrežja gospodarske javne infrastrukture (komunalnih, 
energetskih, telekomunikacijskih, prometnih in infrastrukturnih objektov).« 
 
Dosedanji drugi odstavek postane nov tretji odstavek, skupaj s sprejetim amandmajem 
županje na amandma odbora. 
 
Navzočnost je priglasilo 28 svetnikov. 
Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 



Amandma je bil sprejet. 
 
 
Podžupan je dal na glasovanje  
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o prostorskih ureditvenih 
pogojih za območje Starega Vodmata, skupaj s sprejetima amandmajema. 
 
Navzočnost se ni spremenila (28 svetnikov). 
Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Nato je podžupan dal na glasovanje 
 
DODATNI PREDLOG SKLEPA Odbora za urejanje prostora in urbanizem: 
 
Mestna uprava takoj naroči Lokacijski načrt za iztek Zaloške ceste pri vstopu iz Most v 
center mesta s posebnim poudarkom na priključitvi Grablovičeve ceste na Potniški 
center Ljubljana tako severno in južno od železnice.  
 
Navzočnost se ni spremenila (28 svetnikov). 
Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 

 
AD 6. 

 
OSNUTEK ODLOKA O UREDITVENEM NAČRTU ZA OBMOČJE UREJANJA CO 

2/26 OPERA 
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Med prvim zasedanjem pa so prejeli še 
poročilo pristojnega Odbora za urejanje prostora in urbanizem. 
 
Alenka PAVLIN, vodja Službe za lokacijske načrte in prenovo v Oddelku za urbanizem, je 
podala uvodno obrazložitev. 
 
Mag. Janez SODRŽNIK, podpredsednik Odbora za urejanje prostora in urbanizem, je podal 
stališče odbora. 
 
Predsednik Statutarno pravne komisije Miloš PAVLICA je pojasnil, da komisija ni imela 
pripomb. 
 
Razpravljali so svetniki: Zvone PENKO, Samo KUŠČER, Miha JAZBINŠEK, Janez 
ŽAGAR, mag. Janez SODRŽNIK, doc. dr. Gregor GOMIŠČEK, Majda ŠIRCA, Peter 
BOŽIČ, dr. Drago ČEPAR in Janez VRBOŠEK.  



 
Alenka PAVLIN je podala pojasnila v zvezi z razpravami svetnikov. 
 
Nato je podžupan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Osnutek Odloka o ureditvenem načrtu za 
območje urejanja CO 2/26 Opera, skupaj s pripombami iz razprave. 
 
Obrazložitev glasu so podali svetniki: Peter BOŽIČ, Dominik Sava ČERNJAK, Miha 
JAZBINŠEK, Majda ŠIRCA, dr. Drago ČEPAR, Samo KUŠČER, Janez ŽAGAR in Viktorija 
POTOČNIK. 
 
Navzočnost je priglasilo 32 svetnikov. 
Za je glasovalo 33 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 7. 
 

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 so svetniki prejeli pripombe 
Sveta Četrtne skupnosti Šiška, med prvim zasedanjem pa še poročilo pristojnega Odbora za 
urejanje prostora in urbanizem. 
 
Alenka PAVLIN, vodja Službe za lokacijske načrte in prenovo v Oddelku za urbanizem, je  
podala uvodno 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: Dominik Sava ČERNJAK in Miha JAZBINŠEK. 
 
Svetnik Miha JAZBINŠEK je v svoji razpravi podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, 
da se obravnava te točke v skladu s 106. členom poslovnika mestnega sveta nadaljuje na eni 
od naslednjih sej mestnega sveta. 
 
Podžupan Miloš PAVLICA je dal na glasovanje 
 
POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnika Mihe JAZBINŠKA: 
 



Obravnava točke dnevnega reda z naslovom Osnutek Odloka o zazidalnem načrtu za 
območje urejanja ŠP 2/1 Litostroj - južni del in del območja urejanja ŠR 2/1 Stadion se preloži 
na eno od naslednjih sej mestnega sveta. 
 
Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov. 
Za je glasovalo 13 svetnikov. Proti je glasovalo 11 svetnikov. 
 
Postopkovni predlog sklepa je bil sprejet. 
 

 
AD 8. 

 
PREDLOG SKLEPA O POVEČANJU VREDNOSTI NAMENSKEGA PREMOŽENJA 

JAVNEGA STANOVANJSKEGA SKLADA MESTNE OBČINE LJUBLJANA 
 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega 
Odbora za finance. 
 
Tilka KLANČAR, načelnica Oddelka za zdravstvo in socialno varstvo, je podala uvodno 
obrazložitev. 
 
Prof. dr. Metka TEKAVČIČ, predsednica Odbora za finance, je podala stališče pristojnega 
odbora. 
 
Predsednik Statutarno pravne komisije Miloš PAVLICA je pojasnil, da komisija ni imela 
pripomb. 
 
Razpravljali so svetniki: Viktorija POTOČNIK, doc. dr. Gregor GOMIŠČEK, prof. dr. Metka 
TEKAVČIČ, Franc SLAK, Angela MURKO PLEŠ, Peter BOŽIČ, Miha JAZBINŠEK in 
Miloš PAVLICA. 
 
Ob 18.55 uri je podžupan Miloš PAVLICA odredil 30-minutni odmor. Zasedanje se je 
nadaljevalo ob 19.35 uri. 
 
Po odmoru so razpravljali svetniki: Janko MÖDERNDORFER, Miloš PAVLICA, Dimitrij 
KOVAČIČ, Miha JAZBINŠEK in Janez ŽAGAR. 
 
Tilka KLANČAR je podala odgovore in pojasnila v zvezi z razpravami svetnikov. 
 
Podžupan je dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o povečanju vrednosti 
namenskega premoženja Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana. 
 
Obrazložitev glasu so podali svetniki: Janez ŽAGAR, Viktorija POTOČNIK, doc. dr. Gregor 
GOMIŠČEK, Samo KUŠČER, Miha JAZBINŠEK, Peter BOŽIČ, Janko MÖDERNDORFER 
in Miloš PAVLICA.   
 



Navzočnost je priglasilo 27 svetnikov. 
Za je glasovalo 10 svetnikov. Proti je glasovalo 14 svetnikov. 
 
Sklep ni bil sprejet. 
 
 

AD 9. 
 

PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBI SKLEPA O DOLOČITVI ŠPORTNIH 
OBJEKTOV OBČINSKEGA POMENA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega 
Odbora za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport ter poročilo Statutarno pravne komisije z 
amandmajem. 
 
Marko TRŠKAN, vodja Službe za šport v Oddelku za predšolsko vzgojo, izobraževanje in 
šport, je podal 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 je pojasnil, da je komisija imela 
tehnično pripombo, ki je razvidna iz poročila komisije. 
 
O aktu v celoti ni razpravljal nihče. 
 
 

I. 
 

O uvodni določbi, h kateri je Statutarno pravna komisija vložila amandma redakcijske narave, 
ni razpravljal nihče, zato je podžupan dal na glasovanje    
 
AMANDMA Statutarno pravne komisije: 
 
V uvodni določbi se navedbe objav Zakona o lokalni samoupravi nadomestijo z 
besedilom »(Uradni list RS, št. 100/05- uradno prečiščeno besedilo)«. 
 
Navzočnost je priglasilo 26 svetnikov. 
Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
Podžupan je dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o spremembi Sklepa o 
določitvi športnih objektov občinskega pomena v Mestni občini Ljubljana, skupaj s 
sprejetim amandmajem. 



 
Navzočnost se ni spremenila (26 svetnikov). 
Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti so glasovali 4 svetniki. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
 
S tem je bil izčrpan dnevni red 25. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, zato je 
podžupan Miloš PAVLICA ob 20.15 uri sejo končal. 
 
 
 
 
 
 
 
           VODJA                                                                                         
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