
 1

 

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

Šifra: 032-132/2005-19 
Datum: 22. 8. 2005   
 
 

Z A P I S N I K 
 
 
21. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, ki je bila: 
 

• v ponedeljek, 27. junija 2005 – I. zasedanje 
• v četrtek, 30. junija 2005 – 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 ter podžupan Miloš 
PAVLICA. 
 
Na I. zasedanju dne 27. junija 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, Dominik Sava ČERNJAK, 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. 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, Majda 
ŠIRCA, Marija ŠTERBENC, prof. dr. Darko ŠTRAJN, prof. dr. Metka TEKAVČIČ, Janez 
VRBOŠEK in Janez ŽAGAR.  
 
Zasedanja se niso udeležili svetniki: Damijan DOLINAR, Cvetka SELŠEK – opr., Peter 
SUŠNIK, Marjeta VESEL-VALENTINČIČ – opr., dr. Jože ZAGOŽEN in Janez ŽELEZNIK 
– opr. 
 
Na II. zasedanju dne 30. junija 2005 so bili navzoči svetniki: 
 
Peter Jožef BOŽIČ, Boštjan CIZELJ, Anton COLARIČ, Maja ČEPIČ, Dominik Sava 
ČERNJAK, Damijan DOLINAR, Stanislava Marija FERENČAK MARIN, 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. Igor OMERZA, 
Branko OMERZU, Miloš PAVLICA, prof. dr. Stanislav PEJOVNIK, Zvone PENKO, Dunja 
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PIŠKUR-KOSMAČ, Viktorija POTOČNIK, Slavko SLAK, mag. Janez SODRŽNIK, Majda 
ŠIRCA, Marija ŠTERBENC, prof. dr. Darko ŠTRAJN, prof. dr. Metka TEKAVČIČ, Janez 
VRBOŠEK in dr. Jože ZAGOŽEN. 
 
Zasedanja se niso udeležili svetniki: doc. dr. Bojana BEOVIĆ, dr. Drago ČEPAR – opr. 
odsotnost do 17. ure, doc. dr. Gregor GOMIŠČEK, Cvetka SELŠEK – opr., Franc SLAK – 
opr., Eva STRMLJAN KRESLIN, Peter SUŠNIK, Marjeta VESEL-VALENTINČIČ – opr., 
Janez ŽAGAR in Janez ŽELEZNIK – opr. 
 
 
Prvo zasedanje se je pričelo ob 15.47 uri ob navzočnosti 27 svetnikov. 
 
Prvo zasedanje sta vodila županja Danica SIMŠIČ in podžupan Miloš PAVLICA. 
 
 
Županja je v obravnavo dala naslednji PREDLOG DNEVNEGA REDA: 
 
1. Potrditev zapisnika 34. 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 občinskih  
      cestah s predlogom za hitri postopek 
5.   Osnutek Odloka o koncesiji za opravljanje obvezne gospodarske javne  
      službe vzdrževanja občinskih cest    
6.   Osnutek  Odloka o urejanju javne razsvetljave   
7.   Osnutek Odloka o  koncesiji za opravljanje izbirne gospodarske javne   
      službe  urejanje javne razsvetljave 
8.   Osnutek Odloka o Občinskem lokacijskem načrtu za del območja  
      urejanja ŠS 3/5 Podutik (vzhodni del) 
9.   Osnutek Odloka o Občinskem lokacijskem načrtu za del območja  
      urejanja ŠP 4/1-1 Avtotehna, funkcionalne enote F1b, F2a, F2c, Cf1,  
      Cf2, Cf3, C1, C11-del, C12, C13, C14, C16-del 
10.  Poslovno poročilo Zavoda za turizem Ljubljana za poslovno leto 2004 

 
 
O predlaganem dnevnem redu ni razpravljal nihče, zato je županja dala na glasovanje  
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog dnevnega reda 21. seje. 
 
Navzočnost je priglasilo 21 svetnikov. 
 
Županja je ponovno ugotavljala navzočnost. 
 
Navzočnost je priglasilo 22 svetnikov. 
 
Ob 15.52 uri je županja odredila 10-minutni odmor. Zasedanje se je nadaljevalo ob 16.02 uri. 
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Po odmoru je navzočnost priglasilo 25 svetnikov. 
Za je glasovalo 22 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Predlagani dnevni red je bil sprejet. 
 

 
AD 1. 

 
POTRDITEV ZAPISNIKA 34. IZREDNE SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE 

OBČINE LJUBLJANA 
 
 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. 
 
Ker ni bilo razprave, je županja dala na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi zapisnik 34. izredne seje Mestnega sveta 
Mestne občine Ljubljana z dne 18. aprila 2005, 19. aprila 2005 in 16. maja 2005. 
 
Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov).  
Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
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.  
 
Pisno vprašanje z zahtevo za ustno predstavitev je skladno z 98. členom Poslovnika Mestnega 
sveta Mestne občine Ljubljana poslal svetnik Dominik Sava ČERNJAK:  
 
1. 
Dominik Sava ČERNJAK 
Vprašanje v zvezi z ureditvijo nabrežij in plovbe po Ljubljanici. 
 
Na vprašanje je odgovoril načelnik Oddelka za gospodarske javne službe in promet Pavel 
KLAVS. 
 
Svetniki so do in na 21. seji MS MOL pisno postavili naslednja vprašanja in pobude: 
 
1. 
Dimitrij KOVAČIČ 
1. 1.  
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Pobuda za takojšnjo odstranitev nadstreškov, ki so postavljeni na javnih parkirnih prostorih v 
Zalogu v Delavski, Kekčevi, Nahtigalovi in Športni ulici. 
1. 2. 
Ponovno vprašanje oziroma pobuda pristojnim službam v zvezi z odgovori na vprašanja o 
izobešanju zastav ob smrti papeža Janeza Pavla II. 
1. 3. 
Ponovno vprašanje v zvezi z obratovanjem vulkanizerske delavnice in avtopralnice Bužga s. 
p. na Hruševski cesti. 
1. 4. 
Ponovno vprašanje v zvezi z reševanjem že znane problematike ateljeja kiparja Borisa 
Prokofjeva. 
1. 5. 
Pobuda za ponovno preučitev problematike v zvezi s parcelo 600/1 k. o. Bizovik, katere 
lastnik je Janez Zrimšek. 
 
2. 
Dr. Drago ČEPAR 
2. 1. 
Vprašanje v zvezi z učinkovitostjo in ekonomičnostjo mestne uprave ter ali je bila opravljena 
raziskava, ki bi opredelila kriterije in merila učinkovitega in uspešnega delovanja mestne 
uprave, in ali so izdelana merila za samoocenjevanje. 
 
Svetniki  so prejeli pisne  odgovore na naslednja vprašanja: 
 
- odgovore na vprašanje svetnika Dimitrija KOVAČIČA v zvezi z izobešanjem zastav ob 

smrti papeža Janeza Pavla II, 
- odgovor na vprašanje svetnika Dimitrija KOVAČIČA v zvezi z odstranitvijo nadstreškov 

na javnih parkirnih prostorih v kraju Zalog na Delavski, Kekčevi, Nahtigalovi in Športni 
ulici, 

- odgovore na vprašanje svetnika Dimitrija KOVAČIČA v zvezi z ureditvijo mirujočega 
prometa ob vulkanizerski delavnici in avtopralnici Aleša Bužge v Bizoviku na Hruševski 
cesti 92 a, 

- odgovor na vprašanje svetnika Dominika Save ČERNJAKA v zvezi s predlogom  odloka 
o določanju najemnin in možnosti oddajanja najemnin za 1 tolar, 

- odgovor na vprašanje svetnika Petra SUŠNIKA v zvezi s cvetenjem topolov ob južni 
ograji centralnega stadiona za Bežigradom, 

- odgovor na vprašanje svetnika Petra SUŠNIKA v zvezi s prometom na Podutiški 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. 
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1. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO OSNOVNE ŠOLE 
MARTINA KRPANA 
 
Razpravljal ni nihče, zato je županja dala na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Tatjani BOŽIČ GEČ se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Osnovne šole 
Martina Krpana. 
 
Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov).  
Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
2.  PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO OSNOVNE ŠOLE 
TONETA ČUFARJA 
 
Razpravljal ni nihče, zato je županja dala na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mag. Tanji GRÜNFELD se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Osnovne 
šole Toneta Čufarja. 
 
Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov).  
Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
3. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU DVEH PREDSTAVNIKOV MESTNE 
OBČINE LJUBLJANA V SVET JAVNEGA VZGOJNO – IZOBRAŽEVALNEGA 
ZAVODA GLASBENE ŠOLE FRANCA ŠTURMA 
 
Razpravljal je svetnik Miha JAZBINŠEK. 
 
Županja je dala na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
V Svet javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Glasbene šole Franca Šturma se 
imenujeta : 
 

- Miha JAZBINŠEK  
- Jožica PIRNAT 
 

Mandat imenovanih traja štiri leta. 
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Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov).  
Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
4. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNIKOV MESTNE OBČINE 
LJUBLJANA IN PREDSTAVNIKOV ČLANOV ZAVODA V UPRAVNI ODBOR 
JAVNEGA GOSPODARSKEGA ZAVODA ZAVOD ZA TURIZEM LJUBLJANA 
 
Razpravljal je svetnik Miha JAZBINŠEK. 
 
Županja je dala na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
V  Upravni odbor javnega gospodarskega zavoda Zavod za turizem Ljubljana se kot 
predstavniki Mestne občine Ljubljana imenujejo: 
 
- Matej BIZJAK 
- Anton COLARIČ 
- Domnik Sava ČERNJAK 
- Gregor KOS 
- Jani MÖDERENDORFER 
- Marko ROTH 
 
V  Upravni odbor javnega gospodarskega zavoda Zavod za turizem Ljubljana se kot 
predstavniki članov zavoda  imenujejo: 
 
- Goran BRANKOVIČ 
- Boštjan KOREN 
- Marjan ROGELJ 
- Tomaž VISENJAK 

 
Člani upravnega odbora zavoda se imenujejo za mandatno obdobje, določeno s statutom 
zavoda. 
 
Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov).  
Za je glasovalo 22 svetnikov. Proti je glasovalo 6 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 4. 
 

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 
OBČINSKIH CESTAH S PREDLOGOM ZA HITRI POSTOPEK 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo Odbora za 
gospodarske javne službe in promet, med zasedanjem pa tudi poročilo Statutarno pravne 
komisije z amandmajema. 
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Predstavnik predlagateljice Pavel KLAVS, načelnik Oddelka za gospodarske javne službe in 
promet, je podal uvodno obrazložitev. 
 
Mag. Igor OMERZA, predsednik Odbora za gospodarske javne službe in promet, 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 županja odprla razpravo o  
 
1. Predlogu Sklepa za sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
občinskih cestah po hitrem postopku 
 
Razpravljali so svetniki: Mihael JARC, Angela MURKO PLEŠ, Slavko SLAK in Miha 
JAZBINŠEK. 
 
Odgovore in pojasnila v zvezi z razpravami svetnikov je podal Pavel KLAVS, načelnik 
Oddelka za gospodarske javne službe in promet. 
 
Županja je dala na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se Odlok o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o občinskih cestah sprejme po hitrem postopku. 
 

Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov).  
Za je glasovalo 22 svetnikov. Proti so glasovali 4 svetniki. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah 
 
Razpravljal je svetnik Miha JAZBINŠEK. 
 
 

I. 

O 1. členu predlaganega odloka, h kateremu je Statutarno pravna komisija vložila amandma, 
ni razpravljal nihče, zato je županja dala na glasovanje 
 

AMANDMA Statutarno pravne komisije: 
 

V 1. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 
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»Besedilo »odredba o kategorizaciji občinskih cest« se v celotnem besedilu odloka 
nadomesti z besedilom »odlok o kategorizaciji občinskih cest« v ustreznem sklonu. 
 
Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov).  
Za je glasovalo 22 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 

II. 
O 6. členu predlaganega odloka, h kateremu je Statutarno pravna komisija vložila amandma, 
ni razpravljal nihče, zato je županja dala na glasovanje 

 
AMANDMA Statutarno pravne komisije: 
 

6. člen se spremeni tako, da se glasi: 
 
»Za 67. členom se doda 67. a člen, ki se glasi: 
»Do uveljavitve ustreznih aktov za podelitev koncesije, ki jih bo sprejel Mestni svet 
MOL, se bodo oddala dela letnega rednega vzdrževanja občinskih cest z javnim 
razpisom po zakonu o javnih naročilih.« 
 
Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov).  
Za je glasovalo 21 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
Županja je dala na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o občinskih cestah, skupaj s sprejetima amandmajema. 
 
Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov).  
Za je glasovalo 22 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 5. 
 

OSNUTEK ODLOKA O KONCESIJI ZA OPRAVLJANJE OBVEZNE 
GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE VZDRŽEVANJA OBČINSKIH CEST    

 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo Odbora za 
gospodarske javne službe in promet, pred zasedanjem pa še poročilo Statutarno pravne 
komisije s pripombami. 
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Pavel KLAVS, načelnik Oddelka za gospodarske javne službe in promet, je podal uvodno 
obrazložitev. 
 
Mag. Igor OMERZA, predsednik Odbora za gospodarske javne službe in promet, je podal 
stališče pristojnega odbora. 
 
Predsednik Statutarno pravne komisije Miloš PAVLICA je pojasnil, da je komisija imela 
pripombe, ki so razvidne iz poročila komisije, in predlagal, da se jih upošteva kot pripombe 
pri obravnavi. 
 
Razpravljali so svetniki: Dimitrij KOVAČIČ, Miloš PAVLICA, Mihael JARC, mag. Igor 
OMERZA in Miha JAZBINŠEK. 
 
Med razpravo svetnika Mihe JAZBINŠKA je ob 17.08 uri vodenje seje prevzel podžupan 
Miloš PAVLICA. Med obrazložitvijo glasu svetnika Dimitrija KOVAČIČA je ob 17.16 uri 
vodenje seje ponovno prevzela županja. 
 
Županja je dala na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme osnutek Odloka o koncesiji za opravljanje 
obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest, skupaj s pripombami iz 
razprave. 

 
Obrazložitev glasu sta podala svetnika Dimitrij KOVAČIČ in Mihael JARC. 
 
Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov).  
Za je glasovalo 20 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 6. 
 

OSNUTEK  ODLOKA O UREJANJU JAVNE RAZSVETLJAVE 
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo Odbora za 
gospodarske javne službe in promet, pred zasedanjem pa še poročilo Statutarno pravne 
komisije s pripombami. 
 
Pavel KLAVS, načelnik Oddelka za gospodarske javne službe in promet, je podal uvodno 
obrazložitev. 
 
Mag. Igor OMERZA, predsednik Odbora za gospodarske javne službe in promet, je podal 
stališče pristojnega odbora. 
 
Predsednik Statutarno pravne komisije Miloš PAVLICA ni želel besede. 
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Razpravljala sta svetnika Miha JAZBINŠEK in Branko OMERZU. 
 
Odgovore in pojasnila v zvezi z razpravama svetnikov je podal Pavel KLAVS, načelnik 
Oddelka za gospodarske javne službe in promet. 
 
Županja je dala na glasovanje: 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme osnutek Odloka o urejanju javne 
razsvetljave, skupaj s pripombami iz razprave. 
 
Obrazložitev glasu sta podala svetnika Miha JAZBINŠEK in Dimitrij KOVAČIČ. 
 
Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov).  
Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 7. 
 

OSNUTEK ODLOKA O  KONCESIJI ZA OPRAVLJANJE IZBIRNE 
GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE  UREJANJE JAVNE RAZSVETLJAVE 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo Odbora za 
gospodarske javne službe in promet, pred zasedanjem pa še poročilo Statutarno pravne 
komisije s pripombami. 
 
Pavel KLAVS, načelnik Oddelka za gospodarske javne službe in promet, je podal uvodno 
obrazložitev. 
 
Mag. Igor OMERZA, predsednik Odbora za gospodarske javne službe in promet, je podal 
stališče pristojnega odbora. 
 
Predsednik Statutarno pravne komisije Miloš PAVLICA je opozoril na napako v tekstu 
poročila komisije v 4. točki. 
 
Razpravljali so svetniki: Branko OMERZU, Dimitrij KOVAČIČ, Miha JAZBINŠEK in 
Mihael JARC.  
 
Županja je dala na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme osnutek Odloka o koncesiji za opravljanje 
izbirne gospodarske javne službe urejanje javne razsvetljave, skupaj s pripombami iz 
razprave. 
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Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov).  
Za je glasovalo 20 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 8. 
 

OSNUTEK 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. Po sklicu so prejeli še poročilo Odbora 
za urejanje prostora in urbanizem. 
 
Predstavnik predlagateljice Igor JURANČIČ, načelnik Oddelka za urbanizem, je podal 
uvodno obrazložitev. 
 
Gregor ISTENIČ, član Odbora za urejanje prostora in urbanizem, je podal stališče pristojnega 
odbora. 
 
Predsednik Statutarno pravne komisije Miloš PAVLICA ni želel besede. 
 
Razpravljal je svetnik Miha JAZBINŠEK. 
 
Županja je dala na glasovanje: 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme osnutek Odloka o občinskem lokacijskem 
načrtu za del območja urejanja ŠS 3/5 Podutik (vzhodni del), skupaj s pripombami iz 
razprave. 
 
Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov).  
Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 9. 
 

OSNUTEK ODLOKA O OBČINSKEM LOKACIJSKEM NAČRTU ZA DEL 
OBMOČJA UREJANJA ŠP 4/1-1 AVTOTEHNA, FUNKCIONALNE ENOTE F1B, 

F2A, F2C, CF1, CF2, CF3, C1, C11-DEL, C12, C13, C14, C16-DEL 
 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli še poročilo Odbora 
za urejanje prostora in urbanizem. 
 
Predstavnik predlagateljice Igor JURANČIČ, načelnik Oddelka za urbanizem, je podal 
uvodno obrazložitev. 
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Gregor ISTENIČ, član Odbora za urejanje prostora in urbanizem, je podal stališče pristojnega 
odbora. 
 
Predsednik Statutarno pravne komisije Miloš PAVLICA ni želel besede. 
 
Razpravljali so svetniki: Dominik Sava ČERNJAK, Peter BOŽIČ, Miha JAZBINŠEK, 
Boštjan CIZELJ, Miha KOPRIVŠEK, prof. dr. Metka TEKAVČIČ, dr. Drago ČEPAR, 
Gregor ISTENIČ in Zvone PENKO. 
 
Ob 18.53 uri je županja odredila 30-minutni odmor. Zasedanje se je nadaljevalo ob 19.30 uri. 
 
Po odmoru so razpravljali svetniki: Miha JAZBINŠEK, Angela MURKO PLEŠ, Franc 
SLAK, Dimitrij KOVAČIČ, Marija ŠTERBENC, Samo KUŠČER, dr. Drago ČEPAR, Janez 
JEMEC in Mihael JARC. 
 
Svetnik Mihael JARC je podal POSTOPKOVNI PREDLOG,  da se seja pri tej točki prekine 
in nadaljuje takrat, ko bodo pridobljene dodatne študije, ki bodo svetnikom omogočile 
vpogled v to, ali bo možno zgraditi takšno prometno infrastrukturo. 
 
Županja je dala na glasovanje POSTOPKOVNI PREDLOG svetnika Mihaela JARCA: 
 
20. seja Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana se prekine pri razpravi o osnutku 
Odloka o Občinskem lokacijskem načrtu za del območja urejanja ŠP 4/1-1 Avtotehna, 
funkcionalne enote F1b, F2a, F2c, Cf1, Cf2, Cf3, C1, C11-del, C12, C13, C14, C16-del in 
se nadaljuje takrat, ko bodo pridobljeni dokumenti, ki bodo svetnikom omogočili 
kakovostno razpravo o prometni rešitvi. 
 
Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov).  
Za je glasovalo 8 svetnikov. Proti je glasovalo 19 svetnikov. 
 
Postopkovni predlog sklepa ni bil sprejet. 
 
Odgovore in pojasnila v zvezi z razpravami svetnikov je podal Igor JURANČIČ, načelnik 
Oddelka za urbanizem. 
 
Svetnik Dimitrij KOVAČIČ je podal POSTOPKOVNI PREDLOG oz. vprašanje, zakaj se ne 
spoštuje 61. člena poslovnika mestnega sveta v zvezi z ugotavljanjem sklepčnosti po razpravi 
in pred glasovanjem. 
 
Županja se je svetniku Dimitriju KOVAČIČU zahvalila za opozorilo in pojasnila, da je glede 
na število svetnikov v dvorani menila, da je sklepčnost zagotovljena. 
  
Županja je nato ugotavljala navzočnost. 
 
Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov. 
 
Županja je ponovno ugotavljala navzočnost. 
 
Navzočnost je priglasilo 22 svetnikov. 
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Svetnik Slavko SLAK je podal POSTOPKOVNI PREDLOG, da se navzočnost ugotavlja s 
poimenskim klicanjem svetnikov. 
 
Županja je s poimenskim klicanjem ugotavljala navzočnost svetnikov. 
 
Navzočnost je potrdilo 22 svetnikov. 
 
Ob 20.56 uri je županja zaradi nesklepčnosti prekinila sejo. 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
II. ZASEDANJE 21. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE LJUBLJANA, KI 
JE BILO V ČETRTEK, 30. JUNIJA 2005 
 
 
Zasedanje se je pričelo ob 15.59 uri ob navzočnosti 31 svetnikov.  
 
Zasedanje je vodil podžupan Miloš PAVLICA. 
 
Mestni svet je bil sklepčen in je sejo nadaljeval z glasovanjem o predlogu sklepa 9. točke 
sprejetega dnevnega reda 21. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana z dne 27. junija 
2005 z naslovom:  
 

OSNUTEK ODLOKA O OBČINSKEM LOKACIJSKEM NAČRTU ZA DEL 
OBMOČJA UREJANJA ŠP 4/1-1 AVTOTEHNA, FUNKCIONALNE ENOTE F1B, 

F2A, F2C, CF1, CF2, CF3, C1, C11-DEL, C12, C13, C14, C16-DEL 
 
Svetnik Dimitrij KOVAČIČ je podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da se 35. 
izredna seja, ki je bila sicer sklicana po končani 21. seji, začne pred 21. sejo mestnega sveta. 
 
Podžupan Miloš PAVLICA je pojasnil, da taka rešitev ne bi bila v skladu z zakonom, ker seje 
sklicuje županja, sam pa ima le pooblastilo za vodenje seje. 
 
Svetnik Dimitrij KOVAČIČ je nato podal spremenjen POSTOPKOVNI PREDLOG 
SKLEPA, da se nadaljevanje 21. seje prekine. 
 
Podžupan je dal na glasovanje POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnika Dimitrija 
KOVAČIČA: 
 
21. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana se prekine. 
  
Navzočnost je priglasilo 29 svetnikov. 
Za je glasovalo 9 svetnikov. Proti je glasovalo 20 svetnikov. 
 
Postopkovni predlog sklepa ni bil sprejet. 
 
Svetnik Miha JAZBINŠEK je podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da se z 
nadaljevanjem seje počaka, dokler ne pride županja, ker ji bo podal en predlog. 
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Podžupan je dal na glasovanje POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnika Mihe 
JAZBINŠKA: 
 
Mestni svet z nadaljevanjem seje počaka do prihoda županje. 
 
Navzočnost se ni spremenila (29 svetnikov). 
Za je glasovalo 8 svetnikov. Proti je glasovalo 20 svetnikov. 
 
Postopkovni predlog sklepa ni bil sprejet. 
 
 
Podžupan je dal na glasovanje: 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme osnutek Odloka o občinskem lokacijskem 
načrtu za del območja urejanja ŠP 4/1-1 Avtotehna, funkcionalne enote F1b, F2a, F2c, 
Cf1, Cf2, Cf3, C1, C11-del, C12, C13, C14, C16-del, skupaj s pripombami iz razprave. 
 
Obrazložitev glasu je podal svetnik Dominik Sava ČERNJAK. 
 
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov.  
Za je glasovalo 20 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 10. 
 

POSLOVNO POROČILO ZAVODA ZA TURIZEM LJUBLJANA ZA POSLOVNO 
LETO 2004 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli še poročilo Odbora 
za gospodarske dejavnosti, turizem in kmetijstvo. 
 
Barbara VAJDA, direktorica Zavoda za turizem Ljubljana, je podala uvodno obrazložitev. 
 
Podpredsednik Odbora za gospodarske dejavnosti, turizem in kmetijstvo Janko 
MÖDERNDORFER, je predstavil stališče odbora. 
 
Predsednik Statutarno pravne komisije Miloš PAVLICA je pojasnil, da komisija ni imela 
pripomb. 
 
Razpravljali so svetniki: Dominik Sava ČERNJAK, Marinka LEVIČAR in Mihael JARC. 
 
Odgovore in pojasnila v zvezi z razpravami svetnikov je podala Barbara VAJDA, direktorica 
Zavoda za turizem Ljubljana. 
 
Podžupan je dal na glasovanje: 
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PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Poslovno poročilo Zavoda za turizem 
Ljubljana za poslovno leto 2004. 
 
Navzočnost je priglasilo 22 svetnikov. 
 
Podžupan je ponovno ugotavljal navzočnost. 
 
Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov. 
Za je glasovalo 22 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
 
 
S tem je bil izčrpan dnevni red 21. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, zato je 
podžupan Miloš PAVLICA sejo končal ob 16.30 uri.  
 
 
 
 
 
 
VODJA SLUŽBE                                                                             ŽUPANJA 
 po pooblastilu  
Matjaž BREGAR                                                                          Danica SIMŠIČ  
 
 


