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

Številka: 0600-9/2004-11 
Datum: 4. 6. 2004 

 
 
 

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

• v ponedeljek 31. maja 2004 v Veliki sejni dvorani Mestne občine Ljubljana, 
Magistrat, Mestni trg 1, Ljubljana. 

 
Sejo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana sta vodila županja Mestne občine Ljubljana 
Danica SIMŠIČ in podžupan Miloš PAVLICA. 
 
Na seji so bili navzoči člani in članice Mestnega sveta (v nadaljevanju svetniki): 
 
dr. Bojana BEOVIĆ, Andrej BRUČAN, Anton COLARIČ, dr. Drago ČEPAR, Maja ČEPIČ, 
Dominik Sava ČERNJAK, Stanislava Marija FERENČAK MARIN, Gregor ISTENIČ, 
Roman JAKIČ, Mihael JARC, Miha JAZBINŠEK, 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, Cvetka SELŠEK, Franc 
SLAK, Slavko SLAK, Janez SODRŽNIK, Eva STRMLJAN KRESLIN, Peter SUŠNIK, 
Marija ŠTERBENC, prof. dr. Darko ŠTRAJN, dr. Metka TEKAVČIČ, Marjeta VESEL-
VALENTINČIČ, Janez VRBOŠEK, dr. Jože ZAGOŽEN, Janez ŽAGAR in Janez 
ŽELEZNIK. 
 
Seje se niso udeležili: Peter Jožef BOŽIČ – opr.,  mag. Janez DROBNIČ, dr. Gregor 
GOMIŠČEK – opr., Marinka LEVIČAR, Viktorija POTOČNIK – opr., Majda ŠIRCA – 
opr. in dr. Milan ZVER– opr. 
 
 
11. seja Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana se je pričela ob 16. 50 uri. Seja se je 
nadaljevala takoj po končani 25. izredni seji, zato se navzočnost svetnikov ni 
ugotavljala. 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana je bil sklepčen in je pričel z delom. 
 
S sklicem seje so svetniki prejeli predlog dnevnega reda 11. seje Mestnega sveta Mestne 
občine Ljubljana. Po sklicu so prejeli županjin umik 10. točke predlaganega dnevnega reda z 
naslovom: »Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin 
Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje od 1986 do 2000 – za območje 
Mestne občine Ljubljana (za del območja VK 7/3)«, pred sejo pa je še županjin umik 5.  
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točke predlaganega dnevnega reda z naslovom: »Predlog Sklepa v zvezi z ustanovitvijo 
zavoda Delovni in zaposlitveni center Janeza Levca«. 
 
Ker ni bilo razprave, je županja je dala na glasovanje naslednji PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog dnevnega reda 11. seje. 
 
Navzočnost je priglasilo 16 svetnikov. 
 
Županja je ponovno ugotavljala navzočnost. 
 
Navzočnost je priglasilo 22 svetnikov. 
 
Županja je odredila 10 minutni odmor, vendar je svetnik Janez VRBOŠEK predlagal 
ponovitev glasovanja, zato je dala ponovno na glasovanje predlog sklepa. 
 
Navzočnost je priglasilo 28 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 23 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Predlagani dnevni red je bil sprejet. 
 
 
 
SPREJET JE BIL NASLEDNJI DNEVNI RED: 
 

1. Potrditev zapisnikov 9. seje  ter 21. in 22. izredne seje  Mestnega sveta Mestne 
občine Ljubljana 

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

 
3. Kadrovske zadeve 
 
4. Predlog Obvezne razlage petega odstavka 9. člena Odloka o oglaševanju (Uradni 

list RS, št. 87/99) 
 
5. Predlog Sklepa o prenehanju Agencije za razvoj malega gospodarstva in 

kmetijstva v občini Ljubljana Šiška 
 
6. Predlog Sklepa o soglasju k povečani delovni uspešnosti v Javnem zavodu 

Lekarna Ljubljana 
 
7. Predlog Sklepa o soglasju k povečani delovni uspešnosti v Javnem zavodu 

Zdravstveni dom Ljubljana 
 
8. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin Dolgoročnega 

plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986 – 2000   za območje Mestne 
občine Ljubljana (za zasnovo plinovodnega omrežja) 
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9. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih   
     ureditvenih pogojih za plansko celoto B1 Bežigrad – zahod (za del     
     območja urejanja BS 1/5-1) 

 
 
 

AD 1. 
POTRDITEV ZAPISNIKOV 9. SEJE  TER 21. IN 22. IZREDNE SEJE  

MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE LJUBLJANA 
 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. 
 
1. POTRDITEV ZAPISNIKA 9. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA Z DNE 29. IN 30. MARCA TER 5. APRILA 2004 
 
Ker ni bilo razprave, je županja dala na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi zapisnik 9. seje Mestnega sveta Mestne 
občine Ljubljana z dne 29. in 30. marca ter 5. aprila 2004. 
 
Navzočnost se ni spremenila (28 svetnikov). 
Za predlagani sklep je glasovalo 19 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
2. POTRDITEV ZAPISNIKA 21. IZREDNE SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE 

OBČINE LJUBLJANA Z DNE 4. IN 30. MARCA 2004 
 
Ker ni bilo razprave, je županja dala na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi zapisnik 21. izredne seje Mestnega sveta 
Mestne občine Ljubljana z dne 4. in 30. marca 2004. 
 
Navzočnost se ni spremenila (28 svetnikov). 
Za predlagani sklep je glasovalo 22 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 

 
 

3. POTRDITEV ZAPISNIKA 22. IZREDNE SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE 
OBČINE LJUBLJANA Z DNE 5. APRILA 2004 

 
Ker ni bilo razprave, je županja dala na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi zapisnik 22. izredne seje Mestnega sveta 
Mestne občine Ljubljana z dne 5. aprila 2004. 
 
Navzočnost se ni spremenila (28 svetnikov). 
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Za predlagani sklep je glasovalo 24 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.  

Pisni vprašanji z zahtevo za ustno predstavitev sta skladno z 98. členom Poslovnika Mestnega 
sveta Mestne občine Ljubljana v roku 5 delovnih dni pred sejo mestnega sveta poslala 
svetnika Dominik Sava ČERNJAK in Andrej BRUČAN. 
 
1. 
Dominik S. ČERNJAK 
1. 1. 
Vprašanje, kdaj bo Mestna občina Ljubljana poskrbela za urejenost in čistočo reke 
Ljubljanice, izgradnjo kanalizacijskih objektov; kdaj bodo zagotovljeni pristani, ter kdaj bo 
pripravljen osnutek novele odloka o plovbi po Ljubljanici. 
 
Na vprašanje je  odgovoril načelnik Oddelka za gospodarske javne službe in promet Pavel 
KLAVS. 
 
2. 
Andrej BRUČAN 
2. 1. 
Vprašanje županji v zvezi s podaljšanjem proge mestnega potniškega prometa številka 6 do 
gostilne Gorjanc oziroma do Brezovice. 
 
Na vprašanje je  odgovoril načelnik Oddelka za gospodarske javne službe in promet Pavel 
KLAVS. 
 
 
Svetniki so do in na 11. seji mestnega sveta pisno postavili naslednja vprašanja in 
pobude: 
 
1. 
Dominik S. ČERNJAK 
1. 1. 
Vprašanje, kaj namerava storiti Mestna občina Ljubljana v zvezi z ohranjanjem raznovrstnih  
lokalov v mestnem jedru, kot je na primer Jazz klub Gajo. 
1. 2. 
Vprašanje, kdo je odgovoren za zaščito železniških tirov, še posebej v bližini osnovnih šol in 
vrtcev, da bi bil onemogočen nedovoljen prehod preko železniških tirov. 
 
2. 
Svetniški klub SDS 
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2. 1. 
 
Vprašanje glede varnosti na območju Kunaverjeve, Klopčičeve in Smrtnikove ulice v 
Dravljah zaradi velikih dreves, ki ogrožajo ljudi in vozila.  
 
3. 
Dr. Milan ZVER 
3. 1. 
Vprašanje županji, kaj so mestne službe do sedaj ukrenile v zvezi z nevzdržnimi ekološkimi 
razmerami, ki jih s svojim delovanjem povzroča podjetje Papir Servis. d. d., ter kaj 
nameravajo storiti v prihodnje, da bi uredile nastalo situacijo. 
 
4.  
Miha KOPRIVŠEK 
4. 1. 
Pobuda za  subvencioniranje vozovnic dijakom in študentom s strani države, tudi v mestnem 
potniškem prometu. 
 
 
Mestni svetniki so prejeli pisne  odgovore na naslednja vprašanja: 
 

- odgovor na vprašanje Mihaela JARCA v zvezi z objavljenim razpisom za 
sofinanciranje raziskovalnih projektov, znanstvenega oziroma strokovnega tiska ter 
znanstvenih oziroma strokovnih posvetov za potrebe MOL za leto 2003, predvsem za 
projekt »uporaba bioloških metod za določanje kakovosti pitne vode«, 

- odgovor na vprašanje Mihaela JARCA  v zvezi s strupenimi snovmi, ki so bile 
odvržene v jami pri Polju, 

- odgovor na vprašanje Mihaela JARCA v zvezi s komisijo  za izbor soinvestitorja v 
projekt izgradnje parkirno garažne hiše v grajskem griču, 

- odgovor na vprašanje Mihaela JARCA v zvezi s pridobitvijo popisa greznic zasebnih 
objektov na področju MOL, kjer ni urejen odvod odpadnih voda, 

- odgovor na vprašanje Mihaela JARCA v zvezi s stalno zaščitno ograjo na levem bregu 
Ljubljanice na Petkovškovem nabrežju, 

- odgovor na vprašanje Mihaela JARCA v zvezi s preplastitvijo vozišča na Ciril-
Metodovem trgu pred vhodnimi vrati številka 13, 

- odgovor na vprašanje Mihaela JARCA o ponovni uvedbi postrežčkov na ljubljanske 
ulice, 

- odgovor na vprašanje Mihaela JARCA v zvezi z zaščitno ograjo pred hišo na 
Dolenjski cesti 114, 

- odgovor na vprašanje Janeza ŽAGARJA o ureditvi Zaloške ceste vzhodno od 
obvoznice, kjer prihaja do zastojev in naletov v prometu, 

- odgovor na vprašanje Janeza ŽAGARJA o učinkovitejši povezavi z mestnim 
prometom na območju Zaloške in Letališke ceste, 

- odgovor na vprašanje Miha JAZBINŠKA o zadržanju objave Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V2 
Trnovo - Tržaška cesta (za območje urejanja VR 2/6 Ob Cesti dveh cesarjev), 

- odgovor na vprašanje Miha KOPRIVŠKA o povečanju števila ekoloških otokov na 
območju centra mesta. 
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AD 3. 
KADROVSKE ZADEVE 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli po sklicu seje.  
 
Uvodno obrazložitev k vsem predlogom sklepov je podal Slavko SLAK, predsednik Komisije 
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 
 
 
1. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA STANOVANJSKA 

POSOJILA JAVNEGA STANOVANJSKEGA SKLADA MESTNE OBČINE 
LJUBLJANA  

 
Ker ni bilo razprave, je županja dala na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
V Komisijo za stanovanjska posojila Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine 
Ljubljana se imenujejo: 
 

- za predsednico: Stanislava Marija Ferenčak Marin 
- za člane:            Bogdan Bradač  

                                      Bojan Kardelj 
                                       Roman Kolar 
                                       Miloš Pavlica 
 
Mandat komisije je vezan na mandat mestnega sveta. 
 
S tem sklepom se preklicuje mandat Komisije za oblikovanje predloga prednostnega 
vrstnega reda upravičencev do stanovanjskih posojil Mestne občine Ljubljana, 
imenovane s sklepom št. 0652-19/03-2 z dne 15. 4. 2003. 
 
Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 24 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
2. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU TREH PREDSTAVNIKOV MESTNE 

OBČINE LJUBLJANA V SVET VRTCA MIŠKOLIN 
 
Razpravljal je svetnik Janez VRBOŠEK. 
 
Po razpravi je dala županja na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
V Svet vrtca Miškolin se imenujejo:  
 
- dr. Zvonimira Grošelj 
- Maruša Dautovič Mežek 
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- Ivan Oven 
 
Mandat imenovanih traja štiri leta. 
  
Navzočnost je priglasilo 27 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 27 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
1. PREDLOG SKLEPA O RAZREŠITVI IN IMENOVANJU DVEH ČLANOV 

SVETA ZA VARSTVO PRAVIC NAJEMNIKOV STANOVANJ V MESTNI 
OBČINI LJUBLJANA  

 
Ker ni bilo razprave, je županja dala na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Razrešita se člana Sveta za varstvo pravic najemnikov stanovanj v Mestni občini 
Ljubljana: Blaž Dobre in dr. Srna Mandič. 
 
Namesto razrešenih iz prve točke tega sklepa se za člana Sveta za varstvo pravic 
najemnikov stanovanj v Mestni občini Ljubljana imenujeta: dr. Zdenko Čepič in Mateja 
Tamara Fajs. 
 
Mandat imenovanih je vezan na mandat Sveta za varstvo pravic najemnikov stanovanj 
v Mestni občini Ljubljana. 
 
Navzočnost se ni spremenila (27 svetnikov). 
Za predlagani sklep je glasovalo 25 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
2. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO  OSNOVNE 

ŠOLE VIDE PREGARC 
 
Ker ni bilo razprave, je županja dala na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Jožefi Celestina se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Osnovne šole Vide 
Pregarc. 
 
Navzočnost se ni spremenila (27 svetnikov). 
Za predlagani sklep je glasovalo 29 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
5.   PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO VRTCA JELKA 
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Razpravljal so svetniki: Peter SUŠNIK, prof. dr. Stanislav PEJOVNIK, Dominik Sava 
ČERNJAK in Janko MÖDERENDORFER. 
 

 

Po razpravi je dala županja na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Nadi Verbič se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Vrtca Jelka. 
 
Navzočnost se ni spremenila (27 svetnikov). 
Za predlagani sklep je glasovalo 29 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
6.   PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO VRTCA JARŠE 
 
Ker ni bilo razprave, je županja dala na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Janji Vesel - Gabrijelčič se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Vrtca 
Jarše. 
 
Navzočnost se ni spremenila (27 svetnikov). 
Za predlagani sklep je glasovalo 25 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
Postopkovno je razpravljal svetnik Peter SUŠNIK, ki je predlagal županji, da ponovi 
glasovanje, svetnici  Meti VESEL  - VALENTINČIČ pa predlagal, da se izloči iz glasovanja. 
 
Svetnica Meta VESEL – VALENTINČIČ se s predlogom za izločitev ni strinjala. 
 
Županja je pojasnila, da 38. člen poslovnika določa, da pobudo za izločitev lahko vsak svetnik 
poda le s pisno obrazložitvijo ter zato ugotovila, da opredelitev svetnice ni bila potrebna. 
 
Županja je nato ponovno dala na glasovanje predlog sklepa. 
 
Navzočnost se ni spremenila (27 svetnikov). 
Za predlagani sklep je glasovalo 25 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika.. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
 

AD 4. 
PREDLOG OBVEZNE RAZLAGE PETEGA ODSTAVKA 9. ČLENA ODLOKA O 

OGLAŠEVANJU (URADNI LIST RS, ŠT. 87/99) 
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Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo Odbora za 
gospodarske javne službe in promet. 
 
Uvodno obrazložitev k točki je podal Pavle KLAVS, načelnik Oddelka za gospodarske javne 
službe in promet. 
 
Stališče pristojnega Odbora za gospodarske javne službe in promet je podal mag. Igor 
OMERZA, predsednik odbora. 
 
Ker ni bilo razprave, je županja dala na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Obvezne razlage petega odstavka 
9. člena Odloka o oglaševanju (Uradni list RS, št. 87/99).  
 
Navzočnost je priglasilo 21 svetnikov. 
 
Svetnik Franc SLAK je zahteval ponovitev ugotavljanja navzočnosti. 
 
Navzočnost je priglasilo 28 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 24 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 

 
 
 
 

AD 5. 
PREDLOG SKLEPA O PRENEHANJU AGENCIJE ZA RAZVOJ MALEGA 

GOSPODARSTVA IN KMETIJSTVA V OBČINI LJUBLJANA ŠIŠKA 
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega 
Odbora za gospodarske dejavnosti, turizem in kmetijstvo. 
 
Uvodno obrazložitev k točki  je podal Velko FRANKO, načelnik Oddelka za pravne, 
kadrovske in splošne zadeve. 
 
Med uvodno obrazložitvijo Velka FRANKA ob 17.30 uri je zaradi odsotnosti županje vodenje 
seje prevzel podžupan Miloš PAVLICA. 
 
Stališče pristojnega Odbora za gospodarske dejavnosti, turizem in kmetijstvo je podal Janko 
MÖDERENDORFER, podpredsednik odbora. 
 
Razpravljali so svetniki: Peter SUŠNIK, Janez SODRŽNIK, dr. Drago ČEPAR, Janez 
ŽAGAR in Franc SLAK. 
 
Na vprašanja iz razprave sta odgovarjala Franc PODBORŠEK, vršilec dolžnosti direktorja 
Agencije za razvoj malega gospodarstva in kmetijstva v občini Šiška in Velko FRANKO. 
 
 
Po razpravi je podžupan dal na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
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Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o prenehanju Agencije za 
razvoj malega gospodarstva in kmetijstva v občini Ljubljana Šiška.  
 
Navzočnost je priglasilo 26 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 27 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 

 
 
 

AD 6. 
PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K POVEČANI DELOVNI USPEŠNOSTI V 

JAVNEM ZAVODU LEKARNA LJUBLJANA 
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega 
Odbora za zdravstvo in socialno varstvo. 
 
Predstavnica predlagateljice Tilka KLANČAR, načelnica Oddelka za zdravstvo in socialno 
varstvo, je podala uvodno obrazložitev.  
 
Predsednica Odbora za zdravstvo in socialno varstvo Angela MURKO PLEŠ je predstavila 
stališče pristojnega odbora.  
 
Razpravljal je svetnik dr. Jože ZAGOŽEN. 
 
Na vprašanja iz razprave je odgovoril Miloš PAVLICA. 
 
Po razpravi je dal podžupan na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o soglasju k povečani 
delovni uspešnosti v Javnem zavodu Lekarna Ljubljana.  
 
Navzočnost je priglasilo 26 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 25 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 
 
Sklep je bil sprejet. 

 
 
 

AD 7. 
PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K POVEČANI DELOVNI USPEŠNOSTI V 

JAVNEM ZAVODU ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA 
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega 
Odbora za zdravstvo in socialno varstvo. 
 
Predstavnica predlagateljice Tilka KLANČAR, načelnica Oddelka za zdravstvo in socialno 
varstvo, je podala uvodno obrazložitev.  
 



 11

Predsednica Odbora za zdravstvo in socialno varstvo Angela MURKO PLEŠ je predstavila 
stališče pristojnega odbora.  
 
 
Ker ni bilo razprave, je podžupan dal na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o soglasju k povečani 
delovni uspešnosti v Javnem zavodu Zdravstveni dom Ljubljana. 
 
Navzočnost je priglasilo 25 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 26 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 

 
 

 
AD 8. 

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
PROSTORSKIH SESTAVIN DOLGOROČNEGA PLANA OBČIN IN MESTA 
LJUBLJANE ZA OBDOBJE 1986 – 2000   ZA OBMOČJE   MESTNE   
OBČINE   LJUBLJANA    (ZA   ZASNOVO   PLINOVODNEGA OMREŽJA) 

 
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli poročilo 
pristojnega Odbora za urejanje prostora in urbanizem. 
 
Predstavnik predlagateljice Igor JURANČIČ, načelnik Oddelka za urbanizem, je podal 
uvodno obrazložitev. 
 
Predsednik Odbora za urejanje prostora in urbanizem dr. Jože ZAGOŽEN je predstavil 
stališče pristojnega odbora. 
 
Razpravljala sta svetnika Miha JAZBINŠEK in Dimitrij KOVAČIČ. 
 
Na vprašanja iz razprave je odgovarjal Igor JURANČIČ. 
 
Svetnik Miha JAZBINŠEK je predlagal postopkovni predlog sklepa, da mestni svet sklene v 
skladu s 106. členom, da se o tej točki dnevnega reda odloča na eni od prihodnjih sej.  
 
Postopkovno je razpravljal svetnik Branko OMERZU, ki je menil, da mora biti za fazo 
predloga podan pisni predlog.  
 
Podžupan je pojasnil, da 106. člen poslovnika tega ne ureja na ta način, in da mora mestni 
svet o predlogu svetnika Miha JAZBINŠKA odločati.  
 
Podžupan je dal na glasovanje POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnika Mihe 
JAZBINŠKA: 
 
Mestni svet sklene v skladu s 106. členom, da se o tej točki dnevnega reda odloča na eni 
od prihodnjih sej.  
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Navzočnost je priglasilo 26 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 11 svetnikov. Proti je glasovalo 19 svetnikov. 
 
Sklep ni bil sprejet. 
 
 
Po glasovanju o postopkovnem predlogu sklepa  je dal podžupan na glasovanje PREDLOG 
SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o spremembah in 
dopolnitvah  prostorskih sestavin Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za 
obdobje 1986 – 2000 za območje Mestne občine Ljubljana (za zasnovo plinovodnega 
omrežja).  
 
Svoj glas je obrazložil svetnik Miha JAZBINŠEK. 
 
Navzočnost se ni spremenila (26 svetnikov). 
Za predlagani sklep je glasovalo 19 svetnikov. Proti je glasovalo 7 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 

 
 

AD 9. 
OSNUTEK ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 
PROSTORSKIH  UREDITVENIH POGOJIH ZA PLANSKO CELOTO B1  

BEŽIGRAD – ZAHOD (ZA DEL OBMOČJA UREJANJA BS 1/5-1) 
 
 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli poročilo 
pristojnega Odbora za urejanje prostora in urbanizem. 
 
Predstavnica predlagateljice Alenka PAVLIN, vodja Odseka za lokacijske načrte, je podala 
uvodno obrazložitev. 
 
Med uvodno obrazložitvijo Alenke PAVLIN ob 18.27 uri je vodenje seje prevzela županja. 
 
Predsednik Odbora za urejanje prostora in urbanizem dr. Jože ZAGOŽEN je predstavil 
stališče pristojnega odbora. 
 
Ker ni bilo razprave, je županja dala na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme osnutek Odloka o spremembah in 
dopolnitvah  Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B1 Bežigrad – 
zahod, za del območja urejanja BS 1/5-1. 
 
Navzočnost je priglasilo 27 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 24 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
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Sklep je bil sprejet. 
 
 
S tem je bil izčrpan dnevni red 11. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, zato je 
županja sejo končala ob 18. 33 uri. 
 
 
 
VODJA SLUŽBE         

Po pooblastilu        
              

Matjaž BREGAR  
 
          

Ž U P A N J A 
            
                   Danica SIMŠIČ 
 


