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

Številka: 032-43/2009-20  
Datum:   23. 4. 2009 
 
 

ZAPISNIK 
 
 
26. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, ki je bila v ponedeljek, 30. marca 
2009. 
 
Seja je potekala v Veliki sejni dvorani Mestne občine Ljubljana, Magistrat, Mestni trg 
1, Ljubljana. 
 
Sejo je vodil podžupan Mestne občine Ljubljana Janko MÖDERNDORFER. 
  
Na seji so bili navzoči člani in članice Mestnega sveta (v nadaljevanju svetniki): 
 
Bojan ALBREHT, Bruna ANTAUER, Anja BAH ŽIBERT, prof. dr. Bojana BEOVIĆ, izr. 
prof. dr. Milena Mileva BLAŽIĆ, Marko BOKAL, dr. Marta BON, Peter Jožef BOŽIČ, mag. 
Nives CESAR, Boštjan CIZELJ, Aleš ČERIN, Jadranka DAKIĆ, doc. dr. Gregor 
GOMIŠČEK, Bogomir GORENŠEK, Gregor ISTENIČ, Mihael JARC, Miha JAZBINŠEK, 
Aleš KARDELJ, Mojca KAVTIČNIK, Maša KOCIPER, Roman KOLAR, mag. Janez 
KOPAČ, Iztok KORDIŠ, Dimitrij KOVAČIČ, prof. Janez KOŽELJ, dr. Jožef KUNIČ, Mitja 
MERŠOL, Janko MÖDERNDORFER, Janez MOŠKRIČ, Miloš PAVLICA, Marija Dunja 
PIŠKUR KOSMAČ, Ignac POLAJNAR, Sašo RINK, prof. dr. Andrej RUS, Danica SIMŠIČ, 
Franc SLAK, Slavko SLAK, Eva STRMLJAN KRESLIN, prof. dr. Metka TEKAVČIČ, prof. 
dr. Gregor TOMC, Marjeta VESEL VALENTINČIČ, Peter VILFAN in dr. Slavko ZIHERL.  
 
Seje se nista udeležila svetnika Roman JAKIČ in Peter SUŠNIK. 
 
 
Seja se je pričela ob 15.35 uri ob navzočnosti 33 svetnikov. 
 
S sklicem so svetniki prejeli predlog dnevnega reda 26. seje Mestnega sveta Mestne občine 
Ljubljana: 
 
1. Potrditev zapisnikov 23. in 24. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana 
2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude 
3. Poročilo župana 
4. Kadrovske zadeve 
5. Predlog obvezne razlage za Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za del območje 

urejanja ŠO 1/2 Šiška (vzhodni del) (Uradni list RS, št. 109/07)   
6. Predlog Odloka o sprejemu otrok v vrtec s predlogom za hitri postopek 
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7. a) Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Glasbene šole Ljubljana Moste-Polje s predlogom za hitri  
postopek 

      b) Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-  
      izobraževalnega zavoda Glasbene šole Ljubljana Vič-Rudnik s predlogom za hitri  
      postopek 
      c) Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-  
      izobraževalnega zavoda Glasbene šole Franca Šturma s predlogom za hitri postopek 
8. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele območij 

urejanja ŠS 1/1-2 Stara Šiška in ŠR 1/2-1 Bellevue 
9. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za gradnjo 

stanovanjskega naselja Hiše Stožice v ureditvenem območju BS 4/5 Tomačevo – 
morfološka enota 2A/7 – del s predlogom za hitri postopek 

10. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje urejanja 
Stanovanjske soseske Gmajna v Črnučah 

11. Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra – parc. št. 3274/4, k. o. Ajdovščina      
12. Predlog Odloka o urejanju in oddaji vrtičkov v zakup 
13. Osnutek Odloka o organizaciji in načinu izvajanja mestnih linijskih prevozov 

potnikov 
14. Letno poročilo Zavoda za turizem Ljubljana za poslovno leto 2008 
 
Po sklicu so prejeli obvestilo, da z dnevnega reda župan umika predlagano 7. točko z 
naslovom: 
a) Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda Glasbene šole Ljubljana Moste-Polje s predlogom za hitri  postopek 
b) Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-      
izobraževalnega zavoda Glasbene šole Ljubljana Vič-Rudnik s predlogom za hitri 
postopek 
c) Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-      
izobraževalnega zavoda Glasbene šole Franca Šturma s predlogom za hitri postopek 
Ostale točke se ustrezno preštevilčijo. 
 
O dnevnem redu ni razpravljal nihče, zato je podžupan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog dnevnega reda 26. seje mestnega 
sveta.  
 
Navzočnost je priglasilo 30 svetnikov. 
Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Predlagani dnevni red je bil sprejet. 

 
AD 1. 

 
POTRDITEV ZAPISNIKOV 23. IN 24. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA 
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje.  
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O zapisnikih 23. in 24. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana ni razpravljal nihče, zato 
je podžupan dal na glasovanje 
 
1. PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi zapisnik 23. seje Mestnega sveta Mestne 
občine Ljubljana z dne 15. decembra 2008 in 26. januarja 2009. 
 
Navzočnost je priglasilo 31 svetnikov. 
Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
2. PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi zapisnik 24. seje Mestnega sveta Mestne 
občine Ljubljana z dne 26. januarja 2009. 
 
Navzočnost se ni spremenila (31 svetnikov). 
Za je glasovalo 29 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.  
 
Pisno vprašanje z zahtevo za ustno predstavitev je poslala svetnica Anja BAH ŽIBERT.  
 
Vprašanji za pisni odgovor sta poslala svetnika: 
- Slavko SLAK (glede kakovosti zraka v MOL) in 
- Peter SUŠNIK (glede motečega bivanja in delovanja v objektu bivše tovarne Rog) 
 
Odgovora na svoji vprašanji sta prejela svetnika: 
- Dimitrij KOVAČIČ (glede stroškov MU MOL in Javnega holdinga Ljubljana za 
odvetniške storitve) in 
- Slavko SLAK (glede kakovosti zraka v MOL). 
 
 
Besedo za ustno postavitev vprašanja je podžupan dal svetnici Anji BAH ŽIBERT. 
 
Na vprašanje svetnice je odgovorila Alenka LOOSE, načelnica Oddelka za varstvo okolja. 
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AD 3. 
 

POROČILO ŽUPANA 
 

Ker je bil župan odsoten, poročilo ni bilo podano. 
 
 

AD 4. 
 

KADROVSKE ZADEVE 
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli po sklicu seje. 
 
Aleš ČERIN, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je podal  
uvodno obrazložitev. 
 
1. PREDLOG SKLEPA O PRENEHANJU MANDATA IN IMENOVANJU 
NADOMESTNEGA ČLANA ODBORA ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN 
IZOBRAŽEVANJE 
 
Razpravljal ni nihče, zato je podžupan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Marjeti VESEL VALENTINČIČ preneha mandat članice Odbora za predšolsko vzgojo 
in izobraževanje. 

 
V Odbor za predšolsko vzgojo in izobraževanje se za  člana  i m e n u j e : 
 
dr. Jožef KUNIČ. 
 
Mandat imenovanega je vezan na mandat članov odbora. 
 
Navzočnost je priglasilo 21 svetnikov. 
 
Svetnik Aleš ČERIN je zahteval ponovitev glasovanja. 
 
Podžupan je ponovno ugotavljal navzočnost. 
 
Navzočnost je priglasilo 25 svetnikov. 
Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
2. PREDLOG SKLEPA O PRENEHANJU MANDATA IN IMENOVANJU 
NADOMESTNE PREDSTAVNICE MESTNE OBČINE LJUBLJANA V SVET 
JAVNEGA ZAVODA  MUZEJ IN GALERIJE MESTA LJUBLJANE 
 
Razpravljal ni nihče, zato je podžupan dal na glasovanje 
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PREDLOG SKLEPA: 
 
Mag. Marjetici MAHNE preneha mandat članice Sveta javnega zavoda Muzej in 
galerije mesta Ljubljane. 

 
V  Sveta javnega zavoda Muzej in galerije mesta Ljubljane se za predstavnico Mestne 
občine Ljubljana   i m e n u j e : 
 
dr. Tanja MASTNAK. 
 
Mandat imenovane je vezan na mandat sveta zavoda. 
 
Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov). 
Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
3. PREDLOG SKLEPA O PREDLOGU ZA IMENOVANJE PREDSEDNICE IN 
ČLANOV STROKOVNEGA SVETA JAVNEGA ZAVODA ŽIVALSKI VRT 
LJUBLJANA 
 
Razpravljal ni nihče, zato je podžupan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestna občina Ljubljana  p r e d l a g a, da se v Strokovni svet javnega zavoda Živalski 
vrt Ljubljana   i m e n u j e: 

 
- za predsednico:  prof. dr. Olga ZORMAN - ROJS 
 
- za člana:    dr. Hubert POTOČNIK  

 
                                         mag. Jana VIDIC    

       
Mandat imenovanih traja pet let. 
 
Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov). 
Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
4. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNICE MESTNE OBČINE 
LJUBLJANA V SVET JAVNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVODA ZAVOD ZA 
ZDRAVSTVENO VARSTVO LJUBLJANA 
 
Razpravljal ni nihče, zato je podžupan dal na glasovanje 
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PREDLOG SKLEPA: 
 
V  Svet javnega zdravstvenega zavoda Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana  s e    
i m e n u j e : 
 
Dunja PIŠKUR KOSMAČ. 

 
Mandat imenovane traja štiri leta. 
 
Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov). 
Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
5. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO VRTCA JELKA 
 
Razpravljal ni nihče, zato je podžupan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Nadi VERBIČ se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Vrtca Jelka. 
 
Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov). 
Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
6. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO OSNOVNE ŠOLE 
RIHARDA JAKOPIČA 
 
Razpravljal ni nihče, zato je podžupan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Tatjani SLAVIČIĆ se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Osnovne šole 
Riharda Jakopiča. 
 
Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov). 
Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
7. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA 
CENE ŠTUPAR – CENTER ZA PERMANENTNO IZOBRAŽEVANJE 
 
Razpravljal ni nihče, zato je podžupan dal na glasovanje 
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PREDLOG SKLEPA: 
 
Mag. Bojanu HAJDINJAKU se da pozitivno mnenje h kandidaturi za direktorja 
javnega zavoda Cene Štupar – Center za permanentno izobraževanje. 
 
Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov). 
Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
8. PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K IMENOVANJU DIREKTORICE JAVNEGA 
ZAVODA MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA 
 
Razpravljal ni nihče, zato je podžupan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občina Ljubljana daje soglasje k imenovanju mag. Jelke GAZVODA 
za direktorico javnega zavoda Mestna knjižnica Ljubljana. 
 
Mandat imenovane traja pet let. 
 
Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov). 
Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
9. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU VRŠILCA DOLŽNOSTI DIREKTORJA 
JAVNEGA ZAVODA CENTER URBANE KULTURE KINO ŠIŠKA 
 
Razpravljal ni nihče, zato je podžupan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Za vršilca dolžnosti direktorja javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška  s e    
i m e n u j e: 
 
Simon KARDUM. 

 
Mandat vršilca dolžnosti direktorja traja do imenovanja direktorja, vendar največ za tri 
mesece. 
 
Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov). 
Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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AD 5. 
 

PREDLOG OBVEZNE RAZLAGE ZA ODLOK O OBČINSKEM LOKACIJSKEM 
NAČRTU ZA DEL OBMOČJE UREJANJA ŠO 1/2 ŠIŠKA (VZHODNI DEL) 

(URADNI LIST RS, ŠT. 109/07) 
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega 
Odbora za urejanje prostora in urbanizem. Četrtna skupnost Šiška je poslala pripombe, vendar 
prepozno, zato jih svetniki niso prejeli in jih mestni svet ni obravnaval, prav tako predsednik 
sveta četrtne skupnosti ni mogel dobiti besede.  
 
Mag. Miran GAJŠEK, načelnik Oddelka za urejanje prostora, je podal uvodno obrazložitev.  
 
Prof. Janez KOŽELJ, predsednik Odbora za urejanje prostora in urbanizem, je podal stališče 
odbora.  
 
Podpredsednik Statutarno pravne komisije Miloš PAVLICA je podal stališče komisije. 
 
Razpravljali so svetniki: Slavko SLAK, Dimitrij KOVAČIČ, Gregor ISTENIČ in prof. Janez 
KOŽELJ. 
 
Po končani razpravi je podžupan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Obvezne razlage za Odlok o 
občinskem lokacijskem načrtu za del območje urejanja ŠO 1/2 Šiška (vzhodni del) 
(Uradni list RS, št. 109/07). 
 
Obrazložitev glasu so podali svetniki: Gregor ISTENIČ, Slavko SLAK, Dimitrij KOVAČIČ 
in Franc SLAK. 
 
Navzočnost je priglasilo 27 svetnikov. 
Za je glasovalo 22 svetnikov. Proti je glasovalo 14 svetnikov. 
 
Svetnik Dimitrij KOVAČIČ je zahteval ponovitev glasovanja. 
 
Podžupan je dal predlog sklepa ponovno na glasovanje. 
 
Navzočnost se ni spremenila (27 svetnikov). 
Za je glasovalo 22 svetnikov. Proti je glasovalo 15 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 6. 
 

PREDLOG ODLOKA O SPREJEMU OTROK V VRTEC S PREDLOGOM ZA HITRI 
POSTOPEK 

 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli amandma Svetniškega kluba 
NSi ter poročilo pristojnega Odbora za predšolsko vzgojo in izobraževanje.  
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Marija FABČIČ, načelnica Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje, je podala uvodno 
obrazložitev.  
 
Eva STRMLJAN KRESLIN, predsednica Odbora za predšolsko vzgojo in izobraževanje, je 
podala stališče odbora. 
 
Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni želela besede. 
 
 
1.) 
O Predlogu za sprejem Odloka o sprejemu otrok v vrtec po hitrem postopku je 
razpravljala svetnica Anja BAH ŽIBERT. 
 
Po končani razpravi je podžupan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se Odlok o sprejemu otrok v 
vrtec sprejme po hitrem postopku. 
 
Navzočnost je priglasilo 35 svetnikov. 
Za je glasovalo 37 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
2.)  
Predlog Odloka o sprejemu otrok v vrtec 
 
O predlogu odloka v celoti ni razpravljal nihče. 
 
 
O 2. členu predloga odloka, h kateremu je svetniški klub NSi vložil amandma, je razpravljal 
svetnik Franc SLAK. 
 
Pojasnilo v zvezi z razpravo svetnika je podala načelnica Marija FABČIČ. 
 
Nato je podžupan dal na glasovanje 
 
AMANDMA Svetniškega kluba NSi: 
 
V drugem odstavku 2. člena Odloka o sprejemu otrok v vrtec s predlogom za hitri 
postopek se besedilo: »Vrtec lahko sprejme predšolskega otroka, ki je dopolnil starost 
enega leta oziroma ko je dopolnil starost najmanj enajst mesecev.« spremeni tako, da se 
besedilo 2. odstavka 2. člena glasi: 
 

2. člen – 2. odstavek 
 
Vrtec lahko sprejme predšolskega otroka, ko je dopolnil starost najmanj enajst mesecev. 
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Navzočnost je priglasilo 27 svetnikov. 
Za je glasovalo 6 svetnikov. Proti je glasovalo 21 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
Zatem je podžupan dal na glasovanje še 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o sprejemu otrok v vrtec.  
 
Navzočnost se ni spremenila (27 svetnikov). 
Za je glasovalo 35 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 

 
AD 7. 

 
PREDLOG ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU 
ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA ŠS 1/1-2 STARA ŠIŠKA IN ŠR 1/2-1 BELLEVUE 

 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega Odbora za 
urejanje prostora in urbanizem ter amandmaje župana. Četrtna skupnost Šiška je poslala 
pripombe, vendar prepozno, zato jih svetniki niso prejeli in jih mestni svet ni obravnaval, prav 
tako predsednik sveta četrtne skupnosti ni mogel dobiti besede. 
 
Alenka PAVLIN, vodja Odseka za prostorske izvedbene akte in prenovo v Oddelku za 
urejanje prostora, je podala uvodno obrazložitev.  
 
Prof. Janez KOŽELJ, predsednik Odbora za urejanje prostora in urbanizem, je podal stališče 
odbora.  
 
Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni želela besede.  
 
Podžupan je pojasnil, da se obravnava predloga odloka opravi po vrstnem redu posebej o 
vsakem členu, h kateremu so vloženi amandmaji. Razprava o posameznem členu je omejena 
na razpravo o amandmajih, ki so vloženi k temu členu.  
 

I. 
 

O 9. členu predloga odloka, h kateremu je župan vložil amandma, so razpravljali svetniki 
Miha JAZBINŠEK, Slavko SLAK in Ignac POLAJNAR. 
 
Po končani je podžupan dal na glasovanje 
 
AMANDMA župana: 
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V 9. členu odloka se v točki »3. Zasnova zunanje ureditve« v prvem odstavku spremeni 
predzadnji stavek tako, da se po novem glasi: 
»Na delu Frankopanske ulice je povzet sedanji gabarit ceste, ob priključku na Celovško 
cesto se predvidi nova ureditev enosmerne ceste z obojestranskim pločnikom in enim 
izvoznim pasom. « 
 
Ustrezno se popravijo tudi grafični načrti. 
  
Navzočnost je priglasilo 26 svetnikov. 
Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti so glasovali 4 svetniki. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 

II. 
 

O 12. členu predloga odloka, h kateremu je župan vložil amandma, ni razpravljal nihče, zato 
je podžupan dal na glasovanje 
 
AMANDMA župana: 
 
V 12. členu se v četrtem odstavku drugi stavek spremeni tako, da se glasi: 
»Od skupne površine atrija mora biti 20 % površin namenjenih ozelenitvi z drevesi.« 
 
Za petim odstavkom se doda novi šesti odstavek, ki se glasi: 
»Ob Frankopanski ulici je treba vzdolž prostorske enote P1 urediti drevored. Na novo 
zasajena drevesa iste vrste morajo biti zasajena v  enotnem ritmu in imeti debla s 
premerom najmanj 15 cm.« 
 
Dosedanji šesti odstavek postane sedmi odstavek. 
 
Ustrezno se popravijo tudi grafični načrti. 
 
Navzočnost se ni spremenila (26 svetnikov). 
Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 

III. 
 

O 17. členu predloga odloka, h kateremu je župan vložil amandma, ni razpravljal nihče, zato 
je podžupan dal na glasovanje  
 
AMANDMA župana: 
 
V 17. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se namesto pike postavi vejica in doda 
besedilo:»pri čemer pa morajo biti načrtovani posegi v prostorskih enotah C1 in C2 
izvedeni sočasno s prvo etapo izgradnje objektov v prostorski enoti P1.«. 
 
Navzočnost se ni spremenila (26 svetnikov). 
Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
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Amandma je bil sprejet. 
 

IV. 
 

O 21. členu predloga odloka, h kateremu je župan vložil amandma, je razpravljal svetnik 
Miha JAZBINŠEK. 
 
Po končani razpravi je podžupan dal na glasovanje 
 
AMANDMA župana: 
 
V 21. členu odloka se v točki »1. Prometne ureditve«, v poglavju »Prostorska enota C1« 
drugi odstavek spremeni tako, da se glasi: 
»Na odseku ceste od uvoza v Fructal in Celovško cesto je promet enosmeren s kolesarji 
na vozišču. Vozišče je širine 4,00 metre, širina pločnikov je od 1,60 do 2,00 metra.«. 
 
Ustrezno se popravijo tudi grafični načrti. 
 
Navzočnost se ni spremenila (26 svetnikov). 
Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
Nato je podžupan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za dele območij urejanja ŠS 1/1-2 Stara Šiška in ŠR 1/2-1 Bellevue 
skupaj s sprejetimi amandmaji. 
 
Navzočnost se ni spremenila (26 svetnikov). 
Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 

 
AD 8. 

 
PREDLOG ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA 

GRADNJO STANOVANJSKEGA NASELJA HIŠE STOŽICE V UREDITVENEM 
OBMOČJU BS 4/5 TOMAČEVO – MORFOLOŠKA ENOTA 2A/7 – DEL S 

PREDLOGOM ZA HITRI POSTOPEK 
 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega Odbora za 
urejanje prostora in urbanizem.  
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Katja OSOLIN, podsekretarka v Oddelku za ravnanje z nepremičninami, je podala uvodno 
obrazložitev.  
 
Prof. Janez KOŽELJ, predsednik Odbora za urejanje prostora in urbanizem, je podal stališče 
odbora.  
 
Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni želela besede. 
 
 
1.) 
Svet je najprej odločal o obravnavi akta po hitrem postopku (1. odstavek 142. člena 
poslovnika mestnega sveta). 
 
O Predlogu za sprejem Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za gradnjo  
stanovanjskega naselja Hiše Stožice v ureditvenem območju BS 4/5 Tomačevo – 
morfološka enota 2A/7 – del po hitrem postopku ni razpravljal nihče, zato je podžupan dal 
na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se Odlok o programu 
opremljanja stavbnih zemljišč za gradnjo stanovanjskega naselja Hiše Stožice v 
ureditvenem območju BS 4/5 Tomačevo – morfološka enota 2A/7 – del sprejme po 
hitrem postopku. 
 
Navzočnost je priglasilo 26 svetnikov. 
Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
2.)  
Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za gradnjo stanovanjskega 
naselja Hiše Stožice v ureditvenem območju BS 4/5 Tomačevo – morfološka enota 2A/7 
– del 
 
Razpravljal ni nihče, zato je podžupan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o programu opremljanja 
stavbnih zemljišč za gradnjo stanovanjskega naselja Hiše Stožice v ureditvenem 
območju BS 4/5 Tomačevo – morfološka enota 2A/7 – del. 
 
Navzočnost se ni spremenila (26 svetnikov). 
Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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AD 9. 
 

PREDLOG ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA 
OBMOČJE UREJANJA STANOVANJSKE SOSESKE GMAJNA V ČRNUČAH 

 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega Odbora za 
urejanje prostora in urbanizem. 
 
Katja OSOLIN, podsekretarka v Oddelku za ravnanje z nepremičninami, je podala uvodno 
obrazložitev.  
 
Prof. Janez KOŽELJ, predsednik Odbora za urejanje prostora in urbanizem, je podal stališče 
odbora.  
 
 
Ker k predlogu Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje urejanja 
Stanovanjske soseske Gmajna v Črnučah ni bil vložen noben amandma, ni bilo razprave in je 
podžupan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o programu opremljanja 
stavbnih zemljišč za območje urejanja Stanovanjske soseske Gmajna v Črnučah. 
 
Navzočnost je priglasilo 25 svetnikov. 
Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 10. 
 

PREDLOG SKLEPA O UKINITVI JAVNEGA DOBRA – PARC. ŠT. 3274/4, K. O. 
AJDOVŠČINA 

 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega Odbora za 
urejanje prostora in urbanizem. 
 
Nataša TURŠIČ, načelnica Oddelka za ravnanje z nepremičninami, je podala uvodno 
obrazložitev.  
 
Prof. Janez KOŽELJ, predsednik Odbora za urejanje prostora in urbanizem, je podal stališče 
odbora. 
 
Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni želela besede. 
 
Razpravljal je svetnik Miha JAZBINŠEK. 
 
Pojasnila v zvezi razpravo svetnika je podala načelnica Nataša TURŠIČ. 
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Nato je podžupan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra – 
parc. št. 3274/4, k. o. Ajdovščina. 
 
Navzočnost je priglasilo 33 svetnikov. 
Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti je glasovalo 7 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 11. 
 

PREDLOG ODLOKA O UREJANJU IN ODDAJI VRTIČKOV V ZAKUP 
 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli amandma župana ter poročilo 
pristojnega Odbora za gospodarjenje z nepremičninami. Prejeli so tudi amandma Svetniškega 
kluba LDS, katerega pa je svetnik Slavko SLAK na seji Odbora za gospodarjenje z 
nepremičninami umaknil. 
 
Nataša TURŠIČ, načelnica Oddelka za ravnanje z nepremičninami, je podala uvodno 
obrazložitev.  
 
Jadranka DAKIĆ, predsednica Odbora za gospodarjenje z nepremičninami, je podala stališče 
odbora.  
 
Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni želela besede. 
 
Podžupan je pojasnil, da se bo na podlagi 135. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne 
občine Ljubljana razprava opravila le o členu, h kateremu je bil vložen amandma. 
 

I. 
 

O 7. členu predloga odloka, h kateremu je župan vložil amandma, ni razpravljal nihče, zato je 
podžupan dal na glasovanje 
 
AMANDMA župana: 
 
V 7. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi: 
 
»MOL odda posamezne vrtičke v zakup v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje s 
stvarnim premoženjem MOL, z zakupno pogodbo. Vrtičke odda osebam s stalnim 
prebivališčem v MOL, ki niso lastniki zemljišča v MOL, primernega za vrtiček. 
Kriterija za oddajo sta: starost in socialni status zainteresirane osebe. Merila, na podlagi 
katerih bo sestavljena prednostna lista, se določijo s pravilnikom.«. 
 
V drugem odstavku 7. člena  se v tretjem stavku beseda »čakalno« nadomesti z besedo 
»prednostno«.  
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Navzočnost je priglasilo 31 svetnikov. 
Za je glasovalo 29 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 urejanju in oddaji 
vrtičkov v zakup skupaj s sprejetim amandmajem. 
 
Obrazložitev glasu je podal svetnik Janez MOŠKRIČ. 
 
Navzočnost se ni spremenila (31 svetnikov). 
Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 12. 
 

OSNUTEK ODLOKA O ORGANIZACIJI IN NAČINU IZVAJANJA MESTNIH 
LINIJSKIH PREVOZOV POTNIKOV 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega 
Odbora za gospodarske javne službe in promet s pripombami. 
 
Pavle KLAVS, v. d. načelnika Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, je podal uvodno 
obrazložitev.  
 
Miha JAZBINŠEK, podpredsednik Odbora za gospodarske javne službe in promet, je podal 
stališče odbora.  
 
Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni želela besede. 
 
Razpravljali so svetniki: dr. Jožef KUNIČ, Gregor ISTENIČ, mag. Janez KOPAČ, Franc 
SLAK, Miha JAZBINŠEK, doc. dr. Gregor GOMIŠČEK, Boštjan CIZELJ, Dimitrij 
KOVAČIČ, Mihael JARC, Danica SIMŠIČ, Janez MOŠKRIČ, Anja BAH ŽIBERT in Aleš 
KARDELJ. 
 
Odgovore in pojasnila v zvezi z razpravami svetnikov je podal Pavle KLAVS. 
 
Po končani razpravi je podžupan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
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Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Osnutek Odloka o organizaciji in načinu 
izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov skupaj s pripombami. 
 
Navzočnost je priglasilo 31 svetnikov. 
Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti je glasovalo 5 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 13. 
 

LETNO POROČILO ZAVODA ZA TURIZEM LJUBLJANA ZA POSLOVNO LETO 
2008 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega 
Odbora za gospodarske dejavnosti, turizem in kmetijstvo. 
 
Barbara VAJDA, direktorica Zavoda za turizem Ljubljana, je podala uvodno obrazložitev.  
 
Bojan ALBREHT, predsednik Odbora za gospodarske dejavnosti, turizem in kmetijstvo, je  
podal stališče odbora. 
 
Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni želela besede. 
 
Razpravljali so svetniki: Ignac POLAJNAR, Mihael JARC, Boštjan CIZELJ, Miha 
JAZBINŠEK, prof. dr. Bojana BEOVIĆ, doc. dr. Gregor GOMIŠČEK in prof. dr. Andrej 
RUS. 
 
Odgovore in pojasnila v zvezi z razpravami svetnikov je podala Barbara VAJDA. 
 
Nato je podžupan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana daje soglasje k Letnemu poročilu Zavoda za 
turizem Ljubljana za poslovno leto 2008. 
 
Navzočnost je priglasilo 29 svetnikov. 
Za je glasovalo 35 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Svetnik Aleš ČERIN je zahteval ponovitev glasovanja. 
 
Podžupan je dal predlog sklepa ponovno na glasovanje. 
 
Navzočnost se ni spremenila (29 svetnikov). 
Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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S tem je bil izčrpan dnevni red 26. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, zato je 
podžupan ob 19.38 uri sejo končal. 
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