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ZAPISNIK 

25. seje Mestnega sveta Mestne obcine Ljubljana, ki je bila v ponedeljek, 2. marea 2009. 

Seja je potekala v Veliki sejni dvorani Mestne obclne Ljubljana, Magistrat, Mestni trg 
1, Ljubljana. 

Sejo sta vodila zupan Mestne obcine Ljubljana Zoran JANKOVIC in podzupan Janko 
MOOERNOORFER. 

Na seji so bili navzoei ciani in clanice Mestnega sveta (v nadaljevanju svetniki): 

Bojan ALBREHT, Bruna ANTAUER, Anja BAH .lIBERT, prof. dr. Bojana BEOVIC, izr. 
prof. dr. Milena Mileva BLAZIC, Marko BOKAL, dr. Marta BON, Peter Jozef BOZIC, mag. 
Nives CESAR, Bostjan CIZELJ, Ales CERIN, Jadranka OAKIC, doc. dr. Gregor 
GOMISCEK, Bogomir GORENSEK, Gregor ISTENIC, Roman JAKIC, Mihael JARC, Miha 
JAZBINSEK, Ales KARDELJ, Mojca KAVTICNIK, Masa KOCIPER, Roman KOLAR, 
mag. Janez KOPAC, Iztok KORDIS, Dimitrij KOVACIC, prof. Janez KOZELJ, dr. Jozef 
KUNIC, Mitja MERSOL, Janko MOOERNOORFER, Janez MOSKRIC, Milos PAVLICA, 
Marija Dunja PISKUR KOSMAC, Ignac POLAJNAR, Saso RINK, prof. dr. Andrej RUS, 
Danica SIMSIC, Slavko SLAK, Eva STRMLJAN KRESLIN, Peter SUSNIK, prof. dr. Metka 
TEKAVCIC, prof. dr. Gregor TOMC, Marjeta VESEL VALENTINCIC, Peter VILFAN in dr. 
Slavko ZIHERL. 

Seje se ni udelezil svetnik Franc SLAK. 

Seja se je prieel» ob 15.42 uri ob navzocnosn 37 svetnlkov. 

S sklicem so svetniki prejeli predlog dnevnega reda 25. seje Mestnega sveta Mestne obcine 
Ljubljana: 

1. Vprasanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprasanja in pobude 
2. Porcello zupana 
3. Kadrovske zadeve 
4. Predlog Skiepa 0 ukinitvi javnega dobra - pare. st. 1100/20 in pare. st. 1100118, obe 

k. o. Stoziee 
5. Predlog Sklepa 0 ukinitvi javnega dobra na zemljiscu pare. st. 1038/9, k .0. Bizovik 



6.	 Predlog Sklepa 0 soglasju k spremembam in dopolnitvam Statuta Gasilske brigade 
Ljubljana 

7.	 Predlog Sklepa 0 soglasju k nameri ponudnika DEOS, d. d. za opravljanje storitve 
institucionalnega varstva starejsih 

8.	 Predlog Sklepa 0 soglasju k nameri ponudnika Socialno varstvenega zavoda Vitadom 
za opravljanje storitve institucionalnega varstva starejsih 

9.	 Izclenitev Sluzbe primestni potniski promet iz JAVNEGA PODJETJA 
LJUBLJANSKI POTNISKI PROMET, d.o.o, z ustanovitvijo nove druzbe BUS 
d.o.o. in prodaja druzbe BUS d.o.o, 

Po sklicu so svetniki prejeli predlog za r a z sir i t e v dnevnega reda z novima tockama: 

- 10. toeko z naslovom: »Predlog Odloka 0 obeinskem podrobnem prostorskem 
nacrtu za dele obmecij urejanja SO 112 Siska, ST 1/2 Obvoznica in SS 1/6 
Zgornja Siska«, 

- 11. tocko z naslovom: »Dopolnjeni osnutek Odloka 0 obcinskem podrobnem 
~rostorskem nacrtu za dela obmocij urejanja BS 6/4-1 Gmajna in BR 6/1 Stare 
Crnuee«, 

o dnevnem redu so razpravljali svetniki: Miha JAZBINSEK, Peter SUSNIK, Slavko SLAK, 
Gregor ISTENIC in prof. dr. Metka TEKAVCIC. 

Svetnik Miha JAZBINSEK je v svoji razpravi predlagal, da se predlagana 8. tocka z 
naslovom »Predlog Sklepa 0 soglasju k nameri ponudnika Socialno varstvenega zavoda 
Vitadom za opravljanje storitve institucionalnega varstva starejsih« umakne z dnevnega 
reda 25. seje. 

Po koncani razpravi je zupan dal na glasovanje najprej predloge za spremembo dnevnega 
reda: 

1. PREDLOG svetnika Mihe JAZBINSKA ZA SPREMEMBO DNEVNEGA REDA: 

Mestni svet Mestne obeine Ljubljana sprejme predlog, da se s predlaganega dnevnega 
reda 25. seje mestnega sveta umakne 8. tocka z naslovom »Predlog Sklepa 0 soglasju k 
nameri ponudnika Socialno varstvenega zavoda Vitadom za opravljanje storitve 
institucionalnega varstva starejsih«. 

Navzocnost je priglasilo 33 svetnikov.
 
Zaje glasovalo 12 svetnikov. Protije glasovalo 23 svetnikov.
 

Predlagana sprememba dnevnega reda ni bila sprejeta. 

2. PREDLOG ZA SPREMEMBO DNEVNEGA REDA: 

Mestni svet Mestne obcine Ljubljana sprejme predlog, da se predlagani dnevni red 25. 
seje mestnega sveta razsir! z novo 10. toeko z naslovom »Predlog Odloka 0 obeinskem 
podrobnem prostorskem nacrtu za dele obmocij urejanja SO 112 Siska, ST 112 
Obvoznica in SS 116 Zgornja Siska«. 
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Navzocnost se ni spremenila (33 svetnikov).
 
Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti je glasovalo 18 svetnikov.
 

Predlagana sprememba dnevnega reda je bila sprejeta.
 

3. PREDLOG ZA SPREMEMBO DNEVNEGA REDA: 

Mestni svet Mestne obeine Ljubljana sprejme predlog, da se predlagani dnevni red 25.
 
seje mestnega sveta razsir! z novo 11. tocko z naslovom »Dopolnjeni osnutek Odloka 0
 

obeinskem podrobnem prostorskem naertu za dela obmocij urejanja BS 6/4-1 Gmajna
 
in BR 6/1 Stare Crnuce«.
 

Navzocnost se ni spremenila (33 svetnikov).
 
Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti je glasovalo 15 svetnikov.
 

Predlagana sprememba dnevnega reda je bila sprejeta. 

Nato je zupan dal na glasovanje
 

PREDLOG SKLEPA:
 

Mestni svet Mestne obcine Ljubljana sprejme predlog dnevnega reda 25. seje mestnega
 
sveta skupaj s sprejetima spremembama.
 

Obrazlozitev glasu je podal svetnik Miha JAZBINSEK.
 

Navzocnost se ni spremenila (33 svetnikov).
 
Zaje glasovalo 25 svetnikov. Protije glasovalo 15 svetnikov.
 

Predlagani dnevni red (skupaj s sprejetima spremembama) je bila sprejet.
 

AD 1.
 

VPRASANJA IN POBUDE SVETNIKOV TER ODGOVORI NA VPRASANJA IN
 
POBUDE 

Gradivo za to tocko so svetniki prejeli s sklicem in po sklicu seje. 

Pisno vprasanje z zahtevo za ustno predstavitev sta poslala svetnika Slavko SLAK in doc. dr, 
Gregor GOMISCEK.
 

Vprasanja za pisni odgovor ni poslal noben svetnik.
 

Odgovor na svoje vprasanje je prejel svetnik Franc SLAK (glede odprodaje Primestnega
 
potniskega prometa)
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Besedo za ustno postavitev vprasanja je zupan dal najprej svetniku Slavku SLAKU, vendar 
svetnik ni bil navzoc v dvorani in na svoje vprasanje zato ni dobil ustnega odgovora. 

Nato je besedo za ustno postavitev vprasanja zupan dal svetniku doc. dr, Gregorju 
GOMISCKU. 

Na vprasanje svetnika je odgovoril zupan. 

AD 2.
 

POROCILO ZUPANA
 

Zupan j e predstavil poroci10. 

AD 3. 

KADROVSKE ZADEVE 

Gradivo za to tocko so svetniki prejeli po sklicu seje. 

Ales CERIN, predsednik Komisije za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja, je podal 
uvodno obrazlozitev, 

1. PREDLOG SKLEPA 0 IMENOVANJU STIRIH CLANOV MESTNE OBCINE 
LJUBLJANA V SVET JAVNEGA ZAVODA CENTER URBANE KULTURE KINO 
SISKA 

RazpravljaJ ni nihce, zato je zupan dal na glasovanje 

PREDLOG SKLEPA: 

V Svet javnega zavoda Center urbane kulture Kino Siska s e i men u j e j 0 : 

Jerica MRZEL
 
Yanda STRAKA VRHOVNIK
 
Eva STRMLJAN KRESLIN
 
dr. Gregor TOMe
 

Mandat imenovanih traja pet let. 

Navzocnost je priglasilo 32 svetnikov.
 
Za je glasovalo 33 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika.
 

Sklep je bil sprejet. 
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2. PREDLOG SKLEPA 0 PRENEHANJU MANDATA IN IMENOVANJU 
NADOMESTNEGA PREDSTAVNIKA MESTNE OBCINE LJUBLJANA V SVET 
JAVNEGA ZAVODA KINODVOR 

Razpravljal ni nihce, zato je zupan dal na glasovanje
 

PREDLOG SKLEPA:
 

Dr. Stojanu PELKU preneha mandat clana Sveta javnega zavoda Kinodvor.
 

V Svet javnega zavoda Kinodvor se za predstavnika Mestne obeine Ljubljana
 
imenuje:
 

Zoran PISTOTNIK.
 

Mandat imenovanega je vezan na mandat sveta.
 

Navzocnost se ni spremenila (32 svetnikov).
 
Za je giasovalo 27 svetnikov. Proti ni giasoval nihce, 

Skiep je bil sprejet. 

3. PREDLOG SKLEPA 0 IMENOVANJU PREDSTAVNIKOV MESTNE OBCINE 
LJUBLJANA IN UPORABNIKOV OZIROMA ZAINTERESIRANE JA VNOSTI V 
SVET GASILSKE BRIGADE LJUBLJANA 

Razpravljal ni nihce, zato je zupan dal na glasovanje 

PREDLOG SKLEPA: 

V Svet Gasilske brigade Ljubljana se kot predstavniki Mestne obeine Ljubljana i men 
ujejo: 

Gregor ISTENIC 
Roman KOLAR 
Matija LESAR 

V Svet Gasilske brigade Ljubljana se kot predstavnik uporabnikov oziroma 
zainteresirane javnosti i men u j e : 

Gregor RIGLER 

Mandat imenovanih traja stiri leta. 

Navzocnost se ni spremeniia (32 svetnikov). 
Za je giasovalo 36 svetnikov. Proti je giasoval 1 svetnik. 

Sklep je bil sprejet. 
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4. PREDLOG SKLEPA 0 IMENOVANJU TREH PREDSTAVNIKOV MESTNE 
OBCINE LJUBLJANA V SVET GLASBENE SOLE LJUBLJANA VIC RUDNIK 

RazpravIjal ni nihce, zato je zupan daI na gIasovanje 

PREDLOG SKLEPA: 

V Svet Glasbene sole Ljubljana Vic - Rudnik s e i men u j e j 0 : 

Dusan HVALA 
Matija LORENZ 
Eldijana VELIC KLJUCANIN 

Mandat imenovanih traja stiri leta. 

Navzocnost se ni spremenila (32 svetnikov).
 
Za je gIasovaIo 37 svetnikov. Proti ni glasoval nihce.
 

SkIep je bil sprejet.
 

5. PREDLOG SKLEPA 0 IMENOVANJU DVEH PREDSTAVNIKOV MESTNE 
OBCINE LJUBLJANA V SVET IZOBRAZEVALNEGA SREDISCA MIKLOSIC 
LJUBLJANA 

Razpravijal ni nihce, zato je zupan daI na glasovanje
 

PREDLOG SKLEPA:
 

V Svet Izobrazevalnega sredisca Miklosic Ljubljana s e i men u jet a :
 

MihaBUTARA
 
Dunja PISKUR KOSMAC
 

Mandat imenovanih traja stiri leta.
 

Navzocnost se ni spremeniIa (32 svetnikov).
 
Za je gIasovaIo 36 svetnikov. Proti ni gIasovaI nihce.
 

SkIep je bil sprejet. 

6. PREDLOG SKLEPA 0 IMENOVANJU PREDSTAVNIKA MESTNE OBCINE 
LJUBLJANA V SVET GIMNAZIJE LEDINA 

RazpravijaI ni nihce, zato je zupan daI na gIasovanje 

PREDLOG SKLEPA:
 

V Svet Gimnazije Ljubljana Ledina s e i men u j e :
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Milan JAKOPOVIC.
 

Mandat imenovanega traja stiri leta.
 

Navzocnost se ni spremenila (32 svetnikov).
 
Zaje glasovalo 28 svetnikov. Proti ni glasoval nihce.
 

Sklep je bil sprejet.
 

7. PREDLOG SKLEPA 0 IMENOVANJU PREDSTAVNICE MESTNE OBCINE
 
LJUBLJANA V SVET GIMNAZIJE VIC
 

Razpravljal ni nihce, zato je zupan dal na glasovanje
 

PREDLOG SKLEPA:
 

V Svet Gimnazije Ljubljana Vic s e i men u j e :
 

Francka TROBEC.
 

Mandat imenovane traja stiri leta.
 

Navzocnost se ni spremenila (32 svetnikov).
 
Zaje glasovalo 30 svetnikov. Proti ni giasoval nihce.
 

Sklep je bil sprejet. 

8. PREDLOG SKLEPA 0 IMENOVANJU PREDSTAVNIKA MESTNE OBCINE 
LJUBLJANA V SVET ELEKTROTEHNISKO-RACUNALNISKE STROKOVNE 
SOLE IN GIMNAZIJE LJUBLJANA 

Razpravljal ni nihce, zato je zupan dal na glasovanje
 

PREDLOG SKLEPA:
 

V Svet Elektrotehnisko-racunalniske strokovne sole in gimnazije Ljubljana s e
 
imenuje:
 

Peter BARTOL.
 

Mandat imenovanega traja stiri leta.
 

Navzocnost se ni spremenila (32 svetnikov).
 
Za je giasovalo 36 svetnikov. Proti ni glasovai nihce. 

Skiep je bil sprejet. 
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9. PREDLOG SKLEPA 0 IMENOVANJU PREDSTAVNIKA MESTNE OBCINE 
LJUBLJANA V SVET SREDNJE SOLE ZA FARMACIJO, KOZMETIKO IN 
ZDRAVSTVO 

Razpravljal ni nihce, zato je zupan dal na glasovanje 

PREDLOG SKLEPA: 

V Svet Srednje sole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo s e i men u j e : 

Aleksander ROZMAN ml. 

Mandat imenovanega traja stiri leta. 

Navzocnost se ni spremenila (32 svetnikov). 
Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti ni glasoval nihce. 

Sklep je biJ sprejet. 

10. PREDLOG SKLEPA 0 PREDLOGU ZA IMENOVANJE PREDSTAVNIKA 
MESTNE OBCINE LJUBLJANA V SVET JAVNEGA ZAVODA SLOVENSKO 
NARODNO GLEDALISCE OPERA IN BALET LJUBLJANA 

Razpravljal ni nihce, zato je zupan dal na glasovanje 

PREDLOG SKLEPA: 

Mestna obetna Ljubljana pre d I a g a, da se v Svet javnega zavoda Siovensko narodno 
gJedalisce Opera in balet Ljubljana i men u j e : 

dr. Uros GRILC. 

Navzocnost se ni spremenila (32 svetnikov). 
Zaje glasovalo 29 svetnikov. Proti ni glasoval nihce, 

Sklep je bil sprejet. 

11. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO VRTCA OTONA
 
ZUPANCICA
 

Razpravljal ni nihce, zato je zupan dal na glasovanje
 

PREDLOG SKLEPA:
 

Ireni UPELJ in Karmen POGACAR ZADRAVEC se da pozitivno mnenje h
 
kandidaturi za ravnateljico Vrtca Otona Zupancica.
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Navzocnost se ni spremenila (32 svetnikov).
 
Zaje gIasovalo 32 svetnikov. Proti ni gIasovaI nihce.
 

Sklep je bil sprejet. 

12. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO OSNOVNE SOLE 
MIRANA JARCA 

RazpravljaI ni nihce, zato je zupan daI na gIasovanje 

PREDLOG SKLEPA:
 

Mag. Janji KLANDER in Danici VECERIC se da pozitivno mnenje h kandidaturi za
 
ravnateljico Osnovne sole Mirana Jarca.
 

Navzocnost se ni spremenila (32 svetnikov).
 
Zaje gIasovalo 32 svetnikov. Proti ni gIasoval nihce.
 

Sklep je bil sprejet.
 

13. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO OSNOVNE SOLE 
OSKARJA KOVACICA 

RazpravljaI ni nihce, zato je zupan daI na gIasovanje 

PREDLOG SKLEPA:
 

Alenki KLADNIK in Olgi KOLAR se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico
 
Osnovne sole Oskarja Kovacica.
 

Navzocnost se ni spremenila (32 svetnikov).
 
Za je gIasovalo 31 svetnikov. Proti ni gIasovaI nihce,
 

Sklep je bil sprejet.
 

14. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO SREDNJE
 
POKLICNE IN STROKOVNE SOLE BEZIGRAD - LJUBLJANA
 

RazpravljaI je svetnik Peter SUSNIK.
 

Po koncani razpravi je zupan dal na gIasovanje
 

PREDLOG SKLEPA:
 

Franciski AL-MANSOUR se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Srednje
 
poklicne in strokovne sole Befigrad - Ljubljana.
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Navzocnost se ni spremenila (32 svetnikov).
 
Zaje glasovalo 18 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika.
 

Sklep je bit sprejet.
 

15. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO SREDNJE SOLE 
ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM V LJUBLJANI 

Razpravljal ni nihce, zato je zupan dal na glasovanje 

PREDLOG SKLEPA:
 

Marjeti SMOLE se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Srednje sole za
 
gostinstvo in turizem v Ljubljani.
 

Navzocnost se ni spremenila (32 svetnikov).
 
Zaje glasovalo 25 svetnikov. Proti ni glasoval nihce.
 

Sklep je bil sprejet.
 

16. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA DIREKTORICO JAVNEGA
 
ZAVODA CENE STUPAR - CENTER ZA PERMANENTNO IZOBRAZEVANJE
 

Razpravljal ni nihce, zato je Zupan dal na glasovanje
 

PREDLOG SKLEPA:
 

Aleksandri BELSAK, Karmen SLANA, mag. Mariji PEPELNAK ARNERIC in Tanji
 
TOMSIC se da negativno mnenje h kandidaturi za direktorico javnega zavoda Cene
 
Stupar - Center za permanentno izobrazevan]e.
 

Navzocnost se ni spremenila (32 svetnikov).
 
Zaje glasovalo 19 svetnikov. Proti ni glasoval nihce.
 

Sklep je bil sprejet.
 

17. PREDLOG SKLEPA 0 SOGLASJU K IMENOVANJU POVELJNIKA GASILSKE
 
BRIGADE LJUBLJANA
 

Razpravljal ni nihce, zato je zupan dal na glasovanje
 

PREDLOG SKLEPA:
 

Mestni svet Mestne obeina Ljubljana daje soglasje k imenovanju Tomaza KUCICA za
 
poveljnika Gasilske brigade Ljubljana.
 

Mandat imenovanega traja stiri leta. 
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Navzocnost se ni spremenila (32 svetnikov).
 
Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti ni glasoval nihce.
 

Sklep je bil sprejet. 

18. PREDLOG SKLEPA 0 SOGLASJU K IMENOVANJU DIREKTORJA JAVNEGA 
ZAVODA SPORTNO REKREACIJSKI CENTER TIVOLI 

Razpravljal ni nihce, zato je zupan dal na glasovanje 

PREDLOG SKLEPA:
 

Mestni svet Mestne obcina Ljubljana daje soglasje k imenovanju Romana JAKICA za
 
direktorja javnega zavoda Sportno rekreacijski center Tivoli.
 

Mandat imenovanega traja pet let.
 

Navzocnost se ni spremenila (32 svetnikov).
 
Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik.
 

Sklep je bil sprejet.
 

AD4. 

PREDLOG SKLEPA 0 UKINITVI JAVNEGA DOBRA - PARe. ST. 1100/20 IN
 
PARC. ST. 1100118, OBE K. O. STOZICE
 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Pred sejo so prejeli porocilo pristojnega Odbora za 
urejanje prostora in urbanizem. 

Natasa TURSIC, nacelnica Oddelka za ravnanje z nepremicninami, je podala uvodno 
obrazlozitev. 

Prof. Janez KOZELJ, predsednik Odbora za urejanje prostora in urbanizem, je podal stalisce 
odbora. 

Predsednica Statutarno pravne komisije Masa KOCIPER ni zelela besede. 

Razpravljali so svetniki: Miha JAZBINSEK, Peter SUSNIK, doc. dr. Gregor GOMISCEK in 
Ignac POLAJNAR. 

Odgovore in pojasnila v zvezi z razpravami svetnikov sta podala nacelnica Natasa TURSIC in 
zupan. 

Nato je zupan dal na glasovanje 

PREDLOG SKLEPA: 
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Mestni svet Mestne obeine Ljubljana sprejrne predlog Sklepa 0 ukinitvi javnega006ra 
parco sf. 1100/20 in parco st. 1100118, obe k. o. Stoiice. 

Obrazlozitev glasu je podal svetnik Miha JAZBINSEK. 

Navzocnost je priglasilo 30 svetnikov.
 
Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik.
 

Sklep je bit sprejet.
 

ADS. 

PREDLOG SKLEPA 0 UKINITVI JAVNEGA DOBRA NA ZEMLJISCU PARe. ST. 
1038/9, K .0. BIZOVIK 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Pred sejo so prejeli porocilo pristojnega Odbora za 
urejanje prostora in urbanizem.
 

Natasa TURSIC, nacelnica Oddelka za ravnanje z nepremicninami, je podala uvodno
 
obrazlozitev,
 

Prof. Janez KOZELJ, predsednik Odbora za urejanje prostora in urbanizem, je podal stalisce
 
odbora.
 

Predsednica Statutamo pravne komisije Masa KOCIPER ni zelela besede.
 

Razpravljal ni nihce, zato je zupan dal na glasovanje
 

PREDLOG SKLEPA: 

Mestni svet Mestne obeine Ljubljana sprejrne predlog Sklepa 0 ukinitvi javnega dobra 
na zernljiscu parco st. 1038/9, k .0. Bizovik. 

Navzocnost je priglasilo 21 svetnikov. 

Zupan je ponovno ugotavljal navzocnost. 

Navzocnost je priglasilo 27 svetnikov. 
Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti ni glasoval nihce. 

Sklep je bit sprejet. 

AD 6. 

PREDLOG SKLEPA 0 SOGLASJU K SPREMEMBAM IN DOPOLNITVAM
 
STATUTA GASILSKE BRIGADE LJUBLJANA
 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli porocilo pristojnega Odbora za 
zascito, resevanje in civilno obrambo. 
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Mag. Robert KUS, nacelnik Oddelka za zascito, resevanje in civilno obrambo, je podal
 
uvodno obrazlozitev,
 

Mitja MERSOL, predsednik Odbora za zascito, resevanje in civilno obrambo, je podal stalisce
 
odbora.
 

Predsednica Statutamo pravne komisije Masa KOCIPER ni zelela besede.
 

Razpravljala sta svetnika doc. dr Gregor GOMISCEK in Gregor ISTENIC.
 

Odgovore in pojasnila v zvezi z razpravami svetnikov je podal nacelnik mag. Robert KUS. 

Nato je zupan dal na glasovanje 

PREDLOG SKLEPA: 

Mestni svet Mestne obcine Ljubljana sprejme predlog Sklepa 0 sogJasju k spremembam 
in dopoJnitvam Statuta Gasilske brigade Ljubljana. 

Navzocnost je priglasilo 21 svetnikov. 

Zupan je ponovno ugotavljal navzocnost, 

Navzocnost je priglasilo 24 svetnikov. 
Zaje glasovalo 26 svetnikov. Proti ni glasoval nihce. 

Sklep je bil sprejet. 

AD 7. 

PREDLOG SKLEPA 0 SOGLASJU K NAMERI PONUDNIKA DEOS, D. D. ZA 
OPRAVLJANJE STORITVE INSTITUCIONALNEGA VARSTVA STAREJSIH 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli porocilo pristojnega Odbora za 
zdravstvo in socialno varstvo. 

Tilka KLANCAR, nacelnica Oddelka za zdravje in social no varstvo, je podala uvodno 
obrazlozitev tudi za naslednjo tocko. 

Bogomir GORENSEK, predsednik Odbora za zdravstvo in socialno varstvo, je podal stalisce 
odbora tudi k naslednji tocki. 

Predsednica Statutamo pravne komisije Masa KOCIPER ni zelela besede. 

Razpravljali so svetniki: Miha JAZBINSEK, prof. dr. Bojana BEOVIC in doc. dr. Gregor 
GOMISCEK. 
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Odgovore in pojasnila v zvezi z razpravami svetnikov je podal zupan in nato dal na 
glasovanje 

PREDLOG SKLEPA:
 

Mestni svet Mestne obcine Ljubljana sprejme predlog Sklepa 0 soglasju k narneri
 
ponudnika DEOS, d. d. za opravljanje storitve institucionalnega varstva starejsih.
 

Obrazlozitev glasu so podali svetniki: doc. dr. Gregor GOMISCEK, Miha JAZBINSEK in 
Danica SIMSIC. 

Navzocnost je priglasilo 32 svetnikov. 
Za je glasovalo 34 svetnikov. Proti ni glasoval nihce, 

Sklep je bil sprejet. 

AD 8.
 

PREDLOG SKLEPA 0 SOGLASJU K NAMERI PONUDNIKA SOCIALNO
 
VARSTVENEGA ZAVODA VITADOM ZA OPRAVLJANJE STORITVE
 

INSTITUCIONALNEGA VARSTVA STAREJSIH
 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli porocilo pristojnega Odbora za 
zdravstvo in socialno varstvo. 

Uvodne obrazlozitve so ze bile podane pri prejsnji tocki, 

Razpravljala sta svetnika Miha JAZBINSEK in Janko MODERNDORFER. 

Po koncani razpravi je zupan dal na glasovanje 

PREDLOG SKLEPA: 

Mestni svet Mestne obeine Ljubljana sprejme predlog Sklepa 0 soglasju k nameri 
ponudnika Socialno varstvenega zavoda Vitadom za opravljanje storitve 
institucionalnega varstva starejsih,
 

Obrazlozitev glasu so podali svetniki: doc. dr. Gregor GOMISCEK, Miha JAZBINSEK in
 
Ales KARDELJ.
 

Zupan je svetnike obvestil, da je svetnik Marko BOKAL zapustil dvorano in pri tej tocki ne 
glasuje.
 

Navzocnost je priglasilo 28 svetnikov.
 
Za je glasovalo 34 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik.
 

Sklep je bil sprejet.
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A09.
 

IZCLENITEV SLUZBE PRIMESTNI POTNISKI PROMET IZ JAVNEGA
 
POOJETJA LJUBLJANSKI POTNISKI PROMET, 0.0.0. Z USTANOVITVIJO
 

NOVE ORUZBE BUS 0.0.0. IN PRODAJA ORUZBE BUS 0.0.0.
 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli dodatni predlog sklepa svetnika 
Petra SUSNIKA, ki pa ga je nato umaknil, ter porocilo pristojnega Odbora za finance z 
amandmajem. 

Jasna PLAZL, direktorica Sluzbe za pravne zadeve, in zupan sta podala uvodno obrazlozitev. 

Jadranka DAKIC, predsednica Odbora za finance, je podala stalisce odbora. 

Predsednica Statutarno pravne komisije Masa KOCIPER ni zelela besede. 

Zupan je odprl razpravo skupaj 0 predlogih sklepov in vlozenern amandmaju. Razpravljali so: 
svetniki Peter SUSNIK, Ignac POLAJNAR, doc. dr. Gregor GOMISCEK, Dimitrij 
KOVACIC, prof. dr. Andrej RUS, Bostian eIZELJ, Miha JAZBINSEK, dr. Jozef KUNIC, 
Slavko SLAK, Gregor ISTENIC, Marjeta VESEL VALENTINCIC, Roman KOLAR, Danica 
SIMSIC in prof. dr. Metka TEKA VCIC ter zupan. 

Po koncani razpravi je zupan dal na glasovanje 

1. PREOLOG SKLEPA: 

Mestni svet Mestne obcine Ljubljana sprejme predlog Sklepa 0 soglasju k izclenitvi 
celotne dejavnosti sluzbe primestni potniski promet, skupaj s premozenjem, iz druzbe 
JAVNO POOJETJE LJUBLJANSKI POTNISKI PROMET, d.o.o. na dan 31. 3. 2009 in 
prenosom na novoustanovljeno druzbo BUS, d.o.o, 

Navzocnost je priglasilo 29 svetnikov.
 
Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki.
 

Sklep je bit sprejet.
 

2. PREOLOG SKLEPA: 

Mestni svet Mestne obelne Ljubljana sprejme Sklep 0 soglasju k predlogu Akta 0 

ustanovitvi drufbe Z omejeno odgovornostjo "BUS, d.o.o.". 

Navzocnost se ni spremenila (29 svetnikov).
 
Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki.
 

Sklep je bit sprejet.
 

Svetnica Danica SIMSIC je podala POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da se odlocanje 0 

3. predlogu skIepa prelozi na enD od naslednjih sej mestnega sveta. 
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Zupan je dal na glasovanje 

POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnice Danice SIMSIC: 

Odlocanje 03. predlogu sklepa se prelozl na eno od naslednjih sej mestnega sveta. 

Zupan je povedal, da predloga ne podpira. 

Navzocnost je priglasilo 35 svetnikov. 
Zaje glasovalo 19 svetnikov. Proti je glasovalo 23 svetnikov. 

Postopkovni predlog sklepa ni bil sprejet. 

Nato je zupan dal na glasovanje amandma Odbora za finance in 3. predlog sklepa: 

- AMANDMA Odbora za finance na 3. PREDLOG SKLEPA: 

Besedilo k 3. predlaganemu sklepu se dopolni, tako da se za besedilom »Ljubljanski 
potniski promet, d.o.o. izvede postopek prodaje«, vstavi besedilo: »po prejemu 
revidiranih raeunovodskih izkazov LPP d.o.o, na dan 31. 3. 2009 in na njegovi osnovi 
pridobljenern novern cenitvenem poroeilu,«, 

Navzocnost se ni spremenila (35 svetnikov).
 
Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki.
 

Amandma je bit sprejet.
 

3. PREDLOG SKLEPA: 

Mestni svet Mestne obcine Ljubljana soglasa s prodajo druzbe z omejeno odgovornostjo 
"BUS, d.o.o.", JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNISKI PROMET, d.o,o, 
izvede postopek prodaje v skladu z veljavnimi predpisi skupaj s sprejetim 
amandmajem. 

Obrazlozitev glasu so podali svetniki: Gregor ISTENIC, Anja BAH ZIBERT, Miha
 
lAZBINSEK, prof. dr. Metka TEKAVCIC, Ales KARDELl, doc. dr. Gregor GOMlSCEK,
 
Slavko SLAK in Ignac POLAJNAR.
 

Navzocnost se ni spremenila (35 svetnikov).
 
Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti je glasovalo 19 svetnikov.
 

Sklep je bil sprejet. 
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AD 10.
 

PREDLOG ODLOKA 0 OBCINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NACRTU
 
ZA DELE OBMOCIJ UREJANJA SO 1/2 SISKA, ST 1/2 OBVOZNICA IN SS 1/6
 

ZGORNJA SISKA
 

Gradivo so svetniki prejeli po sklicu seje z razsiritvijo dnevnega reda. Pred sejo so prejeli tudi 
porocilo Odbora za urejanje prostora in urbanizem, amandmaje zupana ter mnenje Sveta 
Cetrtne skupnosti Siska s sklepom. Med sejo so prejeli amandmaje svetnika Gregorja 
ISTENICA. 

Alenka PAVLIN, vodja Odseka za prostorske izvedbene akte in prenovo Oddelka za urejanje 
prostora, je podala uvodno obrazlozitev. 

Ob 19.42 uri je vodenje seje prevzel podzupan Janko MODERNDORFER. Ob 19.53 uri je 
vodenje seje ponovno prevzel zupan. 

Igor BAMBIC, predsednik Sveta Cetrtne skupnosti Siska, je podal mnenje cetrtne skupnosti. 

Prof. Janez KOZELJ, predsednik Odbora za urejanje prostora in urbanizem, je podal stalisce 
odbora. 

Predsednica Statutamo pravne komisije Masa KOCIPER ni zelela besede. 

Zupan je pojasnil, da se obravnava predloga odloka na podlagi 135. elena Poslovnika 
Mestnega sveta Mestne obcine Ljubljana opravi po vrstnem redu posebej 0 vsakem clenu, h 
kateremu so vlozeni amandmaji. Razprava 0 posameznem clenu je omejena na razpravo 0 

amandmajih, ki so vlozeni k temu clenu, Glasovanje 0 amandmajih se opravi takoj po koncani 
razpravi 0 amandmaj ih k posameznemu clenu, 

Svetnik Peter SUSNIK je podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da se obravnava 
tocke prelozi na eno od naslednjih sej mestnega sveta in stem omogoci, da Odbor za urejanje 
prostora in urbanizem pripravi cistopis amandmajev, kakor tudi svoje lastne amandmaje, ki 
bodo smiselno povzeli trenutno vlozene amandmaje, tako predlagatelja kakor tudi svetnikov. 
Trenutna obravnava akta po njegovem mnenju ni jamstvo, da bo ta akt sposoben za kasnejso 
izvedbo. 

Zupan je dal na glasovanje 

POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnika Petra SUSNlKA: 

Obravnava tocke se prelofi na eDO od naslednjih sej mestnega sveta, 

Zupan je povedal, da predloga ne podpira. 

Navzocnost je priglasilo 30 svetnikov.
 
Za je glasovalo 17 svetnikov. Proti je glasovalo 21 svetnikov.
 

Svetnik Roman JAKIC je zahteval ponovitev glasovanje. 
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Zupanje dal postopkovni predlog sklepa ponovno na glasovanje.
 

Navzocnost se ni spremenila (30 svetnikov).
 
Za je glasovalo 17 svetnikov. Proti je glasovalo 22 svetnikov.
 

Postopkovni predlog sklepa ni bil sprejet.
 

I. 

o 9. c)enu predloga odloka, h kateremu je svetnik Gregor ISTENIC vlozil amandma, sta
 
razpravljala svetnika Gregor ISTENIC in prof. dr. Metka TEKAVCIC.
 

Po koncani razpravi je zupan dal na glasovanje
 

AMANDMA svetnika Gregorja ISTENICA:
 

Pri toCio Prostorska enota PI se doda nova alineja:
 

- kultura (razstavne galerije, vecnamenske dvorane, vecnamenski skupni prostori, ipd.)
 

Zupan je povedal, da amandmaja ne podpira.
 

Navzocnost se ni spremenila (26 svetnikov).
 
Za je glasovalo 13 svetnikov. Proti je glasovalo 19 svetnikov.
 

Amandma ni bil sprejet. 

II. 

o 14. clenu predloga odloka, h kateremu je svetnik Gregor ISTENIC vlozil amandmaje, sta 
razpravljala svetnika Gregor ISTENIC in prof. dr. Metka TEKAVCIC. 

Po koncani razpravi je zupan dal na glasovanje: 

1. AMANDMA svetnika Gregorja ISTENICA: 

V toeki 2. Visinski gabariti pri Prostorska enota P2 se prva alineja spremeni tako, da se
 
glasi:
 

- etaznost stolpnice: do 6K+P+M+18+tehnicni objekti,
 

Zupan je povedal, da amandmaja ne podpira.
 

Navzocnost se ni spremenila (26 svetnikov).
 
Za je glasovalo 11 svetnikov. Proti je glasovalo 20 svetnikov. 

Amandma ni bil sprejet. 
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2. AMANDMA svetnika Gregorja ISTENICA: 

V tocki 2. Visinski gabariti pri Prostorski enoti P5 se prva alineja spremeni tako, da se
 
glasi:
 

- etaznost: do 3K+P+ I+6+tehnieni objekti,
 

Zupan je povedal, da amandmaja ne podpira.
 

Navzocnost se ni spremenila (26 svetnikov).
 
Za je glasovalo 1I svetnikov. Proti je glasovalo 21 svetnikov. 

Amandma ni bil sprejet. 

3. AMANDMA svetnika Gregorja ISTENICA: 

V tocki 3. Kapacitete obmoeja se pri Prostorska enota PI spremenijo: 
tretja alineja, da se glasi: BTP kletnih etaz PI: 46.800 mZ 

cetrta alineja, da se glasi: BTP trgovskega programa PI: maksimalno 18.700 m2 
doda se nova alineja: BTP kulturnega programa PI: 10.000 m2 

Zupan je povedal, da amandmaja ne podpira. 

Navzocnost se ni spremenila (26 svetnikov). 
Za je glasovalo 8 svetnikov. Proti je glasovalo 17 svetnikov.
 

Svetnik Gregor ISTENIC je zahteval ponovitev glasovanja.
 

Zupan je dal amandma ponovno na glasovanje.
 

Navzocnost se ni spremenila (26 svetnikov).
 
Za je glasovalo 11 svetnikov. Proti je glasovalo 20 svetnikov. 

Amandma ni bil sprejet. 

III. 

o 18. clenu predloga odloka, h kateremu je svetnik Gregor ISTENIC vlozil amandma, sta 
razpravljala svetnika Gregor ISTENIC in Miha JAZBINSEK. 

Po koncani razpravi je zupan dal na glasovanje 

AMANDMA svetnika Gregorja ISTENICA:
 

V cetrtem odstavku 18. elena se pika nadomesti z vejico in doda besedilo, »tudi ceste Cl,
 
C2 in C4.«
 

Zupan je povedal, da amandmaja ne podpira. 
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Navzocnost se ni spremenila (26 svetnikov).
 
Zaje glasovalo 13 svetnikov. Proti je glasovalo 21 svetnikov.
 

Amandma ni bit sprejet. 

IV. 

o 20. clenu predloga odloka, h kateremu sta zupan in svetnik Gregor ISTENIC vlozila 
amandmaja, ni razpravljal nihce, zato je zupan amandmaja dal na glasovanje: 

- AMANDMA svetnika Gregorja ISTENICA: 

V tocki 1. Splosno se doda nov stavek, ki se glasi: 

Zagotoviti je potrebno, da negativni vplivi na okolje tudi po izgradnji ne bodo vecji kot
 
so sedaj.
 

Navzocnost se ni spremenila (26 svetnikov).
 
Zaje glasovalo 10 svetnikov. Proti je glasovalo 21 svetnikov.
 

Amandma ni bit sprejet. 

- AMANDMA zupana:
 

V 20. clenu odloka se v tockl »2. Varstvo vode in podzemne vode« prvi odstavek
 
spremeni tako, da se glasi:
 
»Z gradnjo se ne sme posegati v obmoeje nihanja podzemne vode v vodonosniku, pray
 
tako pa se z gradnjo ne sme zmanjsati krovna plast, ce je ta upostevana pri doloeanju
 
zmanjsanega obsega ali ukrepov ozjega vodovarstvenega obmoeja,
 

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi: »Izkopi na gradbiscu niso dovoljeni, ce niso
 
izdelani vee kakor 2 metra nad najvisju gladino podzemne vode, ki jo je treba
 
predhodno preveriti in jo mora potrditi za to pristojna institucija.«
 

Drugi odstavek, ki postane tretji odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
 
»Moznost gradnje podzemnih garaz in sportnih igrisc se preveri na podlagi rezultatov
 
analize tveganja za onesnazen]e. Analiza tveganja za onesnazen]e zaradi gradnje na
 
vodovarstvenem obmocju mora biti izdelana v obsegu, kot je doloeen v 50. C1enu
 
Pravilnika 0 kriterijih za dolocitev vodovarstvenega obmoeja (Uradni list RS, st. 64/04
 
in 5/06).«
 

Za novim tretjim odstavkom se doda nov cetrti odstavek, ki se glasi:
 
»Pri gradnji je potrebno upostevatl moznost pojava visece podtalnice in v tern primeru
 
zagotoviti vse ustrezne zascitne ukrepe, da ne pride do onesnazenja podtalnice.«
 

Dosedanji tretji, cetrti, peti in sesti odstavek postanejo peti, sesti, sedmi in osmi
 
odstavek.
 

Navzocnost se ni spremenila (26 svetnikov).
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Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 

Amandma je bil sprejet. 

V. 

o 24. elenu predloga odloka, h kateremu je zupan vlozil amandma, je razpravljal svetnik 
Miha JAZBINSEK. 

Po koncani razpravi je zupan dal na glasovanje 

AMANDMA zupana: 

V 24. clenu odloka se v toCio »3. Kanalizacija« osmi in deveti odstavek spremenita tako, 
da se glasita: 
»Odvajanje ociseene padavinske vode s streh objektov kot tudi z utrjenih, t1akovanih ali 
z drugim materialom prekritih povrsin objektov [e, v kolikor ne obstaja moznost 
prikljuCitve na javni kanalizacijski sistem, treba ponikati, v kolikor to dovoljujejo sarna 
tla, pri cemer pa morajo biti ponikovalnice locirane izven vpliva povoznih in 
manipulativnih povrsin, mozncst ponikanja predvidenih vodnih kolicin pa mora biti 
racunsko dokazana. Dno ponikovalnice mora biti vsaj 1 meter nad najvisju gladino 
podzemne vode. 

Odvajanje padavinskih voda z utrjenih povrsin je potrebno urediti skladno z 
zakonodajo in na nacin, da bo v cim vecji mozni meri zmanjsan odtok padavinskih voda 
z utrjenih povrsin, V zvezi stem je treba predvideti ponikanje ali zadrievanje 
padavinskih voda pred iztokom v kanalizacijo. Padavinske vode iz utrjenih in povoznih 
povrsin (zunanjih parkirisc) se bodo preko ustrezno lociranih in dimenzioniranih 
lovilcev olj ponikale v ustrezno lociranih in dimenzioniranih ponikovalnih poljih, pri 
cemer mora biti dno ponikovalnice vsaj 1 meter nad najvis]» gladino podzemne vode.« 

Navzocnost se ni spremenila (26 svetnikov). 
Za j e glasovalo 23 svetnikov. Proti je glasovalo 5 svetnikov. 

Amandma [e bil sprejet. 

VI. 

o 28. clenu predloga odloka, h kateremu je zupan vlozil amandma, so razpravljali svetniki: 
Miha JAZBINSEK, Peter SUSNIK, Danica SIMSIC, Gregor ISTENIC in prof. dr. Metka 
TEKAVCIC. 

Zupan je svetnici prof. dr. Metki TEKAVCIC ocital, da je s svojo razpravo krsila poslovnik, 
saj ni razpravljala 0 clenu, h kateremuje vlozen amandma. 

Svetnica prof. dr. Metka TEKAVCIC je podala POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da se 
sestane Statutarno pravna komisija in se opredeli do tega, ali je krsila poslovnik mestnega 
sveta. 
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Ob 20.36 uri je zupan odredil 5-minutni odmor, da se sestane Statutarno pravna komisija. Seja 
se je ponovno nadaljevala ob 20.43 uri. 

Predsednica Statutarno pravne komisije Masa KOCIPER je podala stalisce komisije, da 
svetnica prof. dr. Metka TEKAVCIC ni krsila dolocil poslovnika mestnega sveta. 

Svetnik Dimitrij KOVACIC je podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da se mu 
pojasni, zakaj ni bil vabljen na sejo Statutarno pravne komisije. Zupan je povedal, da to ni 
postopkovni predlog sklepa. 

Svetnik Bostian CIZELJ je zahteval, da se preveri sklepcnost. 

Zupan je ugotavljal navzocnost. 

Navzocnost je priglasilo 22 svetnikov. 

Zupan je ponovno ugotavljal navzocnost. 

Navzocnost je priglasilo 23 svetnikov. 

Nato sta razpravljala se svetnika Miha JAZBINSEK in Slavko SLAK. 

Po koncani razpravi je zupan dal na glasovanje 

AMANDMA zupana: 

V 28. clenu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
 
»Stevilo kletnih etaz objektov in stem povezano stevilo parkirnih oziroma garaznih
 
mest se lahko prilagaja oziroma zmanjsuje glede na zahteve varstva podzemne vode.«
 

Dosedanji drugi odstavek, ki postane tretji odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
 
»Gabariti kletnih etaz se lahko spremenijo, razen v prostorski enoti P2 v smereh proti
 
prostorskima enotama CI in C2, delijo na manjse oziroma zdruzujejo v vecje enote, ce
 
se ne posega v jayne povrsine in komunalne vode. V povezavi s spremembami gabaritov
 
k1etnih etaz in pod pogojem skladnosti z normativom iz 23. Clena odloka glede
 
potrebnega stevlla parkirnih mest za posamezne namembnosti objektov se lahko
 
spreminjata tudi bruto tlorisna povrsina k1eti in stevtlo parkirnih mest v posameznih
 
prostorskih enotah.«
 

Doda se nov zadnji odstavek, ki se glasi:
 
»Severni uvoz v nadzemni in podzemni del prostorskih enot PI, P2 in P3 s ceste C2 se
 
lahko uredi tudi z enosmernim prometnim reZimom preko prostorskih enot PI, P3,
 
P4 in P6.«
 

Dosedanji tretji, cetrti in peti odstavek postanejo cetrti, peti in sesti odstavek. 

Navzocnost se ni spremenila (23 svetnikov).
 
Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki.
 

Amandma je bil sprejet. 
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VII.
 

o grafienem delu OPPN, h kateremu je zupan vlozil amandma, ni razpravljal nihce, zato je 
zupan dal na glasovanje 

AMANDMA zupana: 

V graflenem delu OPPN se na vseh kartah popravita lokacija nadzemnega dela stolpnice 
v prostorski enoti P2 na nacin, da se objekt (stolpnica) premakne proti jugovzhodu za 
2,15 metra, proti severovzhodu pa za 1.5 metra, skrajni rob oziroma gradbena meja 
severozahodnega dela garaze objekta v prostorski enoti P2 pa se pomakne proti 
jugovzhodu. 
Z amandmajem predlagana ureditev je razvidna iz graficne priloge amandmaja. 

Navzocnost se ni spremenila (23 svetnikov).
 
Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti ni glasoval nihce.
 

Amandma je bil sprejet. 

Svetnik Slavko SLAK je podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da predstavnik 
predlagatelja odgovori, ali so bila pridobljena vsa soglasja. 

Na vprasanje svetnika sta odgovorila Alenka PAVLIN in zupan, ki sta potrdila, da so 
pridobljena vsa potrebna soglasja. 

Nato je zupan dal na glasovanje 

PREDLOG SKLEPA: 

Mestni svet Mestne obcine Ljubljana sprejme predlog Odlo~a 0 obeinskem podr~bnem 
v 

prostorskem nacrtu za dele obmocij urejanja SO 1/2 Siska, ST 1/2 Obvoznica in SS 1/6 
Zgornja Siska skupaj s sprejetimi amandmaji. 

Obrazlozitev glasu so podali svetniki: prof. dr. Metka TEKAVCIC, Peter BOZIC, dr. Slavko
 
ZIHERL, Masa KOCIPER, Bostjan CIZELJ, Miha JAZBINSEK, Peter SUSNIK, doc. dr.
 
Gregor GOMISCEK in Gregor ISTENIC.
 

Navzocnost se ni spremenila (23 svetnikov).
 
Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti je glasovalo 16 svetnikov.
 

Sklep je bil sprejet. 

AD 11.
 

DOPOLNJENI OSNUTEK ODLOKA 0 OBCINSKEM PODROBNEM
 
PROSTORSKEM NACRTU ZA DELA OBMOCIJ UREJANJA BS 6/4-1 GMAJNA IN
 

BR 6/1 STARE CRNUCE
 

Gradivo so svetniki prejeli po sklicu seje z razsirjenirn dnevnim redom. Pred sejo so prejeli 
porocilo pristojnega Odbora za urejanje prostora in urbanizem s pripombami. 
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Alenka PAVLIN, vodja Odseka za prostorske izvedbene akte in prenovo Oddelka za urejanje
 
prostora, je podala uvodno obrazlozitev.
 

Prof. Janez KOZELJ, predsednik Odbora za urejanje prostora in urbanizem, je podal stalisce
 
odbora.
 

Predsednica Statutarno pravne komisije Masa KOCIPER ni zelela besede.
 

Razpravljali so svetniki: Miha JAZBINSEK, Ales CERIN, Danica SIMSIC, Janez MOSKRIC
 
in Roman KOLAR.
 

Po koncani razpravi je zupan dal na glasovanje
 

PREDLOG SKLEPA:
 

Mestni svet Mestne obeine Ljubljana sprejme dopoJnjeni osnutek Odloka 0 obeinskem
 
podrobnem prostorskem naertu za dela obmoeij urejanja BS 6/4-1 Gmajna in BR 6/1 
Stare Crnuce skupaj s pripombami.
 

Navzocnost je priglasilo 32 svetnikov.
 
Zaje glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihce.
 

Sklep je bit sprejet. 

Stem je bil izcrpan dnevni red 25. seje Mestnega sveta Mestne obcine Ljubljana, zato je 
zupan ob 21.25 uri sejo koncal. 

DIREKTOR
 
Sluzbe za organiziranje dela ZUPAN
 

mestnega sveta
 

)~ 
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