
 

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

Številka: 032-248/2008-29 
Datum:   30. 3. 2009 
 
 

ZAPISNIK 
 
 
24. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, ki je bila v ponedeljek, 26. januarja 
2009. 
 
Seja je potekala v Veliki sejni dvorani Mestne občine Ljubljana, Magistrat, Mestni trg 
1, Ljubljana. 
 
Sejo je vodil župan Mestne občine Ljubljana Zoran JANKOVIĆ. 
  
Na seji so bili navzoči člani in članice Mestnega sveta (v nadaljevanju svetniki): 
 
Bojan ALBREHT, Bruna ANTAUER, 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, 
Roman JAKIČ, 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 niso udeležili svetniki Anja BAH ŽIBERT, prof. dr. Bojana BEOVIĆ in Peter 
SUŠNIK. 
 
 
Seja se je pričela ob 16.22 uri ob navzočnosti 33 svetnikov. 
 
S sklicem so svetniki prejeli predlog dnevnega reda 24. seje Mestnega sveta Mestne občine 
Ljubljana: 
 
1. Potrditev zapisnikov 22. seje in 12. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine 

Ljubljana 
2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude 
3. Poročilo župana 
4. Kadrovske zadeve 
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5. Predlog Odloka o spremembah Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni 
občini Ljubljana s predlogom za hitri postopek 

6. a) Predlog Sprememb poslovnega načrta družbe ŽALE Javno podjetje, d.o.o.  za leto    
          2009 
      b) Predlog Investicijskega načrta družbe ŽALE Javno podjetje, d.o.o. za leto 2010 
7.   a) Predlog Spremenjenega poslovnega načrta družbe Javno podjetje Ljubljanska  
           parkirišča in tržnice, d.o.o. za leto 2009 
      b) Predlog načrta investicij družbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice,  
           d.o.o. za leto 2010 
8.   Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dela območij  
      urejanja MS 6/3 Zgornja Hrušica in MG 6/1 
9.   Dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejemu  
      prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V2 Trnovo – Tržaška cesta  
      (za območje urejanja VP 2/1 Tobačna tovarna) 
10. 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 
11. Osnutek Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje urejanja  
      Stanovanjske soseske Gmajna v Črnučah 
12. Osnutek Odloka o urejanju in oddaji vrtičkov v zakup 
13. Osnutek Odloka o določitvi višine turistične takse 
14. Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra na zemljišču parc. št. 835/21 k.o. Nadgorica 
15. Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra- parc. št. 1468/3, 1468/4, 1468/5,  k.o. Ježica 
 
Župan je povedal, da s predlaganega dnevnega reda umika 10. točko z naslovom »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". 
 
Nato je župan svetnike seznanil, da je Odbor za urejanje prostora in urbanizem predlagal, da 
se z dnevnega reda umakne še predlagana 15. točka z naslovom "Predlog Sklepa o ukinitvi 
javnega dobra- parc. št. 1468/3, 1468/4, 1468/5,  k.o. Ježica". 
 
Svetnik Zelenih Slovenije Miha JAZBINŠEK pa je podal predlog, da se z dnevnega reda 
umakne predlagana 9. točka z naslovom »Dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V2 
Trnovo – Tržaška cesta (za območje urejanja VP 2/1 Tobačna tovarna)«. 
 
O dnevnem redu ni razpravljal nihče, zato je župan dal na glasovanje: 
 
1.  PREDLOG svetnika Zelenih Slovenije Mihe JAZBINŠKA ZA SPREMEMBO 
DNEVNEGA REDA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se z dnevnega reda 24. seje 
mestnega sveta umakne predlagana 9. točka z naslovom »Dopolnjeni osnutek Odloka o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za 
plansko celoto V2 Trnovo – Tržaška cesta (za območje urejanja VP 2/1 Tobačna 
tovarna)«. 
 
Navzočnost je priglasilo 33 svetnikov. 
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Za je glasovalo 6 svetnikov. Proti je glasovalo 24 svetnikov. 
 
Predlagana sprememba dnevnega reda ni bil sprejeta. 
 
 
2. PREDLOG Odbora za urejanje prostora in urbanizem ZA SPREMEMBO 
DNEVNEGA REDA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se z dnevnega reda 24. seje 
mestnega sveta umakne predlagana 15. točka z naslovom " Predlog Sklepa o ukinitvi 
javnega dobra- parc. št. 1468/3, 1468/4, 1468/5,  k.o. Ježica ". 
 
Župan je predlagal, da se predlog odbora sprejme. 
 
Svetnik Aleš ČERIN je podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da se izglasuje, da 
točka ostane na dnevnem redu, ker je odločanje o tej zadevi nujno. 
 
Župan je nato predlagal, da se glasuje proti predlogu sklepa. 
 
Navzočnost se ni spremenila (33 svetnikov). 
Za je glasovalo 9 svetnikov. Proti je glasovalo 20 svetnikov. 
 
Predlagana sprememba dnevnega reda ni bil sprejeta. 
 
 
Nato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog dnevnega reda 24. seje mestnega 
sveta.  
 
Navzočnost se ni spremenila (33 svetnikov). 
Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti so glasovali 4 svetniki. 
 
Predlagani dnevni red je bil sprejet. 
 
 

AD 1. 
 

POTRDITEV ZAPISNIKOV 22. SEJE IN 12. IZREDNE SEJE MESTNEGA SVETA 
MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje.  
 
O zapisnikih 22. seje in 12. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana ni 
razpravljal nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
1. PREDLOG SKLEPA: 
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Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi zapisnik 12. izredne seje Mestnega sveta 
Mestne občine Ljubljana z dne 17. novembra 2008. 
 
Navzočnost je priglasilo 25 svetnikov. 
Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
2. PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi zapisnik 22. seje Mestnega sveta Mestne 
občine Ljubljana z dne 24. novembra in 15. decembra 2008. 
 
Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov). 
Za je glasovalo 27 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.  
 
Pisnega vprašanja z zahtevo za ustno predstavitev ni poslal noben svetnik. 
 
Vprašanje za pisni odgovor oziroma pobudo sta poslala svetnika:  
- Dimitrij KOVAČIČ (glede stroškov za odvetniške storitve in pravna mnenja) in  
- Franc SLAK (glede rezultatov poslovanja posameznih samostojnih enot JP LPP, d.o.o).  
 
Odgovore na svoja vprašanja oz. pobude so prejeli svetniki: 
- Slavko SLAK (1. glede izgradnje Športnega parka Stožice; 2. glede realizacije proračuna),  
- Dimitrij KOVAČIČ (glede zaposlitev delavcev Javne razsvetljave v družbi JP LPT, d.o.o.) 
in  
- Aleš KARDELJ (glede znižanj najemnin za poslovne prostore v lasti MOL v starem 
mestnem jedru). 
 
 

AD 3. 
 

POROČILO ŽUPANA 
 

Župan je predstavil poročilo. Med drugim je povedal, da so svetniki prejeli realizacijo 
proračuna za leto 2009. 

 
 
 

 4



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 IMENOVANJU ŠTIRIH PREDSTAVNIKOV MESTNE 
OBČINE LJUBLJANA V SVET JAVNEGA ZAVODA SLOVENSKO MLADINSKO 
GLEDALIŠČE LJUBLJANA  
 
Razpravljala sta svetnika Franc SLAK in Roman KOLAR. 
 
Pojasnilo v zvezi z razpravo svetnika Franca SLAKA je podal predsednik Komisije za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Aleš ČERIN. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
V  Svet javnega zavoda Slovensko mladinsko gledališče Ljubljana  s e  i m e n u j e j o : 
 

- Peter BOŽIČ 
- mag. Nina KALČIČ 
- Lucija UŠAJ 
- Ana ŽELEZNIK 
 

Mandat imenovanih traja štiri leta.  
 
Navzočnost je priglasilo 32 svetnikov. 
Za je glasovalo 22 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
2. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU ŠTIRIH PREDSTAVNIC MESTNE 
OBČINE LJUBLJANA V SVET  JAVNEGA ZAVODA MUZEJ IN GALERIJE 
MESTA LJUBLJANE 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
V  Svet javnega zavoda Muzej in galerije mesta Ljubljane s e  i m e n u j e j o : 
 

- Silva ČRNUGELJ 
- Judita KRIVEC DRAGAN 
- mag. Marjetica MAHNE 

 5



- Semira OSMANAGIĆ 
 

Mandat imenovanih traja štiri leta.  
 
Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 
Za je glasovalo 22 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
3. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU ŠTIRIH PREDSTAVNIC MESTNE 
OBČINE LJUBLJANA V SVET JAVNEGA ZAVODA LUTKOVNO GLEDALIŠČE 
LJUBLJANA 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
V  Svet javnega zavoda Lutkovno gledališče Ljubljana  s e   i m e n u j e j o : 
 

- izr. prof. dr. Milena Mileva BLAŽIĆ 
- mag. Mojca JAN ZORAN 
- mag. Nina KALČIČ 
- Svetlana MAKAROVIČ 
 

Mandat imenovanih traja pet let.  
 
Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 
Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
4. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU TREH PREDSTAVNIKOV MESTNE 
OBČINE LJUBLJANA V SVET GLASBENE ŠOLE LJUBLJANA MOSTE POLJE 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
V Svet Glasbene šole Ljubljana  Moste Polje  s e   i m e n u j e j o : 
 

- Sebastjan KERŠE 
- Nada MARINKO 
- Marija PREŠEREN DUKIĆ 

 
Mandat imenovanih traja štiri leta.  
 
Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 
Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
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Sklep je bil sprejet. 
 
 
5. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNICE MESTNE OBČINE 
LJUBLJANA V SVET GIMNAZIJE POLJANE 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
V Svet Gimnazije Ljubljana Poljane  s e   i m e n u j e : 
 
dr. Andreja HOČEVAR. 
                                                                          
Mandat imenovane traja štiri leta. 
 
Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 
Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
6. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA MESTNE OBČINE 
LJUBLJANA V SVET SREDNJE GRADBENE, GEODETSKE IN EKONOMSKE 
ŠOLE LJUBLJANA 
 
Razpravljal je svetnik Roman KOLAR. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
V Svet Srednje gradbene, geodetske in ekonomske šole Ljubljana   s e   i m e n u j e : 
 
Ernest  MENCIGAR. 
 
Mandat imenovanega traja štiri leta. 
 
Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov). 
Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti je glasovalo 9 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
7. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNICE MESTNE OBČINE 
LJUBLJANA V SVET CENTRA ZA SOCIALNO DELO LJUBLJANA MOSTE 
POLJE 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
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PREDLOG SKLEPA: 
 
V Svet Centra za socialno delo Ljubljana Moste Polje   s e   i m e n u j e : 
 
Darja GOGALA. 
 
Mandat imenovane traja štiri leta. 
 
Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 
Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
8. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNICE MESTNE OBČINE 
LJUBLJANA V SVET CENTRA ZA SOCIALNO DELO LJUBLJANA VIČ - RUDNIK 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
V Svet Centra za socialno delo Ljubljana Vič Rudnik  s e   i m e n u j e : 
 
Zvezda MAGISTER. 
 
Mandat imenovane traja štiri leta. 
 
Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 
Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
9. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO OSNOVNE ŠOLE 
LEDINA 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Ljubici KOSMAČ se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Osnovne šole 
Ledina. 
 
Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 
Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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AD 5. 
 

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH ODLOKA O FINANCIRANJU ČETRTNIH 
SKUPNOSTI V MESTNI OBČINI LJUBLJANA S PREDLOGOM ZA HITRI 

POSTOPEK 
 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli stališče Sveta Četrtne skupnosti 
Center ter poročilo pristojnega Odbora za lokalno samoupravo.  
 
Vojko GRÜNFELD, direktor Službe za lokalno samoupravo, je podal uvodno obrazložitev.   
 
Janko MÖDERNDORFER, predsednik Odbora za lokalno samoupravo, je podal stališče 
odbora. 
 
Član Statutarno pravne komisije Aleš ČERIN ni želel 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 financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini 
Ljubljana po hitrem postopku ni razpravljal nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se Odlok o financiranju 
četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana sprejme po hitrem postopku. 
 
Navzočnost je priglasilo 25 svetnikov. 
Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
2.)  
Predlog Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana 
 
Razpravljali so svetniki: Boštjan CIZELJ, doc. dr. Gregor GOMIŠČEK, Franc SLAK, Slavko 
SLAK, Gregor ISTENIČ in Roman KOLAR. 
 
Pojasnila in odgovore v zvezi z razpravami svetnikov je podal župan in nato dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o financiranju četrtnih 
skupnosti v Mestni občini Ljubljana.  
 
Obrazložitev glasu je podal svetnik Gregor ISTENIČ. 
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Župan je svetniku Mihi JAZBINŠKU v skladu s poslovnikom mestnega sveta zaradi 
neprimernega obnašanja izrekel najprej opomin in nato še ukor. 
 
Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov). 
Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 

 
 

AD 6. 
 

A) PREDLOG SPREMEMB POSLOVNEGA NAČRTA DRUŽBE ŽALE JAVNO 
PODJETJE, D.O.O.  ZA LETO 2009 

 
B) PREDLOG INVESTICIJSKEGA NAČRTA DRUŽBE ŽALE JAVNO PODJETJE, 

D.O.O. ZA LETO 2010 
 
Ker sta točki vsebinsko povezani, je župan predlagal, da se uvodne obrazložitve podajo za obe 
točki naenkrat, razprava pa bo o vsaki točki posebej. 
 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega Odbora za 
gospodarske javne službe in promet. 
 
Bojan LEPIČNIK, direktor družbe ŽALE Javno podjetje, d.o.o., je podal uvodno obrazložitev 
za obe točki.  
 
Prof. dr. Andrej RUS, predsednik Odbora za gospodarske javne službe in promet, je podal 
stališče odbora k obema točkama.  
 
Podpredsednik Statutarno pravne komisije Miloš PAVLICA ni želel besede. 
 
 
A) PREDLOG SPREMEMB POSLOVNEGA NAČRTA DRUŽBE ŽALE JAVNO 
PODJETJE, D.O.O.  ZA LETO 2009 
 
Razpravljali so: svetniki Franc SLAK, doc. dr. Gregor GOMIŠČEK in Roman KOLAR ter 
župan. 
 
Odgovore in pojasnila v zvezi z razpravami svetnikov je podal Bojan LEPIČNIK. 
 
Nato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sprememb poslovnega načrta 
družbe ŽALE Javno podjetje, d.o.o. za leto 2009. 
 
Navzočnost je priglasilo 29 svetnikov. 
Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
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Sklep je bil sprejet. 
 
 
B) PREDLOG INVESTICIJSKEGA NAČRTA DRUŽBE ŽALE JAVNO PODJETJE, 
D.O.O. ZA LETO 2010 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Investicijskega načrta družbe 
ŽALE Javno podjetje, d.o.o. za leto 2010. 
 
Navzočnost se ni spremenila (29 svetnikov). 
Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 

 
 

AD 7. 
 

A) PREDLOG SPREMENJENEGA POSLOVNEGA NAČRTA DRUŽBE JAVNO 
PODJETJE LJUBLJANSKA PARKIRIŠČA IN TRŽNICE, D.O.O. ZA LETO 2009 

 
B) PREDLOG NAČRTA INVESTICIJ DRUŽBE JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKA 

PARKIRIŠČA IN TRŽNICE, D.O.O. ZA LETO 2010 
 
Ker sta točki vsebinsko povezani, je župan predlagal, da se uvodne obrazložitve podajo za obe 
točki skupaj, razprava pa bo o vsaki točki posebej. 
 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega Odbora za 
gospodarske javne službe in promet. 
 
Mateja DUHOVNIK, v. d. direktorice Javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice, 
d.o.o., je podala uvodno obrazložitev za obe točki.  
 
Prof. dr. Andrej RUS, predsednik Odbora za gospodarske javne službe in promet, je podal 
stališče odbora k obema točkama.  
 
Podpredsednik Statutarno pravne komisije Miloš PAVLICA ni želel besede. 
 
 
A) PREDLOG SPREMENJENEGA POSLOVNEGA NAČRTA DRUŽBE JAVNO 
PODJETJE LJUBLJANSKA PARKIRIŠČA IN TRŽNICE, D.O.O. ZA LETO 2009 
 
Razpravljali so svetniki: Roman KOLAR, doc. dr. Gregor GOMIŠČEK, Franc SLAK, Miha 
JAZBINŠEK, Gregor ISTENIČ Anja BAH ŽIBERT. 
 
Odgovore in pojasnila v zvezi z razpravami svetnikov sta podala župan in Zdenka Kosi.  
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Nato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Spremenjenega poslovnega 
načrta družbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. za leto 2009. 
 
Obrazložitev glasu je podal svetnik Miha JAZBINŠEK. 
 
Navzočnost je priglasilo 25 svetnikov. 
Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
B) PREDLOG NAČRTA INVESTICIJ DRUŽBE JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKA 
PARKIRIŠČA IN TRŽNICE, D.O.O. ZA LETO 2010 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog načrta investicij družbe Javno 
podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. za leto 2010. 
 
Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov). 
Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 8. 
 

PREDLOG ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU 
ZA DELA OBMOČIJ UREJANJA MS 6/3 ZGORNJA HRUŠICA IN MG 6/1 

 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega Odbora za 
urejanje prostora in urbanizem, pred sejo pa še amandmaje župana. 
 
Alenka PAVLIN, vodja Odseka za prostorske izvedbene akte in prenovo Oddelka za urejanje 
prostora, je podala uvodno obrazložitev.  
 
Prof. Janez KOŽELJ, predsednik Odbora za urejanje prostora in urbanizem, je podal stališče 
odbora.  
 
Podpredsednik Statutarno pravne komisije Miloš PAVLICA ni želel besede. 
 
Župan je pojasnil, da se obravnava predloga odloka na podlagi 135. člena Poslovnika 
Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana opravi po vrstnem redu posebej o vsakem členu, h 
kateremu so vloženi amandmaji. Razprava o posameznem členu je omejena na razpravo o 
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amandmajih, ki so vloženi k temu členu. Glasovanje o amandmajih se opravi takoj po končani 
razpravi o amandmajih k posameznemu členu. 

 
 

I. 
 

O 11. členu predloga odloka, h kateremu je župan vložil amandma, sta razpravljala svetnika 
Boštjan CIZELJ in Janez MOŠKRIČ. 
 
Odgovore in pojasnila v zvezi z razpravama svetnikov je podal župan in nato dal na 
glasovanje 
 
AMANDMA župana: 
 
Na začetku prvega odstavka 11. člena se doda nov stavek, ki se glasi: 
"Oblikovanje objektov se mora prilagajati sodobno oblikovanim objektom ob Litijski 
cesti." 
 
Črta se četrti odstavek 11. člena. 
 
Dosedanja peti in šesti odstavek postaneta četrti in peti odstavek. 
 
Navzočnost je priglasilo 27 svetnikov. 
Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 

II. 
 

O 15. členu predloga odloka, h kateremu je župan vložil amandma, ni razpravljal nihče, zato 
je župan dal na glasovanje 
 
AMANDMA župana: 
 
Besedilo 1. točke prvega odstavka 15. člena se spremeni tako, da se glasi: 
"1. Parcela objektov A1 in A2 s kletjo (v nadaljevanju P1): 

P1 obsega zemljišča s parcelnimi številkami 406/1, 406/3, del 407/1, del 406/4, 410/1, 
410/3, del 410/4, del 416/9, del 416/10, del 660/1, del 416/1, vse k.o. Štepanja vas. 
Površina P1 znaša 5072 m2." 

 
Besedilo 3. točke prvega odstavka 15. člena se spremeni tako, da se glasi: 
"3. Parcela pešpoti (v nadaljevanju P3): 
 P3 obsega dele zemljišč s parcelnimi številkami: del 416/9, del 416/10, del 416/1, vse 

k.o. Štepanja vas. 
 Površina P3 znaša 121 m2." 
 
Besedilo 4. točke prvega odstavka 15. člena se spremeni tako, da se glasi: 
"4. Parcela obstoječe stolpnice (v nadaljevanju P4): 

P4 obsega zemljišče s parcelno številko: del 416/10, k.o. Štepanja vas. 
Površina P4 znaša 288 m2." 

 13



 
Črta se 5. točka. 
 
Posledično se spremeni tudi grafični del OPPN. 
 
Navzočnost se ni spremenila (27 svetnikov). 
Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 

III. 
 

O 16. členu predloga odloka, h kateremu je župan vložil amandma, ni razpravljal nihče, zato 
je župan dal na glasovanje 
 
AMANDMA župana: 
 
Na koncu prvega odstavka 1. točke 16. člena se pred piko doda besedilo, ki se glasi: 
"in peš povezava P3, ki jo sestavljajo deli zemljišč s parc. št. del 416/9, del 416/10, del 
416/1, vse k.o. Štepanja vas". 
 
Besedilo drugega odstavka prve točke 16. člena se spremeni tako, da se glasi: 
"Površine, namenjene javnemu dobru, merijo 3.871 m2.". 
 
Na koncu 1. točke 16. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:  
"Površine, namenjene javnemu dobru, so razvidne iz grafičnih načrtov št. 3.5 "Javne 
površine na katastrskem načrtu" in št. 3.6 "Javne površine na geodetskem načrtu".". 
 
2. točka 16. člena se v celoti črta. 
 
Posledično se spremeni tudi grafični del OPPN in program opremljanja. 
 
Navzočnost se ni spremenila (27 svetnikov). 
Za je glasovalo 22 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 

IV. 
 

O 18. členu predloga odloka, h kateremu je župan vložil amandma, so razpravljali svetniki 
doc. dr. Gregor GOMIŠČEK, prof. Janez KOŽELJ in Miha JAZBINŠEK. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
AMANDMA župana: 
 
Prvi odstavek 5. točke 18. člena se spremeni tako, da se glasi: 
"Zbirna mesta za komunalne odpadke so predvidena v objektih A1 in A2, prevzemno 
mesto in ekološki otok sta predvidena na vzhodni strani območja OPPN, med 
načrtovano izvozno-uvozno klančino v klet ter dovozno potjo do parkirišča.". 
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Za prvim odstavkom 5. točke 18. člena se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 
"Zbirna in prevzemna mesta za odpadke in eko otok morajo biti urejeni skladno z 
veljavnimi predpisi o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov.". 
 
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek. 
 
Posledično se spremeni tudi grafični del OPPN. 
 
Navzočnost se ni spremenila (27 svetnikov). 
Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 

V. 
 

O 19. členu predloga odloka, h kateremu je župan vložil amandma, ni razpravljal nihče, zato 
je župan dal na glasovanje 
 
AMANDMA župana: 
 
Besedilo 19. člena se spremeni tako, da se glasi: 
"V objektih A1 in A2 je treba zagotoviti najmanj 25 % moči za gretje, prezračevanje, 
hlajenje in toplo vodo z aktivno uporabo enega ali več virov obnovljive energije. Za 
zalivanje zelenic in uporabo sanitarne vode je treba predvideti tudi uporabo deževnice, 
ki naj se zbira v ustreznem zadrževalniku.". 
 
Navzočnost se ni spremenila (27 svetnikov). 
Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 

VI. 
 

O 21. členu predloga odloka, h kateremu je župan vložil amandma, ni razpravljal nihče, zato 
je župan dal na glasovanje 
 
AMANDMA župana: 
 
V 21. členu v točki 1. se pri Prostorski enoti PE1 na koncu tretjega odstavka črta 
besedilo, ki se glasi: ", za dostop do trafo postaje pa eno parkirno mesto". 
 
Posledično se spremeni tudi grafični del OPPN. 
 
Navzočnost se ni spremenila (27 svetnikov). 
Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 

VII. 
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O 22. členu predloga odloka, h kateremu je župan vložil amandma, ni razpravljal nihče, zato 
je župan dal na glasovanje 
 
AMANDMA župana: 
 
V 22. členu v točki 6. se zadnji stavek drugega odstavka spremeni tako, da se glasi: 
"TP 236 Litijska je treba prestaviti v objekta A1 ali A2 ali v klet." 
 
Posledično se spremeni tudi grafični del OPPN. 
 
Navzočnost se ni spremenila (27 svetnikov). 
Za je glasovalo 22 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 

VIII. 
 

O 23. členu predloga odloka, h kateremu je župan vložil amandma, ni razpravljal nihče. 
 
Svetnik Janko MÖDERNDORFER je podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da se 
sprejme sklep, da se glasuje o amandmaju, ki je priložen gradivu, brez branja celotnega 
amandmaja, ki je zelo dolg. 
 
Župan je dal na glasovanje 
 
POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnika Janka MÖDERNDORFERJA: 
 
Glasuje se o amandmaju, ki je priložen gradivu in projiciran na platnu, brez branja 
celotnega amandmaja, ki je zelo dolg. 
 
Obrazložitev glasu je podal svetnik Boštjan CIZELJ. 
 
Navzočnost se ni spremenila (27 svetnikov). 
Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Postopkovni predlog sklepa je bil sprejet. 
 
 
Nato je župan dal na glasovanje 
 
AMANDMA župana: 
 
23. člen odloka se spremeni tako, da se glasi: 
"Podlaga za odmero komunalnega prispevka je »Program opremljanja stavbnih 
zemljišč za del območij urejanja MS 6/3 Zgornja Hrušica in MG 6/1«, ki ga je izdelal 
Ljubljanski urbanistični zavod, d.d., Verovškova 64, Ljubljana, z datumom januar 
2009, številka projekta 5851. 
 
Podlage za odmero komunalnega prispevka:  
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- skupni stroški gradnje nove komunalne opreme so 151.855,95 EUR; 
-  obračunski stroški za novo komunalno opremo so enaki skupnim stroškom gradnje 

nove komunalne opreme in so 151.855,95 EUR; 
-  obračunski stroški za obstoječo komunalno opremo so 611.204,89 EUR; 
-  obračunski stroški komunalne opreme so enaki vsoti obračunskih stroškov za novo 

komunalno opremo in obračunskih stroškov  za obstoječo komunalno opremo in so 
763.060,84 EUR; 

- obračunski stroški komunalne opreme, preračunani na m2 parcele, so 150,45 
EUR/m2 (od tega 29,94 EUR/m2 za novo komunalno opremo in 120,51 EUR/m2 za 
obstoječo komunalno opremo). Obračunski stroški komunalne opreme, preračunani 
na m2 neto tlorisne površine, so 68,89 EUR/m2 (od tega 13,09 EUR/m2 za novo 
komunalno opremo in 55,80 EUR/m2 za obstoječo komunalno opremo). Preračun 
obračunskih stroškov po posamezni komunalni opremi je v programu opremljanja; 

-  obračunska območja za novo komunalno opremo so enaka prostorski enoti PE1; 
- obračunska območja za obstoječo sekundarno komunalno opremo so vsa 

obračunska območja z oznako 4. Obračunska območja za obstoječo primarno 
komunalno opremo so vsa obračunska območja z oznako MOL mesto. Obračunska 
območja z oznako 4 in MOL mesto so določena na podlagi strokovnih podlag za 
določitev obračunskih stroškov za obstoječo komunalno opremo: Določitev 
obračunskih območij in izračun nadomestitvenih stroškov, LUZ d.d., Verovškova 64, 
Ljubljana, avgust 2005, ki so na vpogled na Oddelku za ravnanje z nepremičninami 
Mestne uprave Mestne občine Ljubljana; 

- podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka: razmerje med merilom 
parcele in merilom neto tlorisne površine je 0,3 : 0,7. Faktor dejavnosti je 1, razen za 
kletne etaže namenjene parkiranju in servisnim prostorom, za katere se upošteva 
faktor dejavnosti 0,7, pri čemer je za te površine določen le obračunski strošek za 
ceste ter vodovodno omrežje. Olajšav za zavezance ni; 

- v vseh stroških je vključen DDV; 
- za indeksiranje stroškov se uporabi povprečni letni indeks cen za posamezno leto, ki 

ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, 
pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«. Izhodiščni datum za indeksiranje je 
datum uveljavitve programa opremljanja; 

-     če bodo površine parcele in/ali neto tlorisnih površin objektov večje/manjše od  
       navedenih v programu opremljanja, se obračunski stroški za obstoječo komunalno   
       opremo povečajo oziroma zmanjšajo skladno z izračunom v programu  
       opremljanja." 
 
Navzočnost se ni spremenila (27 svetnikov). 
Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 

IX. 
 

O grafičnem delu predloga odloka, h kateremu je župan vložil amandma, ni razpravljal 
nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
AMANDMA župana: 
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V grafičnih načrtih se uvozno-izvozna klančina v objekta A1 ali A2 pomakne na skrajni 
vzhodni del območja OPPN, zbirna mesta za komunalne odpadke, diesel agregat in trafo 
postaja se prestavijo v objekte A1 in A2 ali v klet, ureditev prevzemnega mesta za 
odpadke in eko otok se predvidita na vzhodnem robu območja OPPN, ob dovozni poti 
do parkirišča. V osrednjem delu območja OPPN se oblikuje celovita, urejena zelena 
površina z otroškim igriščem. 
 
Navzočnost se ni spremenila (27 svetnikov). 
Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
Nato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za dela območij urejanja MS 6/3 Zgornja Hrušica in MG 6/1 skupaj 
s sprejetimi amandmaji. 
 
Obrazložitev glasu je podal svetnik Boštjan CIZELJ. 
 
Pojasnilo v zvezi z obrazložitvijo glasu svetnika Boštjana CIZLJA je podal župan. 
 
Navzočnost se ni spremenila (27 svetnikov). 
Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti je glasovalo 5 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 9. 
 

DOPOLNJENI OSNUTEK ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ODLOKA O SPREJEMU PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJEV ZA 

PLANSKO CELOTO V2 TRNOVO – TRŽAŠKA CESTA (ZA OBMOČJE UREJANJA 
VP 2/1 TOBAČNA TOVARNA) 

 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega Odbora za 
urejanje prostora in urbanizem s pripombami. 
 
Alenka PAVLIN, vodja Odseka za prostorske izvedbene akte in prenovo Oddelka za urejanje 
prostora, je podala uvodno obrazložitev.  
 
Prof. Janez KOŽELJ, predsednik Odbora za urejanje prostora in urbanizem, je podal stališče 
odbora.  
 
Podpredsednik Statutarno pravne komisije Miloš PAVLICA ni želel besede. 
 
Razpravljali so: svetnika Miha JAZBINŠEK in Dimitrij KOVAČIČ ter župan. 
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Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme dopolnjeni osnutek Odloka o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za 
plansko celoto V2 Trnovo – Tržaška cesta (za območje urejanja VP 2/1 Tobačna 
tovarna) (skupaj s pripombami). 
 
Navzočnost je priglasilo 22 svetnikov. 
 
Župan je ponovno ugotavljal navzočnosti. 
 
Navzočnost je priglasilo 21 svetnikov. 
 
Nato je župan navzočnost ugotavljal s poimenskim klicanjem svetnikov. 
 
Navzočnost je potrdilo 32 svetnikov. 
Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 10. 
 

OSNUTEK 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.  
 
Podpredsednik Statutarno pravne komisije Miloš PAVLICA ni želel besede. 
 
Razpravljala sta svetnika Franc SLAK in Miha JAZBINŠEK. 
 
Odgovore in pojasnila v zvezi z razpravama svetnikov je podala Katja OSOLIN. 
 
Nato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
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Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme osnutek Odloka o programu opremljanja 
stavbnih zemljišč za območje urejanja Stanovanjske soseske Gmajna v Črnučah skupaj 
s pripombami. 
 
Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov. 
Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 11. 
 

OSNUTEK ODLOKA O UREJANJU IN ODDAJI VRTIČKOV V ZAKUP 
 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli sklep in pripombe Sveta Četrtne 
skupnosti Center ter poročilo pristojnega Odbora za gospodarjenje z nepremičninami. 
 
Nataša TURŠIČ, načelnica Oddelka za ravnanje z nepremičninami, je podala uvodno 
obrazložitev.  
 
Jadranka DAKIĆ, predsednica Odbora za gospodarjenje z nepremičninami, je podala stališče 
odbora.  
 
Podpredsednik Statutarno pravne komisije Miloš PAVLICA ni želel besede. 
 
Razpravljala sta svetnika prof. dr. Andrej RUS in Janez MOŠKRIČ. 
 
Odgovore in pojasnila v zvezi z razpravama svetnikov je podal župan in nato dal na 
glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme osnutek Odloka o urejanju in oddaji 
vrtičkov v zakup skupaj s pripombami. 
 
Navzočnost je priglasilo 28 svetnikov. 
Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 12. 
 

OSNUTEK ODLOKA O DOLOČITVI VIŠINE TURISTIČNE TAKSE 
 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega Odbora za 
finance. 
 
Rudolfa CIUHA, načelnica Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, je podala uvodno 
obrazložitev.  
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Jadranka DAKIĆ, predsednica Odbora za finance, je podala stališče odbora. 
 
Podpredsednik Statutarno pravne komisije Miloš PAVLICA ni želel besede. 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme osnutek Odloka o določitvi višine 
turistične takse. 
 
Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov. 
Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Ker k Osnutku Odloka o določitvi višine turistične takse ni bilo pripomb, je župan v skladu s 
122. členom poslovnika mestnega sveta dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Po sprejemu Osnutka Odloka o urejanju in čiščenju javnih parkirnih površin Mestni 
svet Mestne občine Ljubljana še na isti seji preide na obravnavo in dokončno odločanje 
o predlogu odloka in sprejme Odlok o določitvi višine turistične takse. 
 
Navzočnost se ni spremenila (23 svetnikov). 
Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 13. 
 

PREDLOG SKLEPA O UKINITVI JAVNEGA DOBRA NA ZEMLJIŠČU PARC. ŠT. 
835/21 K.O. NADGORICA 

 
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. 
 
Podpredsednik Statutarno pravne komisije Miloš PAVLICA ni želel besede. 
 
Razpravljal je svetnik Janez MOŠKRIČ. 
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Odgovor v zvezi z razpravo svetnika Janeza MOŠKRIČA je podala načelnica Nataša 
TURŠIČ. 
 
Nato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra 
na zemljišču parc. št. 835/21 k.o. Nadgorica. 
 
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov. 
Za je glasovalo 33 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 14. 
 

PREDLOG SKLEPA O UKINITVI JAVNEGA DOBRA - PARC. ŠT. 1468/3, 1468/4, 
1468/5,  K.O. JEŽICA 

 
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. 
 
Podpredsednik Statutarno pravne komisije Miloš PAVLICA ni želel besede. 
 
Razpravljal je svetnik Miha JAZBINŠEK. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra- 
parc. št. 1468/3, 1468/4, 1468/5,  k.o. Ježica. 
 
Navzočnost je priglasilo 26 svetnikov. 
Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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Stern je bil izcrpan dnevni red 24. seje Mestnega sveta Mestne obcine Ljubljana, zato je 
zupan ob 19.05 uri sejo koncal. 

DIREKTOR 
Sluzbe za organiziranje dela
 

rnestnega sveta
 
Matjaz BREGAR
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