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MESTNA OBČINA LJUBLJANA  
MESTNI SVET 

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana 
 306 10-10 ,   306-12-14 

 
 

 
 
 
 
Številka:032-231/2008-17 
Datum: 27.1.2009 
 
 
 
MAGNETOGRAMSKI ZAPIS drugega dela zasedanja  23. SEJE MESTNEGA SVETA 
MESTNE OBČINE LJUBLJANA,  
 
ki je potekalo v ponedeljek, 26. 01. 2009, s pričetkom ob 15. 30  uri, v Veliki sejni 
dvorani Mestne hiše, Mestni trg 1, v Ljubljani. 
 
 
 
GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 
Spoštovane svetnice, spoštovani svetniki. Gospe in gospodje. Predlagam, da… začnemo z 
drugim delom zasedanja 23. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana.  
Na seji je navzočih 26 svetnic in svetnikov. Kar pomeni, da smo sklepčni. Odsotnosti ni nihče 
opravičil.  
Prosim, da izključite mobilne telefone. Tudi vas na balkonu prosim, da ne boste motili delo 
seje.  
 
Sejo nadaljujemo z glasovanjem o predlogih sklepov k 4.  a.  točki sprejetega Dnevnega reda 
23. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, z dne 15.  decembra, z naslovom 
 
AD 4. A. 
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih 
za plansko celoto Š 4  Dravlje.  
 
Prejeli smo… 
 
 
…/// … iz dvorane – nerazumljivo… 
 
 
Lepo prosim no gospod Jazbinške…. Predlog Sklepa svetnikov gospoda Jazbinška in gospoda 
Aleša Kardelja. Po ponovnem odprtju razprave. In nato še enkrat, še enak predlog  svetnikov 
gospoda Kardelja in gospe Mete Vesel Valentinčič.  
Pred zasedanjem ste prejeli še dopis Četrtnega sveta Dravlje, s prilogami.  
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Zdaj pa izvolite gospod Jazbinšek. Ali boste še kaj dodal, ali je to zadosti? Da gremo naprej… 
 
 
…/// … iz dvorane: … /// nerazumljivo…/// … sklep prebral… 
 
 
Ja, pol mi morate pustit, da ga preberem.  
 
 
…/// iz dvorane: Gospod Jazbinšek:  Prav, prav… 
 
 
Hvala lepa.  
Predlog Sklepa svetnikov gospoda Jazbinška, gospoda Kardelja in gospe Mete Vesel 
Valentinčič, je: 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana ponovno odpira razpravo k točki Predlog Odloka 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko 
celoto Š 4  Dravlje. 
 
Sam osebno predlagam, da tega sklepa ne podpremo.  
 
Ugotavljam navzočnost. 
Rezultat navzočnosti: 28 
 
Glasujemo o  
PREDLOGU SKLEPA: 
Mestni svet Mestne občine  Ljubljana ponovno odpira razpravo k točki Predlog Odloka 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko 
celoto Š 4 Dravlje. 
Moj predlog je, da se to ne podpre. 
 
Rezultat glasovanja: 5 ZA.  22 PROTI. 
Ni sprejeto. 
 
 
In… nadaljujemo pri tej točki z glasovanjem… 
 
Še enkrat prosim navzočnost. 
Rezultat navzočnosti: 23 
 
Glasujemo  
O SKLEPU: 
Mestni svet Mestne občine  Ljubljana sprejme Predlog Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š 4 Dravlje, 
skupaj s sprejetim amandmajem. 
 
Predlagam, da se to podpre. 
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Rezultat glasovanja: 21 ZA.  1 PROTI. 
Hvala lepa. Sprejeto.  
 
Prehajamo na točko 4. b. 
AD 4. B. 
PREDLOG ODLOKA O PR4OGRAMU OPREMLAJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ 
ZA DEL OBMOČJA UREJANJA ŠS 4/1  DRAVLJE, MORFOLOŠKE ENOTE 1 A/1,   
1 A/6,   1  A/7 IN  4 C/1, DEL S PREDLOGOM ZA HITRI POSTOPEK 
 
Gradivo ste prejeli s sklicem seje. Po sklicu ste še prejeli Poročilo pristojnega Odbora za 
urejanje prostora in urbanizem ter Amandma župana.  
Prosim gospo Katjo Solin, podsekretarko, da poda uvodno obrazložitev. 
 
 
GOSPA KATJA SOLIN 
Pozdravljeni mestni svetniki, mestne svetnice.  Pozdravljeni podžupani, podžupanja. 
Pozdravljen gospod župan. Program opremljanja je izdelan za predvideno komunalno 
opremo, ki bo omogočena s sprejemom Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
prostorsko ureditvenih pogojih za plansko celoto  Š  4 Dravlje.  To je predstavljeno karta, 
lokacija območja, kjer je izdelan program opremljanja. Program opremljanja vsebuje podatke 
o velikosti parcel in ni tlorisnih površin iz Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za 
Dravlje. Predvidena komunalna oprema na tem območju je izgradnja ceste in javne 
razsvetljave. In ureditev javnih površin, ki so prikazane na tejle karti. Obračunski stroški 
komunalne opreme na tem območju so sledeči. Za novo komunalno opremo bodo morali 
investitorji zgraditi oziroma plačati komunalni prispevek v višini malo več, kot 11  milijonov 
in pol. Plačati pa, se pravi za obstoječo komunalno opremo, pa dobrih 2  milijona osemsto. 
Skupaj komunalni prispevek znaša malo manj, kot 14  milijonov  400 000 €.  Tukaj je še 
povzetek… celotnih obračunskih stroškov. V tem območju. S sprejemom odloka bo po 
plačanem komunalnem prispevku tako plačano v višini 11  milijonov pa pol.  In, pri čemer 
smo podali tudi predlog za hitri postopek.  Ker bi bilo s  sočasnim sprejemom Odloka o 
prostorsko ureditvenih pogojih, na tem območju, investitorjem lahko zaračunan komunalni 
prispevek. Predlagamo, da Mestni svet Mestne občine Ljubljana, sprejme Predlog Odloka o 
programu opremljanja stavbnih zemljišč, za del območja urejanja ŠS  4/1  Dravlje, v 
morfoloških enotah  1  A/1,   1  A/6,  1  A/7  in  4  C/1  del, da se sprejme po hitrem postopku. 
Hvala.  
 
 
GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 
Hvala lepa… Hvala lepa. Prosim gospoda Koželja. Stališče odbora. 4. b.  točka… 
 
 
GOSPOD PROFESOR JANEZ KOŽELJ 
…Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč. S predlogom za hitri postopek. 
V razpravi je bil dan na glasovanje. Predlog sklepa je: Odbor za urejanje prostora in 
urbanizem podpira sprejem predloga, da se Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč, 
za del območja urejanja ŠS 4/1  Dravlje, morfološke enote 1 A/1,   1 A/6,  1 A/7   in 4  C/1, 
sprejme po hitrem postopku.  Sklep ni bil sprejet. Z enim glasom za, pet proti, od šest 
navzočih članov.  
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GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 
Hvala lepa. Gospod Čerin.  Ker ni gospoda Pavlice, ni… statutarne… Po našem statutu in 
poslovniku, ne? Ko obravnavamo akt za hitri postopek, glede na stališče odbora, predlagam, 
da se hitri postopek ne sprejme.  Odpiram razpravo. Ni razprave. Zaključujem razpravo.  
 
Ugotavljam navzočnost za celotno točko. 
Rezultat navzočnosti: 26 
 
Glasovanje poteka 
O PREDLOGU ZA HITRI POSTOPEK. 
Predlagam, da se hitri postopek ne sprejme. 
 

25 PROTI, NIHČE ZA. 
Ni sprejet za hitri postopek. 

 
 
Zato se akt obravnava kot osnutek. In sicer obravnavamo zdaj Osnutek Odloka o 
programu opremljanja stavbnih zemljišč za del območja urejanja ŠS 4/1  Dravlje, 
morfološke enote 1 A/1,   1 A/6,  1 A/7   in 4  C/1, prvi del. 
 
Odpiram razpravo. Ni razprave. Hvala lepa. Zaključujem razpravo. 
 
Glasujemo 
O SKLEPU: 
 
 
… /// Iz dvorane: Obrazložitev glasu… 
 
 
Izvolite gospod Istenič. 
 
 
GOSPOD GREGOR ISTENIČ 
Hvala lepa gospod župan. Tega predloga akta ne morem sprejet, zaradi tega, ker predlog 
odloka… 
 
 
GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 
Osnutek je, osnutek… se opravičujem… 
 
 
GOSPOD GREGOR ISTENIČ 
Ja,  saj prej nisem imel možnosti za razpravo. Roko sem dvignil. Upoštevali niso to, mislim, 
da izločeno je ureditev ploščadi na Brilejevi cesti. In poleg tega v samem programu ni 
upoštevan nov priključek cevi za toplovodno, to se pravi za vročevodno ogrevanje tega 
območja na morfološki enoti 1  A/1. Tako, da… ker dokler časa ta osnutek ne bo imel teh 
določil, da se sredstva, ki so potrebna notr vložit, tudi zaračunat investitorju, tega akta ne 
morem potrdit. 
 
GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 
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Hvala lepa. Še kdo obrazložitev?  Ni.  
 
 
Glasovanje poteka 
O PREDLOGU SKLEPA: 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Osnutek Odloka o programu opremljanja 
stavbnih zemljišč za del območij urejanja ŠS 4/1  Dravlje - morfološke enote 1 A/1,   1 
A/6,  1 A/7   in 4  C/1, del. 
 
Glasovanje poteka. 
Rezultat glasovanja: 23  ZA.  3 PROTI. 
Sprejeto. Hvala lepa. 
 
S tem zaključujem to točko.  
 
Prehajam na točko 5.  
AD 5. 
DOPOLNJENI OSNUTEK ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM 
PROSTORSKEM NAČRTU ZA OBMOČJE SALEZIJANSKEGA ZAVODA 
RAKOVNIK 
 
Gradivo ste prejeli s sklicem seje. Prejeli ste Poročilo pristojnega Odbora za urejanje prostora, 
s pripombami. Prosim gospo Pavlin, da poda uvodno obrazložitev.  
 
 
GOSPA ALENKA PAVLIN 
Hvala za besedo. Spoštovane svetnice, spoštovani svetniki. Spoštovani gospod župan. 
Predstavila vam bom Osnutek OPPN-.ja, za Salezijanski zavod. Obravnavano območje se 
nahaja na Rudniku in leži na južnem pobočju Golovca, nad Dolenjsko vpadnico. Območje 
OPPN je na tem aero foto posnetku označeno z rdečo obrobo. Kot vidite, je pretežno pozidano 
in sicer z objekti, ki pripadajo Salezijanskemu zavodu,  v katerih so verske, izobraževalne 
dejavnosti ter nastanitveni prostori, za pripadnike redovne skupnosti in pa objekti 
spremljajočega programa. Proste površine ob stavbah, ki jih je kar precej, so delno tlakovane, 
delno zatravljene in urejene, kot park. Delno pa kot športna igrišča in pa kot otroško igrišče 
ter vrtec. To so športna igrišča. To so pa vrtički. Dostop do območja je z južne strani, po 
Rakovniški ulici. Samo območje pa je veliko okoli 4  ha.  Teren na obravnavanem območju se 
strmo vzpenja od juga proti severu. Se pravi v tej smeri. Višinske razlike so že danes 
premoščene z ozelenjenimi brežinami in pa delno z opornimi zidovi. Območje je vizualno 
izpostavljeno pogledom z Dolenjske ceste in pa bližnje okolice. Predvsem pomembni so 
pogledi na Cerkev Marije pomočnice, ki predstavlja dominanto v tem prostoru. Pomemben 
objekt v območju pa je tudi grad, ki pa se je v preteklosti precej stihijsko obzidoval. Oba 
objekta sta zaščitena kot kulturna dediščina. To je pogled na grad ob prihodu v … to je grad, 
ob prihodu Salezijancev na to območje. To je pa pred I.  svetovno vojno, ko se je območje že 
stihijsko pozidovalo in grad je v bistvu že obzidan in za poglede ni več viden. Območje se 
ureja z Odlokom o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V 1  Rudnik. 
Ki pa ne dopušča prenove tega območja. Glede na to, da ima lastnik željo po kompleksni 
prenovitvi območja, smo prestopili k temu dokumentu, k izdelavi nov ega dokumenta. To pa 
je izsek iz obstoječega veljavnega PUP-a. V območju je, kot sem že omenila, kar precej 
objektov bilo stihijsko pozidanih, zato je s tem OPPN-jem predvidena rušitev sedemnajst 
objektov.  Na tej karti levo, so te objekti, ki so predvidena za rušenje, označeni s to temno 
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šrafuro. Na, na… slikah, pa so predstavljeni samo večji, pomembnejši od objektov,ki so 
predvideni za rušenje. Predvidena je kompleksna prenova območja, preureditev obstoječih 
objektov, deloma pa novogradnja, namesto rušenih objektov ter prenova komunalnih, 
prometnih ter zunanjih ureditev. Glede na to, daje, daje območje, kot sem že uvodoma 
omenila, precej izpostavljeno in, in da so zaščiteni objekti, z vidika kulturne dediščine, se je ta 
predlagana urbanistična zasnova usklajevala z investitorjem in pa seveda z Zavodom za 
varstvo kulturne dediščine. Tako je predlagana ureditev območja,   kompromis med željami 
investitorjev in pa zasnovo, ki poudarja kvalitete prostora in ponovno vzpostavlja poglede na 
varovane objekte.  V območju so predvidene verske in izobraževalne dejavnosti v obstoječih 
in novih objektov, objektih. Cerkev je namenjena verskim obredom, grad programom 
muzejske dejavnosti. To je cerkev, grad… Potem je, v objektu nekdanje Angore, to je objekt 
nekdanje Angore… je župnišče z učilnicami in mladinski dom, domom, v novem 
nadomestnem objektu glasbena šola. To je glasbena šola. V drugih obstoječih in novih 
objektih, pa še nastanitveni prostori za pripadnike rodovne skupnosti in pa spremljajoči 
prostori. Ureditev območja je natančno razvidena iz te… razvidna iz te urbanistične 
arhitekturne situacije. Območje je deljeno na osem prostorskih enot, ki so namenjene gradnji 
objektov, ali pa ureditvam zelenih in športnih površin. Objekti na tej karti, ki so označeni z 
oznako O  - so ohranjeni in prenovljeni. Novi objekti pa imajo oznako – M.  Novi objekti 
bodo delno vkopani v teren oziroma prekriti z zeleno streho, v nivoju zunanjih površin. 
Omogočen bo pogled na grad. Bolj odprt bo tudi pogled na cerkev z vseh strani. Enote, ki so 
označene z  - Z, pa so namenjeni urejanju zelenih, parkovnih in pa rekreacijskih površin. 
Prostorska enota z oznako – C, je namenjena urejanju cest in pa parkovnih površin. 
Predvidena je preureditev križišča Rakovniške ceste. Za… to je križišče z Rakovniško cesto.  
Za potrebe mirujočega prometa, pa so v območju predvidena parkirna mesta, na terenu  ter v 
novi in pa predvideni garaži.  V območju je po normativih potrebno zagotoviti najmanj 104  
stalnih parkirnih mest. Ob tem naj upoštevana… so upoštevane predvidene dejavnosti v 
območju in pa dejstvo, da vse možne aktivnosti znotraj območja, ne bodo potekale sočasno. 
To je prikaz prerezov skozi območje. In iz teh prerezov se vidi, da so v bistvu obstoječi novi 
objekti nizki in pa vklopljeni v okolje. Tako, da niso tako izpostavljeni. Tu je primerjava med 
obstoječim stanjem in pa novo pozidavo. Iz katere se vidi, da se pravzaprav pozidava območja 
in pa izraba s tem ni povečevala. In pa to je prikaz novega stanja. V tem delu se vidi, da je 
grad zopet viden za poglede iz daleč. Da cerkev ni več obzidana. Da so te objekti odstranjeni. 
To bo vse. Hvala lepa. 
 
 
GOSPOD JANI MÖDERNDORFER 
Hvala lepa gospe Pavlinovi. Prosim še profesor Koželja, predsednika odbora, da poda stališče 
odbora.  
 
 
GOSPOD PROFESOR JANEZ KOŽELJ 
Odbor za urejanje prostora in urbanizem podpira sprejem Dopolnjenega Osnutka Odloka o 
občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Salezijanskega zavoda Rakovnik, 
skupaj s pripombami, ki so jih na seji odbora podali člani. Pripombe so se v glavnem nanašale 
na, na zasnovo zunanje ureditve in na zazidalno zasnovo, ki naj bi, s katerimi naj bi se čim 
bolj ohranila, ohranil parkovni značaj območja in čim bolj izpostavil oziroma poudaril 
predvsem spomeniški objekti.  
 
 
GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 
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Hvala lepa. Gospod Pavlica? Ni. Odpiram razpravo. Ni razprave. Zaključujem razpravo.  
 
Ugotavljam navzočnost. 
Rezultat navzočnosti: 36 
 
Glasovanje poteka 
O SKLEPU: 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Dopolnjeni Osnutek Odloka o Občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu za območje Salezijanskega zavoda Rakovnik. 
 
Rezultat glasovanja: 35 ZA. NIHČE PROTI. 
Hvala lepa. 
 
 
Prehajamo na točko 6. 
AD 6. 
PREDLOG ODLOKA O UREJANJU IN ČIŠČENJU OBČINSKIH CEST IN JAVNIH 
ZELENIH POVRŠIN 
 
Gradivo ste prejeli s sklicem seje. Po sklicu ste prejeli še Amandmaje župana in  Svetniškega 
kluba LDS. Ter poročilo pristojnega Odbora za gospodarske javne službe in promet. Pred 
prvim zasedanjem pa ste prejeli še dva Amandmaja župana ter Poročilo Statutarno pravne 
komisije, v skladu s katerim se Amandmaju Svetniškega kluba LDS, da se doda novi člen, ne 
razpravlja in ne glasuje.  
Prosim gospo Ciuho, da poda uvodno obrazložitev. 
 
 
GOSPA LJUBA CIUHA 
Osnutek Odloka o urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih zelenih površin, je Mestni svet 
Mestne občine Ljubljana, obravnaval na 21. seji, 20.  oktobra 2008  in ga sprejel  skupaj s 
pripombami. V odloku oziroma v predlogu odloka so upoštevane vse pripombe, znotraj 
zakonskih okvirjev. Nekateri predlogi pa so že urejeni v drugih zakonih in predpisih, kar je v 
obrazložitvi tudi pojasnjeno. V predlogu odloka so dodane še zelene površine v lasti MOL, ob 
spomenikih. Deli območij vrtičkov v lasti MOL, namenjenih javni rabi in javna športna 
igrišča. Navedene zelene površine imajo javni pomen. Predlog, da bi odlok vseboval 
kategorizacijo vseh javnih zelenih površin, ni upoštevan.  Zelene površine so navedene v 
odloku le po vrstah. Nekatere med njimi pa so natančno določene v drugih predpisih. 
Izvajalec je zadolžen, da vodi zbirke podatkov za svoje področje delovanja oziroma glede na 
svoje področje delovanja. Te zbirke podatkov so potem osnova tudi za vodenje zbirk 
podatkov skupnih zbirk podatkov in katastra, tako javnih površin, javnih površin in vsega, kar 
spada pod gospodarsko infrastrukturo oziroma je  v ja vnem interesu.  Predlagam, da mestni 
svet ta predlog sprejme in se vam zahvaljujem. Na svidenje. 
 
 
GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 
Hvala lepa. Prosim gospoda Jazbinška za stališče odbora… Ga ni… Kdo bo podal stališče 
odbora? …Ga imamo zapisanega.  Ali želi besedo tudi gospod  Pavlica?  Izolite… 
 
 
GOSPOD MILOŠ PAVLICA 
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Ja, iz priloženega poročila je razvidno, da je Statutarno pravna komisija ocenila, da večina 
amandmajev ni pravno spornega… je pa imela pomisleke okrog amandmaja za nov 22. člen, 
za katerega je bilo po mnenju Statutarno pravne komisije, je v nasprotju z zakonom… zaradi 
tega, o graditvi objektov, zaradi tega predlaga, da se o njej ne razpravlja in ne glasuje.  
 
 
GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 
Hvala lepa. Obravnava predloga odloka se na podlagi 135.  člena Poslovnika Mestnega sveta 
Mestne občine Ljubljana, opravi po vrstnem redu posebej, o vsakem členu, h kateremu so 
vloženi amandmaji. Razprava k posameznemu členu je omejena na razpravo o amandmajih, 
ki so vloženi k tem členu.  Glasovanje o amandmajih se opravi takoj po končani razpravi k 
amandmajem, k posameznemu členu.  
 
Ugotavljam navzočnost za celotno točko.  
35 
 
Odpiram razpravo o 3. členu predloga odloka, h kateremu sta župan in Svetniški klub LDS 
vložila amandmaja. Razprava. Ni razprave. Zaključujem.  
 
In glasujemo 
O AMANDMAJU ŽUPANA, ki pravi: 
V 3. členu, 7.  alineja, javna otroška igrišča, doda nova osma alineja, ki se glasi: Javna 
športna igrišča. Dosedanja 8.   in  9.   alineja, postaneta 9.  in 10.  
Predlagam, da to podpremo.  
 
Glasovanje poteka. 
Rezultat glasovanja: 34 ZA. NIHČE PROTI. 
Sprejeto.  
 
Potem je Amandma Svetniškega kluba LDS, ki pravi: Na koncu stavka se za naštetimi 
alinejami, besedilom –skupaj z opremo, doda vejica in besedilo – objekti in napravami. 
Predlagam, da se glasuje proti, da se ne sprejme. 
 
Glasovanje poteka. 
11 ZA.  19  PROTI. 
Ni sprejeto. Hvala lepa. 
 
 
Odpiram razpravo o 5. členu predloga odloka, h kateremu je župan vložil amandma. 
Ni razprave. Zaključujem.  
 
Glasovanje poteka  
O AMANDMAJU ŽUPANA, ki pravi: 
V 5. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi: Storitev javne 
službe na javnih športnih igriščih obsega vzdrževanje in čiščenje opreme za odlaganje in 
zbiranje komunalnih odpadkov. V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane peti 
odstavek, se črta besedi – prejšnjega odstavka. 
 
 
Rezultat glasovanja: 23 ZA. NIHČE PROTI. 
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Hvala. Sprejeto. 
 
Odpiram razpravo o 11. členu predloga odloka, h kateremu je župan vložil amandma.  
Ni razprave. Zaključujem.  
 
Glasovanje poteka O AMANDMAJU: 
V 11. členu se v osmi alineji za besedo – kolesi, črta besedilo – kjer je znak za prepoved 
in doda za besedo – razen, beseda – izjemoma.  
 
 
… /// … iz  dvorane – nerazumljivo…/// 
 
 
Glasovanje poteka. 
24 ZA. 1 PROTI. 
Sprejeto. 
 
 
Odpiram razpravo o 6. členu predloga odloka, h kateremu je župan vložil amandma.  
Razprava poteka. Ni razprave. Zaključujem. 
 
Glasovanje poteka O AMANDMAJU ŽUPANA: 
V 6. členu se doda novi drugi odstavek, ki se glasi: Pogoji, obsegi in načini izvajanja 
storitev javne službe iz prejšnjega člena tega odloka, se določijo v sodelovanju s 
pristojnim organom in skladno z razvojnim načrtom in letnim programom, ki ga odobri 
Svet za javni prostor. Način izvajanja javne službe podrobno ureja pravilnik. 
 
Rezultat glasovanja: 27  ZA. NIHČE PROTI. 
Hvala. Sprejeto. 
 
 
Odpiram razpravo o 16. členu predloga odloka, h kateremu je Svetniški klub LDS vložil 
amandma.  
Ni razprave. Zaključujem.  
 
AMANDMA SVETNIŠKEGA KLUBA se glasi: 
Na koncu stavka se doda besedilo – ter javne in prometne varnosti. 
Predlagam, da to podpremo.  
 
Glasovanje poteka. 
Rezultat glasovanja: 34 ZA. NIHČE PROTI. 
Hvala. Sprejeto. 
 
 
Odpiram razpravo k 17. členu predloga odloka, h kateremu je župan vložil amandma. Ni 
razprave. 
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Glasovanje poteka O AMANDMAJU ŽUPANA: 
K 17. členu se za besedilom – v strnjenih stanovanjskih naseljih postavi vejica in doda 
besedilo – razen na registriranih kmetijskih gospodarstvih.  
 
Rezultat glasovanja: 30 ZA. NIHČE PROTI. 
Hvala, sprejeto. 
 
In glasovanje poteka 
O SKLEPU: 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Predlog Odloka o urejanju in čiščenju 
občinskih cest in javnih zelenih površin, skupaj s sprejetimi amandmaji. 
 
Prosim, glasovanje poteka. 
Rezultat glasovanja: 31 ZA. NIHČE PROTI. 
Hvala. Sprejeto. 
 
 
Prehajam na točko 7. 
AD 7. 
PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU MESTNE OBČINE LJUBLJANA K STATUTU 
JAVNEGA ZAVODA ŠPORTNO REKREACIJSKI CENETR TIVOLI 
 
Gradivo ste prejeli. Po sklicu ste prejeli še Poročilo pristojnega Odbora za šport. Prosim 
gospoda Kolenca, da poda uvodno obrazložitev.  
 
 
GOSPOD  MARKO KOLENC 
Lepo pozdravljeni. Spoštovani mestni svetniki, mestne svetnice. Spoštovani župan. Mestni 
svet je decembra 2007 sprejel sklep o ustanovitvi Javnega zavoda Športno rekreacijski center 
Tivoli. In navedeni sklep v določbi 21. člena veže začetek dejavnosti statuta zavoda, ki ga 
sprejme svet zavoda. Na soglasje ustanovitelja. Svet zavoda je besedilo statuta sprejel na 
korespondenčni seji, dne 19. 11. 2008.  Za polno veljavnost statuta, ki je poglaviten, 
poglaviten akt urejanja notranjih razmerij v zavodu, pa je potrebno še soglasje mestnega 
sveta. Zato predlagam, da mestni svet da soglasje k Statutu Zavoda Tivoli. Hvala lepa. 
 
 
GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 
Hvala lepa. Prosim gospo Bon, da poda stališče odbora.  
 
 
GOSPA DR. MARTA BON 
Odbor podpira predlog. 
 
 
GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 
Hvala lepa. Gospod Pavlica. Ni. Odpiram razpravo. Ni razprave. Zaključujem razpravo.  
 
Ugotavljam  navzočnost. 
Rezultat navzočnosti: 33 
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Glasovanje poteka 
O SKLEPU: 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Predlog Sklepa o soglasju Mestne občine 
Ljubljana k Statutu Javnega zavoda Športno rekreacijski center Tivoli. 
 
Rezultat glasovanja: 29 ZA. NIHČE PROTI. 
Hvala lepa.  
 
 
Prehajamo na točko 8. 
AD 8. 
A. 
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBI ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA 
ZAVODA CENTER URBANE KULTURE KINO ŠIŠKA, S PREDLOGOM ZA HITRI 
POSTOPEK 
In pod B. 
PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K PRAVILNIKU O NOTRANJI ORGANIZACIJI 
DELA, SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST JAVNEGA ZAVODA CENTER 
URBANE KULTURE ŠIŠKA 
 
Prehajamo najprej na obravnavo točke A.  
Gradivo ste prejeli. Po sklicu ste prejeli še Poročilo pristojnega Odbora za kulturo. Prosim 
gospoda Grilca, da poda uvodno obrazložitev. Za celotno točko, ne?  
 
 
GOSPOD DR. UROŠ GRILC 
Ja. Spoštovane svetnice in svetniki. Spoštovani župan, lepo pozdravljeni. Predlog Odloka o 
ustanovitvi Javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška, je s strani svetnikov doživel 
amandma. In sprejeta je bila določba, da ima direktor, kandidat za direktorja, lahko najmanj 
visokošolsko izobrazbo in najmanj štiri leta delovnih izkušenj, na področju dela javnega 
zavoda. Od tega najmanj dve leti na vodstvenih delovnih mestih. Ali najmanj srednješolsko 
izobrazbo in najmanj šest let delovnih izkušenj, na področju dela javnega zavoda. Od tega 
najmanj tri leta na vodstvenih delovnih mestih. S predlagano spremembo, se ta druga 
določba,ki se nanaša na srednješolsko izobrazbo, črta. Razlog seveda ne leži v Zakonu o 
zavodih, niti v Zakonu o uresničevanju javnega interesa na področju kulture, ki te restriktivne 
omejitve nimata, temveč na točki usklajevanja z Zakonom o sistemom plač v javnem sektorju. 
In sicer v njihovih izvedbenih aktih. Kajti nikakor ni bilo možno brez zadržkov pripraviti 
sistemizacije delovnih mest, ki bi za direktorja javnega zavoda omogočala tudi zasedbo 
kandidatov s srednješolsko izobrazbo. V ta namen smo pridobili mnenje, tako Službe za 
notranjo revizijo, Službe za pravne zadeve MOL in tudi Ministrstva za javno upravo, ki so 
nam predlagali, da se pogoji za določitev direktorskega mesta, uskladijo s sicer veljavno 
ureditvijo v javnem sektorju. Zato predlagamo spremembo ustanovitvenega akta. Posledično 
pa seveda tudi v Predlogu sistemizacije delovnih mest v javni zavod, ta sprememba je že 
upoštevana. Hvala.  
 
 
GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 
Hvala lepa. Prosim gospoda Božiča, da poda stališče odbora za točko a.  in b. 
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GOSPOD PETER BOŽIČ 
Odbor je na zadnji seji v celoti potrdil ta predlog Oddelka za kulturo. 
 
 
GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 
Hvala lepa. Gospod Pavlica? Ni. Najprej odpiram razpravo o hitrem postopku. Ni razprave. 
Zaključujem. 
 
Ugotavljam navzočnost za celotno točko.  
31. 
 
Glasovanje poteka 
O SKLEPU: 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Predlog, da se Odlok o spremembi 
Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška sprejme po 
hitrem postopku.  
 
Glasovanje poteka. 
Rezultat glasovanja: 31 ZA. 1 PROTI. 
Hvala. Sprejeto. 
 
 
Odpiram razpravo o Predlogu Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda 
Center urbane kulture Kino Šiška. Izvolite gospod Gomišček. 
 
 
GOSPOD DOC. DR. GREGOR GOMIŠČEK 
Lepo pozdravljeni. Jaz sem vesel, da imamo hiter postopek. Ker očitno je to, da določamo 
izobrazbo direktorja, nekega iz zavoda,  manj zahtevna sprememba tega akta. Tako piše v 
obrazložitvi. Jaz mislim, da je to ena najbolj zahtevnih sprememb. In jo z veseljem podpiram, 
ker se mi zdi, da je bilo to že takrat, ko smo sprejemal to, je bilo veliko vprašanj, pri tem, da 
smo rekli, da izobrazba ni pravo merilo za direktorja nekega zavoda. Ne vem zakaj ste bili 
tolk zaletavi in ste na vsak način hoteli to nekako potrdit, ampak očitno je zakon še  vseeno 
nad stanjem duha, kar se kadrovanja tiče v tej občini. Tako, da se, sem vesel, da smo to 
spremenil in vesel, da hitri postopek to spreminja. Vendar bi pa rekel, da pa to je res bolj 
zahtevna stvar. In mislim, da v naprej, lepo vas prosim, poglejte zakon,, če hočete komu kaj 
na kožo pisat. Hvala. 
 
 
GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 
Zaključujem razpravo. In bom podal to, kar mi pripada, ne? Svojo obrazložitev. Ne gre za 
zakon, gre za sprejeto stališče, ki ste ga vi predlagali. In nad  stanje duha v tej občini, pri 
kadrovanju je zelo dobro. Tako, da bi bilo fajn še kje drugje tako naredit gospod Gomišček. 
Tam, kjer ste bili tudi vi. Glasovanje… pa lahko povemo kje, ne?  
 
Glasovanje poteka 
O PREDLOGU SKLEPA: 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Predlog Odloka o spremembi Odloka o 
ustanovitvi Javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška. 
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Rezultat glasovanja: 32 ZA. NIHČE PROTI. 
Hvala lepa za stanje duha pri tej točki. 
 
 
Odpiram razpravo o Predlogu Sklepa o soglasju k Pravilniku o notranji organizaciji dela in 
sistematizaciji delovnih mest Javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška.   
Ni razprave. Zaključujem razpravo.  
 
Glasovanje poteka  
O SKLEPU: 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Predlog Sklepa o soglasju k pravilniku o 
notranji organizaciji dela in sistematizaciji delovnih mest Javnega zavoda Center 
urbane kulture Kino Šiška.  
 
Rezultat glasovanja: 29 ZA. 1 PROTI. 
Hvala. Sprejeto.  
 
 
Prehajamo na točko 9. 
AD 9. 
PREDLOG SKLEPA  O UKINITVI JAVNEGA DOBRA PARCELNA ŠTEVILKA 
1031/6,  1031/8,  1031/9, 2667 /1, VSE K. O.  STOŽICE 
 
Gradivo ste prejeli. Prejeli ste tudi poročilo pristojnega odbora. Prosim gospo Turšič, da poda 
uvodno obrazložitev.  
 
 
GOSPA NATAŠA TURŠIČ 
Hvala. Lepo pozdravljeni. Gre za parcele, ki se nahajajo znotraj občinskega podrobnega 
prostorskega načrta. Za Športno rekreacijski park Stožice. Na teh parcelah je pa po 
prostorskem aktu predvidena izgradnja komunalne infrastrukture. Seveda je potrebno pred 
tem ukiniti javno dobro. Sicer v zemljiški knjigi piše status, vrsta rabe cesta. Vendar v naravi 
to so poljske poti. Z ukinitvijo javnega dobra bo omogočena pridobitev javnega dobra. Iz tega 
naslova predlagamo mestnemu svetu, da sprejme predlagani sklep o ukinitvi javnega dobra na 
teh parcelah. Hvala.  
 
 
GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 
Hvala lepa. Prosim gospoda Koželja za stališče odbora. 
 
 
GOSPOD PROFESOR JANEZ KOŽELJ 
Ta isto predlaga tudi Odbor za urbanizem in urejanje prostora.  
 
 
GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 
Hvala lepa. Pavlica? Ni. Odpiram razpravo. Ni razprave. Zaključujem razpravo. 
 
 
Ugotavljam navzočnost. 
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Rezultat navzočnosti: 29 
 
 
Glasovanje poteka 
O SKLEPU: 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra 
parcelne številke 1031/6,  1031/8,  1031/9, 2667/1, vse k. o. Stožice. 
 
Rezultat glasovanja: 30 ZA. NIHČE PROTI. 
Hvala lepa. 
 
 
Prehajamo na točko 10. 
AD 10. 
INFORMACIJA O PREDLOGIH STRATEŠKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA 
MOL IN IZVEDBENEGA PROSTORSKEGA NAČRTA MOL 
 
Gradivo ste prejeli s sklicem seje. Po sklicu ste prejeli še dodatni Predlog sklepa Svetniškega 
kluba SDS, Poročilo pristojnega Odbora za urejanje prostora in urbanizem, z dodatnim 
predlogom sklepa ter pripombe Četrtne skupnosti Črnuče in Posavje.  
Pred prvim zasedanjem ste prejeli še Poročilo Statutarno pravne komisije, v skladu s katerim, 
se v dodatnem predlogu sklepa Odbora za urejanje prostora in urbanizem, ne glasuje. Dne 12. 
12. 2008 smo prejeli tudi zahtevo mestnega svetnika Četrtne skupnosti Črnuče, za 
predstavitev stališča na seji, ki pa je bila poslana prepozno.  
Prosim gospoda Gajška, da poda uvodno obrazložitev.  
 
 
GOSPOD MAG. MIRAN GAJŠEK 
Hvala lepa. Zdaj, gradivo ste prejeli. Jaz bom to uvodno obrazložitev povedal na kratko. Tudi 
zaradi dejstev, ker se je od decembra do sedaj, zgodilo nekaj stvari, ki vplivajo na nadaljnji 
postopek sprejemanja Strateškega prostorskega načrta MOL in Izvedbenega prostorskega 
načrta  MOL. Kot veste, je bil v, je bila v maju v lanskem, v maju lanskega leta 2008 izvedena 
javna razgrnitev in javna razprava v vseh sedemnajstih četrtnih skupnostih. Imeli smo 
tematske javne razprave, na temo razporeditve dejavnosti, zelenih površin in pa prometa. 
Pogovarjali smo se s predstavniki gospodarstva, s predstavniki vseh diplomatskih 
predstavništev v tej državi in tudi s strokovno javnostjo, ne vem z društvi, z  zbornico in tako 
naprej. Dogovorjeno je bilo, da pripravimo predlog na način, kot je, kot ga nakazuje Zakon o 
prostorskem načrtovanju. Zdaj, po natančni analizi vseh pripomb, je prišlo do bistvene 
ugotovitve, ki sedaj tudi vpliva na samo, na sam, na samo nadaljevanje postopke. In ta je ta, 
da je potrebna še ena javna razgrnitev. V tem gradivu, ki ste ga prejeli za decembrsko sejo, je, 
smo analizirali še možnosti, tri alternativne možnosti, na kak način dokončati ta, verjetno 
najpomembnejši razvojni dokument Mestne občine Ljubljana. In te tri variante so bile, da 
gremo brez še ene javne razgrnitve z pripravo predloga. Da gremo z eno javno razgrnitvijo, ta 
javna razgrnitev, to sedaj že lahko povem, bo aprila letos. In, da gremo s tako imenovanim 
kombiniranim postopkom, da bi najprej sprejel, recimo temu, glede na varstvo okolja, najbolj 
problematičen del plana in potem še po eni javni razgrnitvi, tudi tisti del plana, ki ga moramo 
uskladit z vsemi okoljskimi resorji, na štirih ministrstvih. Mi smo se odločili za to drugo 
varianto, zaradi tega bomo šli, zaradi tega bomo šli v še eno javno razgrnitev, v aprilu letos. In 
do sedaj je usklajevanje potekalo na način, ki sem vam ga tudi dolžan povedati. Ta plan je 
usklajen znotraj vseh organov Mestne občine Ljubljana in vseh javnih podjetij. Začeli smo 
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usklajevati tudi z okoljskimi resorji. In to zaradi tega, ker je, kot pravi Zakon o prostorskem 
načrtovanju in tukaj prosim bodite posebej pazljivi, zaradi tega, ker Ministrstvo za okolje in 
prostor je tisto, ki na predlog obeh dveh dokumentov, tako strateškega kot izvedbenega 
prostorskega načrta, pridobiva mnenja. In, če v roku, ki ga predpisuje zakon, ne pridobi teh 
mnenj, potem lahko Vlada Republike Slovenije sprejme plan. To velja za vse resorje, razen za 
sedem okoljskih resorjev na štirih ministrstvih. To pomeni kmetijstvo, kultura, varstvo, 
varstvo okolja in urejanje prostora ter zdravje. Zaradi tega dejstva smo naredili sestanek med 
Mestno občino Ljubljana, prisoten je bil tudi gospod župan Zoran Janković ter kompletna 
ekipa ter ministrom za okolje in prostor, gospodom Karlom Erjavcem. In tam je bilo 
dogovorjeno, da izvedemo sestanek s temi okoljskimi resorji, kar se je prejšnji petek tudi 
zgodilo. In dogovorili smo se, na kakšen način bomo plan predhodno uskladili, glede vseh 
določil. Bodisi pogojev, bodisi usmeritev varstva okolja. To se je že začelo dogajati in na ta 
način bomo plan uskladili pred samo javno razgrnitvijo. To je zaradi tega potrebno, ker 
želimo seveda pridobit pozitivno okoljsko poročilo. In želimo, da bi potem, po končani javni 
razgrnitvi, ko bomo pripravili predlog,bilo sprejemanje plana, beri pridobivanje mnenj, ki ga 
po zakonu predvi…, pridobi, izvede Ministrstvo za okolje in prostor, bolj ali manj 
avtomatizem. To vse s ciljem, da plan dokončamo v sredini letošnjega leta. Dokončanje plana 
pa pomeni sprejetje plana in objavo v uradnem listu, z vsemi seveda pozitivnimi mnenji. Zdaj, 
omenil bi še nekaj, glede na določila varstva okolja, smo predvideli tudi variantne rešitve. In 
zdaj ravno glede teh variantnih rešitev, bodo zdaj izvedeni vsi sestanki na, vsi sestanki na… 
na, z vsemi temi okoljskimi resorji. Seveda pa tudi ostalimi. Jaz bi za konec povedal še to. 
Ključni so seveda kriteriji, ki smo jih v bistvu zapisal za nov prostorski plan. Tako za 
strateški, kot za izvedbeni prostorski načrt. In ti kriteriji so, to bom povedal še enkrat, ki smo 
jih povedali tudi že na začetku. Predvsem to, da se mesto, da se mesto do konca urbanizira. 
Seveda na uravnotežen način, znotraj avtocestnega obroča. Da se izvede urbana prenova 
obstoječih vpadnic in cest v bulvarje oziroma avenije. Se prav Dunajske, Šmartinske, 
Dolenjske, Barjanske, Tržaške ceste. Seveda tudi Slovenske ceste. Da se izvede urbana 
prenova centra Ljubljane. Vključno z širitvijo centra na vzhod. Na območje Poljan. In, da se v 
bistvu obravnava problematiko prometa na regionalni ravni. Za kar potekata tudi dve nalogi. 
To je javni potniški promet v regiji in pa osnutek regionalnega prostorskega načrta. Z vsemi 
temi dodatnimi strokovnimi podlagami smo seznanjeni tudi vsi soglasodajalci. In z njimi,kot 
sem že povedal, zdaj gremo v zadnji krog usklajevanja. Vsebinskega usklajevanja pred samo 
obravnavo, pred samo še eno obravnavo na javni razgrnitvi. Zdaj seveda bomo po tem, če 
bodo ostale kakršne koli problematične stvari, jih seveda črtal. Ker plan mora biti letos 
sprejet. In tudi bo letos sprejet. Hvala lepa.  
 
 
GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 
Hvala lepa. Prosim gospoda Koželja, da poda stališče odbora. 
 
 
GOSPOD PROFESOR JANEZ KOŽELJ 
Spoštovan gospod župan, spoštovane kolegice in kolegi. Svetnice in svetniki. Odbor se je 
seznanil z informacijo. O predlogih Strateškega prostorskega načrta MOL in Izvedbenega 
prostorskega načrta MOL. In predlagal dodatni sklep, da Mestni svet Občine Ljubljana 
sprejme odločitev, da se pred končno izdelavo predlogov obeh planskih aktov, ponovno javno 
razgrne dopolnjenje osnutkov obeh aktov v celoti. In z vsemi obdelanimi pripombami z javne 
razprave. 
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GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 
Hvala lepa. Gospod Pavlica? Stališče?  
 
 
GOSPOD MILOŠ PAVLICA 
Kot ste videli iz Poročila Statutarno pravne komisije, komisija ocenjuje, da o dodatnem 
predlogu sklepa, pač zaradi  poslo…, ker ne izpolnjuje poslovniških pogojev, ni mogoče 
glasovat. Ampak, glede na odločitev uprave, je relevantno, ker očitno še ena razgrnitev bo.  
 
 
GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 
Torej, še ena razgrnitev bo. To je dogovor tudi z ministrstvom. Tako, da bomo nekako v 
aprilu imeli to javno razgrnitev.  
Odpiram razpravo. Izvolite gospod Möderndorfer. 
 
 
GOSPOD JANI MÖDERNDORFER 
V skladu s 106. členom predlagam temu zboru, da seveda župan prekine razpravo in po tem 
tudi končamo s to točko. Obrazložitev, zakaj predlagam, pa je seveda jasna iz samega uvoda 
gospoda Gajška, ki je pravzaprav razložil, da je ta informacija pravzaprav bila aktualna v 
mesecu decembru. Ker smo prekinili sejo in ker so postopki ste… 
 
 
……………………………….konec 1. strani I. kasete……………………………………….. 
 
 
…in ker ta trenutek ne moremo več vplivat na nekaj, kar se bo pravzaprav zgodilo. In so 
znana dejstva, da gremo v ponovno javno razgrnitev, je današnja razprava, glede na to, da ni 
bilo tudi nobenih pripomb iz vrst mestnega sveta, seveda menim, da ta razprava ni potrebna. 
Zato predlagam, da o tem glasujemo. Hvala.  
 
 
GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 
Hvala lepa.  
 
Ugotavljam navzočnost. 
Rezultat navzočnosti: 35 
 
 
Glasovanje poteka 
O SKLEPU GOSPODA MÖDERNDORFERJA, da se ta točka prekine, v skladu in 
konča v skladu s prvim odstavkom 106. člena Poslovnika Mestnega sveta. 
To, kar je povedal, tudi jaz podpiram. Da se konča ta točka. Kajti postopek javne razgrnitve je 
že v teku, ne? In ni potrebno. 
 
Glasovanje poteka. 
Predlagam – za, da se glasuje. 

26 ZA. 9 PROTI. 
Sprejeto. Hvala lepa.  
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S tem smo zaključili tudi zadnjo točko 23. seje. In prehajamo na 24. sejo.  
 
 
 
 
                                                                                                     ŽUPAN 
 
                                                                                                 Zoran JANKOVIĆ 
 
 
 
 
 
Zapisala:  
Elizabeta Vadnal Gorjup 
Ljubljana, 27. 01. 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


