
 

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

Številka: 032-231/2008-28 
Datum:   30. 3. 2009 
 
 

ZAPISNIK 
 
 
23. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, ki je bila: 

• v ponedeljek, 15. decembra  2008 - I. zasedanje 
• v ponedeljek, 26. januarja 2009 - II. zasedanje 

 
Zasedanji sta potekali v Veliki sejni dvorani Mestne občine Ljubljana, Magistrat, 
Mestni trg 1, Ljubljana. 
 
Zasedanji sta vodila župan Mestne občine Ljubljana Zoran JANKOVIĆ in podžupan Janko 
MÖDERNDORFER. 
  
Na I. zasedanju dne 15. decembra 2008 so bili navzoči člani in članice Mestnega sveta 
MOL (v nadaljevanju svetniki): 
 
Bojan ALBREHT, Anja BAH ŽIBERT, prof. dr. Bojana BEOVIĆ, izr. prof. dr. Milena 
Mileva BLAŽIĆ, Marko BOKAL, dr. Marta BON, Peter Jožef BOŽIČ, mag. Nives CESAR, 
Boštjan CIZELJ, Aleš ČERIN, Jadranka DAKIĆ, doc. dr. Gregor GOMIŠČEK, Bogomir 
GORENŠEK, Gregor ISTENIČ, Roman JAKIČ, 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, Franc SLAK, Slavko SLAK, Eva 
STRMLJAN KRESLIN, Peter SUŠNIK, prof. dr. Metka TEKAVČIČ, prof. dr. Gregor 
TOMC, Marjeta VESEL VALENTINČIČ, Peter VILFAN in dr. Slavko ZIHERL.  
 
Zasedanja se niso udeležili svetniki: Bruna ANTAUER, Mihael JARC in Danica SIMŠIČ. 
 
 
Na II. zasedanju dne 26. januarja 2009 so bili navzoči svetniki: 
 
Bojan ALBREHT, Bruna ANTAUER, Anja BAH ŽIBERT, 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 
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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.  
 
Zasedanja se nista udeležila svetnika prof. dr. Bojana BEOVIĆ in Peter SUŠNIK.  
 
 
Prvo zasedanje se je pričelo ob 16.36 uri ob navzočnosti 37 svetnikov. 
 
Prvo zasedanje je vodil župan Zoran JANKOVIĆ. 
 
Župan je povedal, da so svetniki prejeli terminski plan sej Mestnega sveta Mestne občine 
Ljubljana za leto 2009. 
 
S sklicem so svetniki prejeli predlog dnevnega reda 23. seje Mestnega sveta Mestne občine 
Ljubljana: 
 
1. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude 
2. Poročilo župana 
3. Kadrovske zadeve 
4. a) Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih 

pogojih za plansko celoto Š4 Dravlje 
      b) Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za del območja  
      urejanja ŠS 4/1 Dravlje – morfološke enote 1A/1, 1A/6, 1A/7 in 4C/1 - del s  
      predlogom za hitri postopek      
5. Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje 

Salezijanskega zavoda Rakovnik 
6. Predlog Odloka o urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih zelenih površin 
7. Predlog Sklepa o soglasju k nameri ponudnika Vital Glammy d. o. o. za opravljanje 

storitve institucionalnega varstva starejših  
8. Predlog Sklepa o soglasju Mestne občine Ljubljana k besedilu Statuta Javnega   

zavoda Športno rekreacijski center Tivoli  
9. a) Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Center urbane 

kulture Kino Šiška s predlogom za hitri postopek 
      b) Predlog Sklepa o soglasju k Pravilniku o notranji organizaciji dela in sistemizaciji    
      delovnih mest Javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška 
10. Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra - parc. štev. 1031/6, 1031/8, 1031/9, 2667/1  
      vse k.o. Stožice 
11. Informacija o predlogih Strateškega prostorskega načrta MOL in Izvedbenega   
      prostorskega načrta MOL 
 
Župan je svetnike obvestil, da z dnevnega reda 23. seje mestnega sveta umika predlagano 7. 
točko z naslovom »Predlog Sklepa o soglasju k nameri ponudnika Vital Glammy d. o. o. 
za opravljanje storitve institucionalnega varstva starejših«.  
 
O dnevnem redu ni razpravljal nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
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Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog dnevnega reda 23. seje mestnega 
sveta.  
 
Navzočnost je priglasilo 26 svetnikov. 
Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti so glasovali 4 svetniki. 
 
Predlagani dnevni red je bil sprejet. 
 

 
AD 1. 

 
VPRAŠANJA IN POBUDE SVETNIKOV TER ODGOVORI NA VPRAŠANJA IN 

POBUDE 
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli po sklicu seje.  
 
Vprašanja za pisni odgovor oziroma pobudo so poslali svetniki: 
- Slavko SLAK (1. glede zaščite spomenika kurirjem Dolomitskega odreda; 2. glede 
izgradnje Športnega parka Stožice; 3. glede realizacije proračuna),  
- Dimitrij KOVAČIČ (glede kadrovskih prehodov iz podjetja Javna razsvetljava v javno 
podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice) in  
- Aleš KARDELJ (glede znižanj najemnin za poslovne prostore v lasti MOL v starem 
mestnem jedru). 
 
Odgovore na svoja vprašanja oz. pobude so prejeli svetniki:  
- Franc SLAK (glede okrepitve nadzora nad nepravilno parkiranimi avtomobili),  
- prof. dr. Bojana BEOVIĆ (glede stadiona za Bežigradom) in  
- Slavko SLAK (glede zaščite spomenika kurirjem Dolomitskega odreda). 
 
 

AD 2. 
 

POROČILO ŽUPANA 
 

Župan je predstavil poročilo. 
 
 

AD 3. 
 

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 NADOMESTNEGA ČLANA ODBORA ZA 
STANOVANJSKO POLITIKO 
 
Razpravljal je svetnik Gregor ISTENIČ. 
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Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Antonu COLARIČU preneha mandat člana Odbora za stanovanjsko politiko 

 
V Odbor za stanovanjsko politiko se za  člana  i m e n u j e : 
 
Marko KASTELIC. 
 
Mandat imenovanega je vezan na mandat članov odbora. 
 
Navzočnost je priglasilo 26 svetnikov. 
Za je glasovalo 21 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
2. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU TREH ČLANOV MESTNE OBČINE 
LJUBLJANA V SVET JAVNEGA ZAVODA ARHITEKTURNI MUZEJ LJUBLJANA 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
V Svet javnega zavoda Arhitekturni muzej Ljubljana  s e   i m e n u j e j  o: 
 

- Jerneja BATIČ 
- Miha DEŠMAN 
- Rok JENKO 
 

Mandat imenovanih traja štiri leta.  
 
Navzočnost se ni spremenila (26 svetnikov). 
Za je glasovalo 21 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
3. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU NADOMESTNEGA PREDSTAVNIKA 
MESTNE OBČINE LJUBLJANA V UPRAVNI ODBOR JAVNEGA 
GOSPODARSKEGA ZAVODA ZAVOD ZA TURIZEM LJUBLJANA 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Antonu COLARIČU preneha mandat člana Upravnega odbora javnega gospodarskega 
zavoda Zavod za turizem Ljubljana. 
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V Upravni odbor javnega gospodarskega zavoda Zavod za turizem Ljubljana se za  
člana  i m e n u j e : 
 
Marko KOPRIVC. 

 
Mandat imenovanega je vezan na mandat upravnega odbora zavoda. 
 
Navzočnost se ni spremenila (26 svetnikov). 
Za je glasovalo 21 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
4. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU NADOMESTNE PREDSTAVNICE 
MESTNE OBČINE LJUBLJANA V SVET ZAVODA ZA OSKRBO NA DOMU 
LJUBLJANA 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Antonu COLARIČU preneha mandat člana Sveta Zavoda za oskrbo na domu 
Ljubljana. 
  
V Svet Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana se za predstavnico   
i m e n u j e : 
 
Katarina KRIVIC. 
 
Mandat imenovane je vezan na mandat sveta zavoda.  
 
Navzočnost se ni spremenila (26 svetnikov). 
Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
5. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU NADOMESTNEGA PREDSTAVNIKA 
MESTNE OBČINE LJUBLJANA V SVET JAVNEGA ZAVODA ZDRAVSTVENI 
DOM LJUBLJANA 
 
Razpravljali so svetniki: prof. dr. Metka TEKAVČIČ, doc. dr. Gregor GOIMŠČEK, Roman 
KOLAR, izr. prof. dr. Milena Mileva BLAŽIĆ, Peter SUŠNIK in Aleš ČERIN. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
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Antonu COLARIČU preneha mandat člana Sveta javnega zavoda Zdravstveni dom 
Ljubljana. 

 
V Svet javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana se za predstavnika  i m e n u j e : 
 
Miro GORENŠEK. 
 
Mandat imenovanega je vezan na mandat sveta zavoda.  
 
Navzočnost se ni spremenila (26 svetnikov). 
Za je glasovalo 17 svetnikov. Proti je glasovalo 10 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
6. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA MESTNE OBČINE 
LJUBLJANA V SVET UNIVERZITETNEGA KLINIČNEGA CENTRA LJUBLJANA 
 
Razpravljala je svetnica prof. dr. Metka TEKAVČIČ. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje  
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
V  Svet Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana  s e   i m e n u j e: 
 
Jani MÖDERNODRFER. 
 
Mandat imenovanega traja štiri leta.  
  
Navzočnost se ni spremenila (26 svetnikov). 
Za je glasovalo 19 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
7. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU VRŠILKE DOLŽNOSTI DIREKTORJA 
JAVNEGA PODJETJA LJUBLJANSKA PARKIRIŠČA IN TRŽNICE, D.O.O. 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Za vršilko dolžnosti direktorja Javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice, 
d.o.o.   s e   i m e n u j e: 
 
Mateja DUHOVNIK. 

 
Mandat vršilke dolžnosti direktorja traja do imenovanja direktorja javnega podjetja, 
vendar najdlje za eno leto.  
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Navzočnost se ni spremenila (26 svetnikov). 
Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 4. 
 

A) PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 
PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH ZA PLANSKO CELOTO Š4 DRAVLJE 

 
B) PREDLOG ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ 
ZA DEL OBMOČJA UREJANJA ŠS 4/1 DRAVLJE – MORFOLOŠKE ENOTE 1A/1, 

1A/6, 1A/7 IN 4C/1 - DEL S  PREDLOGOM ZA HITRI POSTOPEK 
 

Mestni svet je najprej obravnaval točko a. 
 
A) PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 
PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH ZA PLANSKO CELOTO Š4 DRAVLJE 
 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli mnenje Sveta Četrtne skupnosti 
Dravlje, amandmaje svetnikov Mihe JAZBINŠKA in Gregorja ISTENIČA ter poročilo 
pristojnega Odbora za urejanje prostora in urbanizem z amandmajem. 
 
Mag. Miran GAJŠEK, načelnik Oddelka za urejanje prostora, je podal uvodno obrazložitev.  
 
Matjaž ŠPAT, član Sveta Četrtne skupnosti Dravlje, je predstavil mnenje četrtne skupnosti.  
 
Prof. Janez KOŽELJ, predsednik Odbora za urejanje prostora in urbanizem, je podal stališče 
odbora.  
 
Podpredsednik Statutarno pravne komisije Miloš PAVLICA ni želel besede. 
 
Svetnik Boštjan CIZELJ je podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da se do konca 
razprave predloži prometna študija, na katero se sklicuje akt, ter da župan predstavi stališče 
oziroma poročilo »Kosove« komisije. 
 
Svetnik Gregor ISTENIČ je podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da se glede na 
pravno mnenje, ki ga je dobil, v skladu s 106. členom poslovnika mestnega sveta točka 
preloži na eno od naslednjih sej mestnega sveta, ter da mestna uprava da zagotovilo, da ne bo 
povzročena večja škoda. 
 
Župan je ob 17.27 odredil 15-minutni odmor za posvet. Seja se je nadaljevala ob 17.43 uri. 
 
Župan je najprej podal pojasnilo v zvezi s postopkovnim predlogom sklepa svetnika Boštjana 
CIZLJA, da je prometna študija na razpolago na Oddelku za urejanje prostora in da stališča 
"Kosove" komisije ne pozna.  
 
Nato je župan dal na glasovanje 
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POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnika Gregorja ISTENIČA: 
 
V skladu s 106. členom poslovnika mestnega sveta se točka preloži na eno od naslednjih 
sej mestnega sveta. 
 
Župan je povedal, da predloga ne podpira. 
 
Navzočnost je priglasilo 34 svetnikov. 
Za je glasovalo 18 svetnikov. Proti je glasovalo 22 svetnikov. 
 
Postopkovni predlog sklepa ni bil sprejet. 
 

 
I. 
 

O 29. členu predloga odloka, h kateremu so svetnika Miha JAZBINŠEK in Gregor ISTENIČ 
ter Odbor za urejanje prostora in urbanizem vložili amandmaje, so razpravljali svetniki: Miha 
JAZBINŠEK, Boštjan CIZELJ, mag. Janez KOPAČ, Janez MOŠKRIČ in Gregor ISTENIČ. 
 
Svetnik Boštjan CIZELJ je podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da župan pojasni, 
kdaj bo pridobil poročilo "Kosove" komisije in kako bo ukrepal, v kolikor se izkaže, da je bil 
potrjen sum korupcije. 
 
V zvezi s postopkovnim predlogom sklepa svetnika Boštjana CIZLJA, je župan povedal, da 
bo ukrepal v skladu z zakonodajo. 
 
Župan je dal na glasovanje 
 
1. AMANDMA svetnikov Mihe JAZBINŠKA in Gregorja ISTENIČA: 
 
V točki a.) Vrste posegov v prostor – Dovoljeni so naslednji posegi, morfološka enota 
1A/1 se : 
- v drugi alineji črta tekst »za zmanjšanje primanjkljaja parkirnih mest v morfološki 
enoti 1A/2 je treba zagotoviti najmanj 100 parkirnih mest«, 
- črta tretja alineja. 
 
Župan je povedal, da amandmaja ne podpira. 
 
Navzočnost je priglasilo 31 svetnikov. 
Za je glasovalo 19 svetnikov. Proti je glasovalo 23 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
2. AMANDMA svetnikov Mihe JAZBINŠKA in Gregorja ISTENIČA: 
 
V točki b.) Oblikovanje novogradenj in drugih posegov, morfološka enota 1A/1 se 
spremenita: 
- prva alineja tako, da se glasi:  
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- višinski gabariti novih objektov so največ ( objekt A: 3K+P+9+2T, objekt B: 
3K+P+7+2T, objekt C: 3K+P+5+2T), 

- tretja alineja tako, da se glasi: 
            - FSI je največ 1,8 
Temu se prilagodijo ostala posledična določila odloka in grafičnih prilog, ki se nanašajo 
na etažnost teh objektov in na faktor izrabe gradbene parcele. 
 
Župan je povedal, da amandmaja ne podpira. 
 
Navzočnost se ni spremenila (31 svetnikov). 
Za je glasovalo 20 svetnikov. Proti je glasovalo 22 svetnikov. 
 
Svetnik Miha JAZBINŠEK je zahteval ponovitev glasovanja. 
 
Župan je dal amandma ponovno na glasovanje. 
 
Navzočnost se ni spremenila (31 svetnikov). 
Za je glasovalo 20 svetnikov. Proti je glasovalo 22 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
3. AMANDMA Odbora za urejanje prostora in urbanizem: 
 
k 29. členu v poglavju »b.) Oblikovanje novogradenj  in drugih posegov v okolje: 
V prvem podpoglavju z naslovom »-morfološka enota 1 A/1« se zadnjo alinejo črta v 
celoti in se jo nadomesti z besedilom, ki se glasi » - zelenih površin z otroškimi igrišči 
mora biti najmanj 15 m2 na stanovanje;« 
 
Župan je povedal, da amandma podpira. 
 
Navzočnost se ni spremenila (31 svetnikov). 
Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
4. AMANDMA svetnikov Mihe JAZBINŠKA in Gregorja ISTENIČA: 
 
Na regulacijski karti se gabariti, ki določajo regulacijsko linijo Vodnikove ceste 
uskladijo z veljavnima aktoma tako, da gabariti Vodnikove ceste ne posežejo v območje 
urejanja po veljavnem Odloku o sprejetju sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta 
za zazidalni otok ŠS8/2 Dravlje (Ur. l., št. 28/82-1419). 
 
V 29. členu, točka d) Prometno urejanje, Vodnikova cesta se črta besedilo »ali brez 
hodnika za pešce«. 
 
Svetnik Gregor ISTENIČ je podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da je potrebno 
obravnavo ta amandma obravnavati tako pri 5. kot pri 29. členu. 
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Župan je povedal, da amandmaja ne podpira. 
 
Navzočnost se ni spremenila (31 svetnikov). 
Za je glasovalo 17 svetnikov. Proti je glasovalo 22 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 

II. 
 

O regulacijski karti iz 5. člena predloga odloka, h kateri sta svetnika Miha JAZBINŠEK in 
Gregor ISTENIČ vložila amandmaja, sta razpravljala svetnika Miha JAZBINŠEK in doc. dr. 
Gregor GOMIŠČEK. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
4. AMANDMA svetnikov Mihe JAZBINŠKA in Gregorja ISTENIČA: 
 
Na regulacijski karti naj se horizontalni gabariti stolpnic in lokacija dovoza v garažni 
objekt v morfološki enoti 1A/1 prilagode idejnemu projektu investitorja. 

  
 
 
Župan je povedal, da amandmaja ne podpira. 
 
Navzočnost se ni spremenila (31 svetnikov). 
Za je glasovalo 17 svetnikov. Proti je glasovalo 22 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
5. AMANDMA svetnikov Mihe JAZBINŠKA in Gregorja ISTENIČA: 
 
Meje morfoloških enot 1A/1 in 5C/1 naj se pomaknejo navznoter na parcelno mejo 
oziroma obod gradbene parcele. Vse tri obvezne pešpoti v naselju in parkirišče med 
otroškim vrtcem in Pečnikovo ulico se vključijo v morfološko enoto 1A/2. 
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Župan je povedal, da amandmaja ne podpira. 
 
Navzočnost se ni spremenila (31 svetnikov). 
Za je glasovalo 12 svetnikov. Proti je glasovalo 21 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
Župan je dal na glasovanje 
 
PREDLOGU SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š4 Dravlje 
skupaj s sprejetim amandmajem. 
 
Svetnik Gregor ISTENIČ je zahteval, da se preveri sklepčnost. 
 
Župan je ugotavljal navzočnost. 
 
Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov. 
 
Obrazložitev glasu so podali svetniki: Peter SUŠNIK, Boštjan CIZELJ, prof. dr. Metka 
TEKAVČIČ, Miha JAZBINŠEK, Slavko SLAK, Marjeta VESEL VALENTINČIČ, Franc 
SLAK, Ignac POLAJNAR, dr. Jožef KUNIČ in prof. Janez KOŽELJ. 
 
Svetnik Boštjan CIZELJ je zahteval, da se preveri sklepčnost. 
 
Župan je ugotavljal navzočnost. 
 
Navzočnost je priglasilo 22 svetnikov. 
 
Župan je ponovno ugotavljal navzočnost. 
 
Navzočnost je priglasilo 22 svetnikov. 
 
Ob 18.16 uri je župan odredil 15-minutni odmor.  
Ob 18.27 uri je župan povedal, da zaradi nesklepčnosti prekinja sejo. 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
II. ZASEDANJE 23. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE LJUBLJANA, KI 
JE BILO V PONEDELJEK, 26. JANUARJA 2009 
 
 
Zasedanje se je pričelo ob 15.35 uri ob navzočnosti 26 svetnikov. 
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Zasedanje sta vodila župan Zoran JANKOVIĆ in podžupan Janko MÖDERNDORFER. 
 
Seja mestnega sveta se je nadaljevala z glasovanjem o predlogih sklepov k 4. a točki 
sprejetega dnevnega reda 23. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana z dne 15. 
decembra 2008 z naslovom:  
 
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 
PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH ZA PLANSKO CELOTO Š4 DRAVLJE 
 
Svetniki so prejeli predlog sklepa svetnikov Mihe JAZBINŠKA in Aleša KARDELJA po 
ponovnem odprtju razprave in nato še enak predlog svetnikov Aleša KARDELJA in Marjete 
VESEL VALENTINČIČ. Pred drugim zasedanjem so prejeli še dopis Četrtne skupnosti 
Dravlje s prilogami. 
 
Župan je dal na glasovanje najprej 
 
PREDLOG SKLEPA svetnikov Mihe JAZBINŠKA, Aleša KARDELJA in Marjete 
VESEL VALENTINČIČ: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana ponovno odpira razpravo k točki Predlog Odloka 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko 
celoto Š4 Dravlje. 
 
Navzočnost je priglasilo 28 svetnikov. 
Za je glasovalo 5 svetnikov. Proti je glasovalo 22 svetnikov. 
 
Sklep ni bil sprejet. 
 
 
Nato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š4 Dravlje 
skupaj s sprejetim amandmajem. 
 
Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov. 
Za je glasovalo 21 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
B) PREDLOG ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ 
ZA DEL OBMOČJA UREJANJA ŠS 4/1 DRAVLJE – MORFOLOŠKE ENOTE 1A/1, 
1A/6, 1A/7 IN 4C/1 - DEL S  PREDLOGOM ZA HITRI POSTOPEK 

 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega Odbora za 
urejanje prostora in urbanizem in amandmaja župana.  
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Katja OSOLIN, podsekretarka v Oddelku za ravnanje z nepremičninami, je podala uvodno 
obrazložitev.  
 
Prof. Janez KOŽELJ, predsednik Odbora za urejanje prostora in urbanizem, je podal stališče 
odbora. 
 
 
1.) 
Svet je najprej odločal o obravnavi akta po hitrem postopku (1. odstavek 142. člena 
poslovnika mestnega sveta). 
 
O Predlogu za sprejem Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za del 
območja urejanja ŠS 4/1 Dravlje – morfološke enote 1A/1, 1A/6, 1A/7 in 4C/1 - del 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 programu 
opremljanja stavbnih zemljišč za del območja urejanja ŠS 4/1 Dravlje – morfološke 
enote 1A/1, 1A/6, 1A/7 in 4C/1 - del sprejme po hitrem postopku. 
 
Navzočnost je priglasilo 26 svetnikov. 
Za je glasovalo 0 svetnikov. Proti je glasovalo 25 svetnikov. 
 
Sklep ni bil sprejet. 
 
 
Ker svet ni sprejel sklepa o hitrem postopku, se je akt obravnaval na prvi stopnji kot osnutek. 
 
2.)  
Osnutek Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za del območja urejanja ŠS 
4/1 Dravlje – morfološke enote 1A/1, 1A/6, 1A/7 in 4C/1 - del 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme osnutek Odloka o programu opremljanja 
stavbnih zemljišč za del območja urejanja ŠS 4/1 Dravlje – morfološke enote 1A/1, 1A/6, 
1A/7 in 4C/1 - del. 
 
Obrazložitev glasu je podal svetnik Gregor ISTENIČ. 
 
Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov. 
Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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AD 5. 
 

DOPOLNJENI OSNUTEK ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM 
PROSTORSKEM NAČRTU ZA OBMOČJE SALEZIJANSKEGA ZAVODA 

RAKOVNIK 
 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega Odbora za 
urejanje prostora in urbanizem s pripombami. 
 
Ob 15.45 uri je vodenje seje prevzel podžupan Janko MÖDERNDORFER. Ob 15.50 uri je 
vodenje ponovno prevzel župan. 
 
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. 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu za območje Salezijanskega zavoda Rakovnik.  
 
Navzočnost je priglasilo 36 svetnikov. 
Za je glasovalo 35 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 6. 
 

PREDLOG ODLOKA O UREJANJU IN ČIŠČENJU OBČINSKIH CEST IN JAVNIH 
ZELENIH POVRŠIN 

  
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli amandmaje župana in 
Svetniškega kluba LDS ter poročilo pristojnega Odbora za gospodarske javne službe in 
promet, pred sejo pa so prejeli še dva amandmaja župana ter poročilo Statutarno pravne 
komisije, v skladu s katerim mestni svet o amandmaju Svetniškega kluba LDS, da se doda 
nov 22. člen, ne razpravlja in ne glasuje. 
 
Rudolfa CIUHA, načelnica Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, je podala uvodno 
obrazložitev. 
 
Podpredsednik Statutarno pravne komisije Miloš PAVLICA je predstavil stališče komisije. 
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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 
amandmajih, ki so vloženi k temu členu. Glasovanje o amandmajih se opravi takoj po končani 
razpravi o amandmajih k posameznemu členu. 
 

I. 
 

O 3. členu predloga odloka, h kateremu sta župan in Svetniški klub LDS vložila amandmaja, 
ni razpravljal nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
- AMANDMA župana: 
 
V 3. členu  sedmo alinejo »javna otroška igrišča« doda nova osma alineja, ki se glasi:  
»-javna športna igrišča,«. Dosedanja osma in deveta linija postaneta deveta in deseta. 
 
Navzočnost je priglasilo 35 svetnikov. 
Za je glasovalo 34 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
- AMANDMA Svetniškega kluba LDS: 
 
Na koncu stavka se za naštetimi alinejami in besedilom »skupaj z opremo« doda vejica 
in  besedilo »objekti in napravami«. 
 
Navzočnost se ni spremenila (35 svetnikov). 
Za je glasovalo 11 svetnikov. Proti je glasovalo 19 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 

II. 
 

O 5. členu predloga odloka, h kateremu je župan vložil amandma, ni razpravljal nihče, zato je 
župan dal na glasovanje 
 
- AMANDMA župana: 
 
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 črtata besedi  »prejšnjega 
odstavka«. 
 
Navzočnost se ni spremenila (35 svetnikov). 
Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
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Amandma je bil sprejet. 
 
 

III. 
 

O 6. členu predloga odloka, h kateremu je župan vložil amandma, ni razpravljal nihče, zato je 
župan dal na glasovanje 
 
- AMANDMA župana: 
 
V 6. členu  se  doda nov drugi odstavek, ki se glasi:  
»Pogoji, obseg in način 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 potrdi Svet za javni prostor. Način izvajanja javne službe podrobno 
ureja pravilnik.« 
 
Navzočnost se ni spremenila (35 svetnikov). 
Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 

IV. 
 

O 11. členu predloga odloka, h kateremu je župan vložil amandma, ni razpravljal nihče, zato 
je župan dal na glasovanje 
 
- AMANDMA župana: 
 
V 11. členu se v osmi alineji za besedo »kolesi« črta besedilo »kjer je znak za prepoved« 
in doda za besedo »razen« beseda »izjemoma«. 
 
Navzočnost se ni spremenila (35 svetnikov). 
Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 

V. 
 

O 16. členu predloga odloka, h kateremu je Svetniški klub LDS vložil amandma, ni 
razpravljal nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
AMANDMAJU Svetniškega kluba LDS: 
 
Na koncu stavka se doda besedilo: ter javne in prometne varnosti. 
 
Župan je povedal, da amandma podpira. 
 
Navzočnost se ni spremenila (35 svetnikov). 
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Za je glasovalo 34 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 

VI. 
 

O 17. členu predloga odloka, h kateremu je župan vložil amandma, ni razpravljal nihče, zato 
je župan dal na glasovanje 
 
AMANDMA župana: 
 
V 17. členu se za besedilom "v strnjenih stanovanjskih naseljih" postavi vejica in doda 
besedilo "razen na registriranih kmetijskih gospodarstvih,". 
 
Navzočnost se ni spremenila (35 svetnikov). 
Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 

 
 

VII. 
 
AMANDMA Svetniškega kluba LDS se je sicer glasil: 
 
Doda se nov 22. člen (členi v nadaljevanju se ustrezno preštevilčijo) z naslovom: 
Določitev zemljišča kot javna površina z naslednjim besedilom: O tem, ali je posamezno 
zemljišče javna zelena površina po tem odloku, odloči v dvomljivih primerih pristojen 
oddelek mestne uprave z upravno odločbo. 
 
 
Po končanem glasovanju o amandmajih je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o urejanju in čiščenju 
občinskih cest in javnih zelenih površin skupaj s sprejetimi amandmaji. 
 
Navzočnost se ni spremenila (35 svetnikov). 
Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 7. 
 

PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU MESTNE OBČINE LJUBLJANA K STATUTU 
JAVNEGA ZAVODA ŠPORTNO REKREACIJSKI CENTER TIVOLI 

 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega Odbora za 
šport. 
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Marko KOLENC, načelnik Oddelka za šport, je podal uvodno obrazložitev.  
 
Dr. Marta BON, predsednica Odbora za šport, 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 predlog Sklepa o soglasju Mestne občine 
Ljubljana k Statutu Javnega zavoda Športno rekreacijski center Tivoli. 
 
Navzočnost je priglasilo 33 svetnikov. 
Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 8. 
 

A) PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBI ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA 
ZAVODA CENTER URBANE KULTURE KINO ŠIŠKA S PREDLOGOM ZA HITRI 

POSTOPEK 
 

B) PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K PRAVILNIKU O NOTRANJI 
ORGANIZACIJI DELA IN SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST JAVNEGA 

ZAVODA CENTER URBANE KULTURE KINO ŠIŠKA 
 

 
A) PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBI ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA 
ZAVODA CENTER URBANE KULTURE KINO ŠIŠKA S PREDLOGOM ZA HITRI 
POSTOPEK 
 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega Odbora za 
kulturo in raziskovalno dejavnost.  
 
Dr. Uroš GRILC, načelnik Oddelka za kulturo, je podal uvodno obrazložitev za obe točki.  
 
Peter BOŽIČ, predsednik Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost, je podal stališče 
odbora k obema točkama.  
 
Podpredsednik Statutarno pravne komisije Miloš PAVLICA ni želel besede. 
 
 
1.) 
Svet je najprej odločal o obravnavi akta po hitrem postopku (1. odstavek 142. člena 
poslovnika mestnega sveta). 
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O Predlogu za sprejem Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 
Center urbane kulture Kino Šiška 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 spremembi Odloka 
o ustanovitvi javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška sprejme po hitrem 
postopku. 
 
Navzočnost je priglasilo 31 svetnikov. 
Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
2.)  
Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Center urbane 
kulture Kino Šiška 
 
Razpravljal je svetnik doc. dr. Gregor GOMIŠČEK. 
 
Odgovor in pojasnilo v zvezi z razpravo svetnika doc. dr. Gregorja GOMIŠČKA je podal 
župan in nato dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o spremembi Odloka o 
ustanovitvi javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška. 
 
Navzočnost se ni spremenila (31 svetnikov). 
Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
B) PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K PRAVILNIKU O NOTRANJI 
ORGANIZACIJI DELA IN SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST JAVNEGA 
ZAVODA CENTER URBANE KULTURE KINO ŠIŠKA 
 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega Odbora za 
kulturo in raziskovalno dejavnost. 
 
Uvodne obrazložitve so že bile podane pri prejšnji točki. 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
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Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o soglasju k Pravilniku o 
notranji organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest Javnega zavoda Center urbane 
kulture Kino Šiška. 
 
Navzočnost se ni spremenila (31 svetnikov). 
Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 9. 
 

PREDLOG SKLEPA O UKINITVI JAVNEGA DOBRA - PARC. ŠTEV. 1031/6, 1031/8, 
1031/9, 2667/1 VSE K.O. STOŽICE 

 
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 ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra - 
parc. štev. 1031/6, 1031/8, 1031/9, 2667/1 vse k.o. Stožice. 
 
Navzočnost je priglasilo 29 svetnikov. 
Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 10. 
 

INFORMACIJA O PREDLOGIH STRATEŠKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA 
MOL IN IZVEDBENEGA  PROSTORSKEGA NAČRTA MOL 

 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli dodatni predlog sklepa 
Svetniškega kluba SDS, poročilo pristojnega Odbora za urejanje prostora in urbanizem z 
dodatnim predlogom sklepa ter pripombe svetov četrtnih skupnosti Črnuče in Posavje. Pred 
prvim zasedanjem so prejeli še poročilo Statutarno pravne komisije, v skladu s katerim mestni 
svet o dodatnem predlogu sklepa Odbora za urejanje prostora in urbanizem ne glasuje. Dne 
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12. 12. 2008 je mestni svet preje1 zahtevo predsednika Sveta Cetrtne skupnosti Crnuce za 
predstavitev stalisca na seji, ki pa je bila poslana prepozno. 

Mag. Miran GAJSEK, nacelnik Odde1ka za urejanje prostora, je podal uvodno obrazlozitev, 

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

Podpredsednik Statutarno pravne komisije Milos PAVLICA je podal stalisce komisije.
 

Zupan je odprl razpravo.
 

Svetnik Janko MODERNDORFER je podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da se
 
razprava prekine in se tocka v sk1adu s 106. clcnom poslovnika mestnega sveta konca. 

Zupan je dal na glasovanje 

POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnika Janka MODERNDORFERJA: 

Obravnava toeke z naslovom "Informacija 0 predlogih Strateskega prostorskega nacrta 
MOL in Izvedbenega prostorskega naerta MOL" se v skladu s prvim odstavkom 106. 
elena Poslovnika Mestnega sveta Mestne obcine Ljubljana konca. 

Navzocnost je priglasilo 35 svetnikov.
 
Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti je glasovalo 9 svetnikov.
 

Sklep je bil sprejet. 

Stem je bil izcrpan dnevni red 23. seje Mestnega sveta Mestne obcine Ljubljana, zato je 
zupan ob 16.21 uri sejo koncal. 

DIREKTOR
 
Sluzbe za organiziranje dela
 

mestnega sveta
 
Matjaz BREGAR
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