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

Številka: 032-284/2007-28 
Datum:   4. 2. 2008 
 
 

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

• v ponedeljek, 3. decembra 2007 (1. zasedanje) 
• v ponedeljek, 10. decembra 2007 (2. zasedanje) 

 
Zasedanji sta potekali v Veliki sejni dvorani Mestne občine Ljubljana, Magistrat, 
Mestni trg 1, Ljubljana. 
 
Zasedanji je vodil župan Mestne občine Ljubljana Zoran JANKOVIĆ. 
  
Na 1. zasedanju dne 3. 12. 2007 so bili navzoči člani in članice Mestnega sveta (v 
nadaljevanju svetniki): 
 
Bojan ALBREHT, Bruna ANTAUER, doc. dr. Milena Mileva BLAŽIĆ, Marko BOKAL, 
dr. Marta BON, Peter Jožef BOŽIČ, Boštjan CIZELJ, Aleš ČERIN, Jadranka DAKIĆ, doc. 
dr. Gregor GOMIŠČEK, Bogomir GORENŠEK, Gregor ISTENIČ, Roman JAKIČ, Mihael 
JARC, Miha JAZBINŠEK, Aleš KARDELJ, Mojca KAVTIČNIK, Roman KOLAR, Iztok 
KORDIŠ, Dimitrij KOVAČIČ, Mitja MERŠOL, Janko MÖDERNDORFER, Janez 
MOŠKRIČ, Miloš PAVLICA, Marija Dunja PIŠKUR KOSMAČ, Sašo RINK, Franc 
SLAK, Slavko SLAK, Eva STRMLJAN KRESLIN, Peter SUŠNIK, Marjeta VESEL 
VALENTINČIČ, Peter VILFAN in dr. Slavko ZIHERL. 
 
Seje se niso udeležili svetniki: Anja BAH ŽIBERT, prof. dr. Bojana BEOVIĆ, mag. Nives 
CESAR, Maša KOCIPER, mag. Janez KOPAČ, prof. Janez KOŽELJ, dr. Jožef KUNIČ, 
prof. dr. Andrej RUS, Danica SIMŠIČ, prof. dr. Metka TEKAVČIČ in prof. dr. Gregor 
TOMC. 
  
Na 2. zasedanju dne 10. 12. 2007 so bili navzoči svetniki: 
 
Bojan ALBREHT, Bruna ANTAUER, Anja BAH ŽIBERT, prof. dr. Bojana BEOVIĆ, 
doc. 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, prof. Janez KOŽELJ, dr. Jožef KUNIČ, 
Mitja MERŠOL, Janko MÖDERNDORFER, Miloš PAVLICA, Marija Dunja PIŠKUR 
KOSMAČ, Ignac POLAJNAR, Sašo RINK, prof. dr. Andrej RUS, Danica SIMŠIČ, Franc 
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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. 
 
Seje se nista udeležila svetnika Dimitrij KOVAČIČ in Janez MOŠKRIČ. 
 
 
Prvo zasedanje se je pričelo ob 15.40 uri ob navzočnosti 30 svetnikov. 
 
Prvo zasedanje je vodil župan Mestne občine Ljubljana Zoran JANKOVIĆ.  
 
Župan je svetnike obvestil, da je na seji navzoč tudi predsednik Nadzornega odbora Mestne 
občine Ljubljana Ivan OVEN. 
 
S sklicem seje so svetniki prejeli predlog dnevnega reda 11. seje Mestnega sveta Mestne 
občine Ljubljana.  
 
Pred sejo pa so svetniki prejeli predlog svetniških klubov SDS, LDS, SD in NSi ter 
samostojnih svetnikov Aleša KARDELJA, Mihaela JARCA in Mihe JAZBINŠKA za umik 9. 
točke dnevnega reda z naslovom »Predlog Odloka o cestnoprometni ureditvi«. 
 
Župan je dal v obravnavo naslednji PREDLOG DNEVNEGA REDA: 
 

1. Predlog Ugotovitvenega sklepa o potrditvi mandata članu Mestnega sveta Mestne 
občine Ljubljana 

2. Potrditev zapisnikov 8. in 9. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana 
3. Vprašanja in pobude 
4. Poročilo župana 
5. Kadrovske zadeve 
6. Predlog Odloka o spremembi poteka in določitvi imena ulic na območju Mestne 

občine Ljubljana s predlogom za hitri postopek 
7. Osnutek Odloka o določitvi imena ulice na območju Mestne občine Ljubljana 
8. Osnutek Odloka o avtotaksi prevozih 
9. Predlog Odloka o cestnoprometni ureditvi 
10. Predlog Sklepa o soglasju k spremembam Statuta Javnega gospodarskega zavoda 

Zavod za Turizem Ljubljana 
11. Predlog Sklepa o določitvi višine dela plače za redno delovno uspešnost 

direktorjev v javnih zavodih s področja kulture 
12. Predlog Sklepa o soglasju k povečani delovni uspešnosti v javnih zavodih s 

področja  kulture 
13. Osnutek Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška  
14. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega 

stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana 
15. Predlog Strategije razvoja socialnega varstva v Mestni občini Ljubljana od 2007 

do 2011 
16. Predlog Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za del območja urejanja ŠP 6/2 

SKIP 
      17. Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra – parc. št. 2078/13, k. o. Lipoglav 
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O predlaganem dnevnem redu so razpravljali svetniki: Peter SUŠNIK, Slavko SLAK, Miha 
JAZBINŠEK, Franc SLAK in doc. dr. Gregor GOMIŠČEK. 
 
Župan je podal odgovore in pojasnila v zvezi z razpravami svetnikov, nato pa je dal na 
glasovanje 
 
PREDLOG ZA SPREMEMBO DNEVNEGA REDA: 
 
S predlaganega dnevnega reda 11. seje se umakne 9. točka z naslovom »Predlog Odloka 
o cestnoprometni ureditvi«. 
 
Navzočnost je priglasilo 29 svetnikov. 
Za je glasovalo 15 svetnikov. Proti je glasovalo 18 svetnikov. 
 
Predlagana sprememba dnevnega reda ni bila sprejeta. 
 
 
Zatem je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog dnevnega reda 11. seje mestnega 
sveta. 
 
Navzočnost je priglasilo 18 svetnikov. 
 
Župan je ponovno ugotavljal navzočnost. 
 
Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov. 
 
 
Mestni svet je bil nesklepčen, zato je župan ob 15.53 uri sejo prekinil. 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
II. ZASEDANJE 11. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE LJUBLJANA, KI 
JE BILO V PONEDELJEK, 10. DECEMBRA 2007 
 
 
Zasedanje se je pričelo ob 15.37 uri ob navzočnosti 33 svetnikov. 
 
Zasedanje je vodil župan Mestne občine Ljubljana Zoran JANKOVIĆ. 
 
Seja mestnega sveta se je nadaljevala z glasovanjem o dnevnem redu 11. seje. 
 
Župan je dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
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Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog dnevnega reda 11. seje mestnega 
sveta. 
 
Navzočnost je priglasilo 29 svetnikov. 
Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti je glasovalo 7 svetnikov. 
 
Predlagani dnevni red je bil sprejet. 

 
 

AD 1. 
 

PREDLOG UGOTOVITVENEGA SKLEPA O POTRDITVI MANDATA ČLANU 
MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli po sklicu seje.  
 
Aleš ČERIN, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je podal 
uvodno obrazložitev.  
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG UGOTOVITVENEGA SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana  p o t r d i  mandat člana Mestnega sveta Mestne 
občine Ljubljana Ignacu POLAJNARJU.  
 
Mandat člana je vezan na mandat članov mestnega sveta. 
 
Mandat se začne z dnem sprejema tega ugotovitvenega sklepa.  
 
Navzočnost je priglasilo 33 svetnikov. 
Za je glasovalo 39 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 2. 
 

POTRDITEV ZAPISNIKOV 8. IN 9. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE 
LJUBLJANA 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje.  
 
 
1. POTRDITEV ZAPISNIKA 8. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA  
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
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Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi zapisnik 8. seje Mestnega sveta Mestne 
občine Ljubljana z dne 24. septembra 2007. 
 
Navzočnost je priglasilo 31 svetnikov. 
Za je glasovalo 21 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
2. POTRDITEV ZAPISNIKA 9. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA  
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi zapisnik 9. seje Mestnega sveta Mestne 
občine Ljubljana z dne 1. oktobra 2007. 
 
Navzočnost se ni spremenila (31 svetnikov). 
Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 3. 
 

VPRAŠANJA IN POBUDE SVETNIKOV TER ODGOVORI NA VPRAŠANJA IN 
POBUDE 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli po sklicu seje.  
 
Pisno vprašanje z zahtevo za ustno predstavitev je skladno z 98. členom poslovnika mestnega 
sveta v roku 5 delovnih dni pred sejo mestnega sveta poslal svetnik Mihael JARC. 
 
Vprašanja za pisni odgovor je prav tako poslal svetnik Mihael JARC  
(1. glede geološkega sondiranja zemljine na območju osrednje tržnice;  
2. glede ekološke tržnice in ekološkega praznika slovenskih kmetij;  
3. glede poimenovanja ulice Janeza Pavla II.). 
 
Svetnik Mihael JARC je prejel odgovor na svoje vprašanje glede geomehanskih raziskav na 
območju osrednje tržnice. 
 
Vprašanje v zvezi s prodajo mestnih zemljišč za gradnjo islamskega verskega in kulturnega 
centra je ustno predstavil svetnik Mihael JARC. 
  
Na vprašanje je odgovorila Nataša TURŠIČ, načelnica Oddelka za ravnanje z 
nepremičninami. 
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AD 4. 
 

POROČILO ŽUPANA 
 

Župan je pojasnil, da se poročilo v celoti nahaja v Glasilu Ljubljana, zato ga na seji mestnega 
sveta ni posebej predstavil. 
 
 

AD 5. 
 

KADROVSKE ZADEVE 
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli po sklicu seje. 
 
Aleš ČERIN, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je podal 
uvodno obrazložitev. 
 
 
1. PREDLOG SKLEPA O PRENEHANJU MANDATA IN IMENOVANJU 
NADOMESTNEGA PREDSTAVNIKA MESTNE OBČINE LJUBLJANA V SVET 
VRTCA MOJCA 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Samu VERBIČU preneha mandat člana Sveta Vrtca Mojca. 

 
V  Svet Vrtca Mojca se za predstavnika Mestne občine Ljubljana  i m e n u j e: 
 
Marko LEMAIĆ 
 
Mandat imenovanega je vezan na mandat sveta vrtca.  
 
Navzočnost je priglasilo 38 svetnikov. 
Za je glasovalo 37 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
2. PREDLOG SKLEPA O PRENEHANJU MANDATA IN IMENOVANJU 
NADOMESTNEGA ČLANA NADZORNEGA SVETA JAVNEGA 
STANOVANJSKEGA SKLADA MESTNE OBČINE LJUBLJANA 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje  
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Janezu VRBOŠKU preneha mandat člana Nadzornega sveta Javnega stanovanjskega 
sklada Mestne občine Ljubljana. 
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V Nadzorni sveta Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana  s e      
i m e n u j e : 
 
Ignac POLAJNAR. 
 
Mandat imenovanega je vezan na mandat nadzornega sveta.  
 
Navzočnost se ni spremenila (38 svetnikov). 
Za je glasovalo 37 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
3. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNICE MESTNE OBČINE 
LJUBLJANA V SVET GIMNAZIJE BEŽIGRAD LJUBLJANA 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje  
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
V Svet Gimnazije Bežigrad Ljubljana  s e  za predstavnico Mestne občine Ljubljana   
i m e n u j e : 
  
dr. Hajdeja IGLIČ 
 
Mandat imenovane traja štiri leta. 
 
Navzočnost se ni spremenila (38 svetnikov). 
Za je glasovalo 38 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
4. PREDLOG SKLEPA O PRENEHANJU MANDATA IN IMENOVANJU 
NADOMESTNEGA PREDSTAVNIKA V SVET CENTRA ZA SOCIALNO DELO 
LJUBLJANA CENTER 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje  
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mojci KUCLER DOLINAR preneha mandat članice Sveta Centra za socialno delo 
Ljubljana Center. 
 
V  Svet Centra za socialno delo Ljubljana Center se za predstavnika Mestne občine 
Ljubljana    i m e n u j e : 
 
Tomaž ČUČNIK. 
 
Mandat imenovanega je vezan na mandat sveta zavoda.  
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Navzočnost se ni spremenila (38 svetnikov). 
Za je glasovalo 39 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
5. PREDLOG SKLEPA O PREDLOGU ZA IMENOVANJE PREDSTAVNIKA 
MESTNE OBČINE LJUBLJANA V PROGRAMSKI SVET KABELSKEGA 
OPERATERJA KRS ŠTEPANJSKO NASELJE, ZAVOD ZA TELEKOMUNIKACIJE 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje  
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestna občina Ljubljana  p r e d l a g a, da se v programski svet kabelskega operaterja 
KRS Štepanjsko naselje, Zavod za telekomunikacije, i m e n u j e: 
 
Ivan KUHAR.  
 
Navzočnost se ni spremenila (38 svetnikov). 
Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti so glasovali 4 svetniki. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
6. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO OSNOVNE ŠOLE 
ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje  
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Tatjani FURLAN se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Osnovne šole 
Šmartno pod Šmarno goro. 
 
Navzočnost se ni spremenila (38 svetnikov). 
Za je glasovalo 22 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
7. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO SREDNJE 
FRIZERSKE ŠOLE LJUBLJANA 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
  
PREDLOG SKLEPA: 
 
Bredi KOLAR se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Srednje frizerske 
šole Ljubljana. 
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Navzočnost se ni spremenila (38 svetnikov). 
Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
8. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO SREDNJE 
MEDIJSKE IN GRAFIČNE ŠOLE V LJUBLJANI 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje  
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Ani ŠTERBENC in Nataši DURJAVA se da pozitivno mnenje h kandidaturi za 
ravnateljico Srednje medijske in grafične šole v Ljubljani. 
 
Navzočnost se ni spremenila (38 svetnikov). 
Za je glasovalo 37 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
9. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO SREDNJE ŠOLE  
ZAVODA ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje  
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Bernardi KOKALJ se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Srednje šole 
Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana. 
 
Navzočnost se ni spremenila (38 svetnikov). 
Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
  
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 6. 
 

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBI POTEKA IN DOLOČITVI IMENA ULIC NA 
OBMOČJU MESTNE OBČINE LJUBLJANA S PREDLOGOM ZA HITRI 

POSTOPEK 
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje.  
 
Peter BOŽIČ, predsednik Komisije za poimenovanje naselij in ulic, je podal uvodno 
obrazložitev. 
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Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni želela besede. 
 
 
1.) 
Svet je najprej odločal o obravnavi akta po hitrem postopku (1. odstavek 142. člena 
poslovnika mestnega sveta). 
 
O Predlogu za sprejem Odloka o spremembi poteka in določitvi imena ulic na območju 
Mestne občine 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 spremembi poteka 
in določitvi imena ulic na območju Mestne občine Ljubljana sprejme po hitrem 
postopku. 
 
Navzočnost je priglasilo 36 svetnikov. 
Za je glasovalo 37 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
2.)  
Predlog Odloka o spremembi poteka in določitvi imena ulic na območju Mestne občine 
Ljubljana 
 
Razpravljal je svetnik doc. dr. Gregor GOMIŠČEK. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o spremembi poteka in 
določitvi imena ulic na območju Mestne občine Ljubljana. 
 
Navzočnost se ni spremenila (36 svetnikov). 
Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti so glasovali 4 svetniki. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 

 
AD 7. 

 
OSNUTEK ODLOKA O DOLOČITVI IMENA ULICE NA OBMOČJU MESTNE 

OBČINE LJUBLJANA 
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje.  
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Peter BOŽIČ, predsednik Komisije za poimenovanje naselij in ulic, je podal uvodno 
obrazložitev.  
 
Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni želela besede. 
 
Razpravljal ni nihče. 
 
Predsednik Komisije za poimenovanje naselij in ulic Peter BOŽIČ je podal POSTOPKOVNI 
PREDLOG SKLEPA, da ker k Osnutku Odloka o določitvi imena ulice na območju Mestne 
občine Ljubljana ni bilo pripomb, mestni svet v skladu s 122. členom poslovnika mestnega 
sveta preide na obravnavo in dokončno odločanje o predlogu odloka. 
 
Župan je dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Osnutek Odloka o določitvi imena ulice 
na območju Mestne občine Ljubljana in v skladu s 122. členom poslovnika mestnega 
sveta še na isti seji preide na obravnavo in dokončno odločanje o predlogu odloka. 
 
Navzočnost je priglasilo 36 svetnikov. 
Za je glasovalo 33 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Postopkovni predlog sklepa je bil sprejet. 
 
 
Nato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Predlog Odloka o določitvi imena ulice na 
območju Mestne občine Ljubljana 
 
Navzočnost se ni spremenila (36 svetnikov). 
Za je glasovalo 34 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 8. 
 

OSNUTEK ODLOKA O AVTOTAKSI PREVOZIH 
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu pa so prejeli še poročilo 
pristojnega Odbora za gospodarske javne službe in promet ter poročilo Statutarno pravne 
komisije. 
 
Rudolfa CIUHA, načelnica Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, je podala uvodno 
obrazložitev.  
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Prof. dr. Andrej RUS, predsednik Odbora za gospodarske javne službe in promet, je podal 
stališče odbora.  
 
Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni želela besede.  
 
Razpravljali so svetniki: Peter SUŠNIK, Janko MÖDERNDORFER, doc. dr. Gregor 
GOMIŠČEK, Slavko SLAK, dr. Jožef KUNIČ, Miha JAZBINŠEK, Gregor ISTENIČ, Roman 
KOLAR, Miloš PAVLICA in Mihael JARC.  
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje  
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Osnutek Odloka o avtotaksi prevozih, 
skupaj s pripombami iz razprave. 
 
Navzočnost je priglasilo 34 svetnikov. 
Za je glasovalo 35 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 9. 
 

PREDLOG ODLOKA O CESTNOPROMETNI UREDITVI 
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli amandmaje 
svetniških klubov SDS in NSi, sklep Sveta Četrtne skupnosti Center, poročilo pristojnega 
Odbora za gospodarske javne službe in promet z amandmajem ter poročilo Statutarno pravne 
komisije z amandmajem, na prvem zasedanju pa so prejeli še amandma župana. Na drugem 
zasedanju so prejeli nove amandmaje župana. 
 
Pavel KLAVS iz Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet je podal uvodno obrazložitev. 
 
Med podajanjem uvodne obrazložitve Pavla KLAVSA je svetnik Miha JAZBINŠEK podal 
POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da se opusti uvodna obrazložitev, ker naj bi se po 
poslovniku v fazi predloga obravnavali samo amandmaji.  
 
Župan je dal na glasovanje 
 
POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnika Mihe JAZBINŠKA: 
 
Pri obravnavi Predloga Odloka o cestnoprometni ureditvi se opustijo uvodne 
obrazložitve. 
 
Župan je predlagal, da se postopkovnega predloga sklepa ne podpre. 
 
Navzočnost je priglasilo 29 svetnikov. 
Za ni glasoval nihče. Proti je glasovalo 30 svetnikov. 
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Postopkovni predlog sklepa ni bil sprejet. 
 
Pavel KLAVS je nato nadaljeval z uvodno obrazložitvijo. 
 
Goran ISKRIĆ, predsednik Sveta Četrtne skupnosti Center, je predstavil mnenje četrtne 
skupnosti.  
 
Prof. dr. Andrej RUS, predsednik Odbora za gospodarske javne službe in promet, je podal 
stališče odbora.  
 
Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER je podala stališče komisije. 
 
 
Župan je predlagal, da se skupaj razpravlja o vseh členih, h katerim so bili vloženi 
amandmaji. 
 
Razpravljal je svetnik Peter SUŠNIK, ki je predlagal, da se v skladu s 106. členom poslovnika 
mestnega sveta nadaljnja obravnava te točke preloži na eno izmed naslednjih sej mestnega 
sveta oziroma na 12. sejo, ki bo 20. 12. 2007. 
 
Župan je dal na glasovanje  
 
POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnika Petra SUŠNIKA: 
 
Točka z naslovom Predlog Odloka o cestnoprometni ureditvi se v skladu s 106. členom 
poslovnika mestnega sveta preloži na eno izmed naslednjih sej mestnega sveta. 
 
Župan je povedal, da temu predlogu nasprotuje. 
 
Navzočnost je priglasilo 32 svetnikov. 
Za je glasovalo 14 svetnikov. Proti je glasovalo 24 svetnikov. 
 
Postopkovni predlog sklepa ni bil sprejet. 
 
 
Župan je nato povedal, da bo odprl razpravo o vsakem členu, h kateremu so bili vloženi 
amandmaji. 
 
Svetnik Slavko SLAK je podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da se za pregled in 
pripravo na glasovanje o amandmajih, ki so jih svetniki prejeli pred začetkom te točke, odredi 
15 minutni odmor. 
 
Župan je dal na glasovanje 
 
POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnika Slavka SLAKA: 
 
Odredi se 15 minutni odmor. 
 
Župan je povedal, da predlogu nasprotuje. 
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Navzočnost je priglasilo 31 svetnikov. 
Za je glasovalo 16 svetnikov. Proti je glasovalo 22 svetnikov. 
 
Postopkovni predlog sklepa ni bil sprejet. 
 
 
Svetnik doc. dr. Gregor GOMIŠČEK je podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da se 
ta točka zavrne in se začne na naslednji seji z osnutkom. 
 
Župan je svetniku doc. dr. Gregorju GOMIŠČKU pojasnil, da se je o preložitvi te točke na 
eno od na slednjih sej že glasovalo. 
 
 

I. 
 
O 2. členu predloga odloka, h kateremu sta Svetniški klub SDS in župan vložila amandmaja, 
ni razpravljal nihče, zato ju je župan dal na glasovanje: 
 
AMANDMA Svetniškega kluba SDS: 
 
V 2. členu se za zadnjo alinejo doda novi dve alineji, ki se glasita:  
 
»- parkirna dovolilnica je potrdilo na podlagi izdane odločbe v upravnem postopku s 
katero pristojni organ odloči o pravici uporabe parkirnega prostora.  
 
»-za okolju prijazna vozila  se šteje vozilo na električni pogon ali hibridni 
pogon,katerega poraba goriva v mestnem ciklu, določena s predpisanimi testi na osnovi 
Direktive Sveta št. 80/1268/EEC, ne presega 5 litrov na 100 prevoženih kilometrov in 
katerega uradne specifične emisije snovi iz izpušnih plinov ne presegajo naslednjih 
maksimalnih vrednosti:  
 
 
Parameter                                                                                     Vrsta goriva  
 
                                                               Plinsko olje                                      Bencin  
 
CO2 – ogljikov dioksid  (g/km)                110                                                110       
 
PM  - trdni delci        (mg/km)                   5                                                5  
 
NOx – dušikov oksid (g/km)                    0,2                                                  0,06  
 
HC  - ogljikovodiki    (g/km)                      /                                                                0,075  . « 
 
 
Župan je povedal, da amandma podpirata pristojni odbor in tudi on sam. 
 
Navzočnost je priglasilo 30 svetnikov. 
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Svetnik Mihael JARC je podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da se o vseh vloženih 
amandmajih in o aktu v celoti glasuje tajno.  
 
Župan je dal na glasovanje 
 
POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnika Mihaela JARCA: 
 
O vseh vloženih amandmajih se glasuje tajno. 
 
Župan je povedal, da predlogu nasprotuje. 
 
Navzočnost je priglasilo 31 svetnikov. 
Za je glasovalo 8 svetnikov. Proti je glasovalo 29 svetnikov. 
 
Postopkovni predlog sklepa ni bil sprejet. 
 
 
Svetnik Slavko SLAK je podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da prebere tretji 
odstavek 112. člena, ki določa, da predsedujoči prekine sejo, če pred odločanjem to zahteva 
svetniški klub zaradi posvetovanja v klubu. Pri posamezni točki dnevnega reda se lahko 
zahteva samo eno takšno prekinitev, ki sme trajati največ 30 minut, če svet iz utemeljenih 
razlogov ne odloči drugače. Župana je prosil za pojasnilo, kateri so ti utemeljeni razlogi. 
 
Župan je svetniku Slavku SLAKU pojasnil, da je o tem svet že glasoval in je bila taka volja 
večine. 
 
Nato je župan nadaljeval z glasovanjem o amandmaju Svetniškega kluba SDS k 2. členu 
predloga odloka: 
 
Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
Zatem je župan dal na glasovanje še 
 
AMANDMA župana: 
 
V 2. členu se na koncu pika nadomesti z vejico in doda nova alineja, ki se glasi: 
 
- površina za kolesarje je površina ob kolesarnicah, stojalih za kolesa in podobnih 
površinah, ki so namenjene parkiranju koles 
 
Navzočnost se ni spremenila (31 svetnikov). 
Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 
 
Amandma je bil sprejet. 
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II. 
 

O 3. členu predloga odloka, h kateremu je Svetniški klub SDS vložil amandma, je 
razpravljal svetnik Miha JAZBINŠEK. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
AMANDMA Svetniškega kluba SDS: 
 
-Besedilo 1. odstavka 3. člena se spremeni tako, da se nadomesti z novimi 4. odstavki, ki 
se glasijo: 
“(1) Glavne mestne vpadnice, z dvema smernima voziščema za vse vrste vozil, z ločilnim 
pasom ali brez, z največjo dovoljeno hitrostjo 70 km/h, vsako smerno vozišče z najmanj 
enim prometnim pasom in ločenim dodatnim rumenim pasom ob desnem zunanjem 
robu, so naslednje glavne mestne ceste 
(LG): 
Št. Potek glavnih mestnih vpadnic                                                                Številke odsekov 
1 Dunajska c., od Masarykove c. do Ul. 7. septembra                                    211011 – 211014 
2** Celovška c., od Tivolske c. do Celovške c., h.št. 206                               211021 – 211023 
3 Tržaška c., od Aškerčeve c. do 0116_3                                                         211031 – 211037 
4* Barjanska c., od Aškerčeve c. (preko Finžgarjeve in Riharjeve) do 0117_5 211041 – 211044 
5 Dolenjska c., od Za Gradom do 0118_5                                                               211051 – 211052 
6* Poljanska c., od Roške c. do Litijske c. h.št. 215                                       211061 – 211064 
7* Zaloška c. od Njegoševe c. do 212441                                                        211071 – 211075 
8* Šmartinska c., od Masarykove c. do Clevelandske ul.                               211081 – 211086 
* Na posameznih odsekih teh vpadnic je na zožitvah vozišča, dokler ni dosežen predpisan standard, 
dopuščeno začasno uvesti kombiniran pas. 
** MOL predlaga upravljavcu državne ceste enako prometno ureditev Celovške c. tudi od h.št. 206 
do Šentvida. 
 
(2)Lastnosti glavnih mestnih cest (LG) izven ožjega mestnega središča, ki so prečne razbremenilke 
glavnih mestnih vpadnic na severu, z največjo dovoljeno hitrostjo 70 km/h, so določene s prometno 
ureditvijo na dan uveljavitve tega odloka. 
 
(3)Zunanji obroč ožjega mestnega središča, z enim smernim voziščem za vse vrste vozil, z največjo 
dovoljeno hitrostjo 70 km/h, z najmanj dvema prometnima pasovoma in ločenim rumenim pasom 
ter 
dodatnima kolesarskima pasovoma v obe smeri praviloma ob levem robu vozišča, tvorijo naslednje 
glavne mestne ceste (LG): 
št.     Potek enosmernega zunanjega ringa ožjega mestnega središča                   Številke odsekov 
1    Masarykova c., od Njegoševe c. preko Trga Osvobodilne fronte do Dunajske      211244 – 211241 
2*  Tivolska c., od Dunajske c. do Tržaške c.                                                                  211271 – 211276 
3    Aškerčeva c., od Tržaške c. preko Zoisove c. in Karlovške c. do Dolenjske c.       211261 – 211264 
4a   Za Gradom, od Dolenjske c. preko Roške c. do Poljanske c.                                  211251 – 211252 
4b** Poljanska c., od Roške c. preko Rozmanove ul., Trubarjeve c. do Hrv. trga      211281 – 211284 
4c    Njegoševa c., od Zaloške c. do Masarykove c.                                                         211253 
* Tivolska c. ima edina tri prometne pasove in rumeni pas po celi dolžini 
** Na tem poteku je na delih vozišča lahko desni prometni pas kombiniran z rumenim pasom 
 
(4)Zbirne prečnice ožjega mestnega središča, z enim smernim voziščem za vse vrste vozil, z 
najmanj enim prometnim pasom in ločenim rumenim pasom ter dodatnima kolesarskima pasovoma 
v obe smeri praviloma ob levem robu vozišča, za katere je največja dovoljena hitrost za odseke na 
notranjem obroču ožjega mestnega središča 30 km/h, za ostale odseke pa 50 km/h, so naslednje 
zbirne mestne ceste (LZ): 
Št.      Smer Potek zbirnih prečnic ožjega mestnega središča                                  Številke odsekov 
1*      J > S Slovenska c., od Barjanske c. do Dunajske c.                                           212011 – 212013 
2        S > J Resljeva c., Kopitarjeve c., Predor pod Gradom do Karlovške c.            212043 – 212041 
3**   Z > V Gosposvetska c., Dalmatinova/Tavčarjeva., Komenskega ul., Ilirska ul. 212021 – 212025 
4*** V > Z Poljanska c., od Rozmanove ul., Ciril-Metodov trg, Stritarjeva ul.  
                  Tromostovje, Wolfova ul., Kongresni trg, Šubičeva ul.                              212057 – 212051 
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5 S > J Prešernova c., od Šubičeve ul. do Aškerčeve c. (delna prečnica)                  212061 
* Slovenska c. ima dva prometna pasova in rumeni pas po celi dolžini 
** Med Gosposvetsko in Komenskega poteka rumeni pas po Dalmatinovi, prometni pa po Tavčarjevi 
*** Na Wolfovi je prometni pas kombiniran z rumenim pasom.” 
 
-Dosedanji 2. odstavek 3. člena postane 5. odstavek in se besedilo nadomesti z novima 
dvema odstavkoma, ki se glasita: 

 
 (5) Lastnosti lokalnih cest (LC) med naselji v MOL-u in med naselji v MOL-u in v 
sosednjih občinah, lastnosti zbirnih mestnih ali zbirnih krajevnih cest (LZ) izven ožjega 
mestnega središča in lastnosti mestnih ali krajevnih cest (LK) izven ožjega mestnega 
središča so določene s prometno ureditvijo na dan uveljavitve tega odloka. 
(6) Na južnem prometnem pasu zbirne mestne Vilharjeve ceste (LZ - odsek št. 212111) 
se v smeri od Dunajske c. do Šmartinske c. uredi posebni rumeni pas za potrebe vseh 
oblik potniškega prometa, ki gravitira na Železniško postajo. 

 
-Dosedanji 3. in 4. odstavek 3. člena postaneta nova 7. in 8. odstavek. 
 
 
Župan je povedal, da amandmaja ne podpirata niti odbor niti on sam. 
 
Navzočnost se ni spremenila (31 svetnikov). 
Za so glasovali 4 svetniki. Proti je glasovalo 20 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
Svetnica prof. dr. Metka TEKAVČIČ je v imenu svetniške skupine podala POSTOPKOVNI 
PREDLOG SKLEPA, da se seja prekine v skladu s 112. členom poslovnika mestnega sveta; v 
kolikor je župan mnenja, da ni podlage za tako zahtevo, pa prosi za presojo Statutarno pravne 
komisije. 
 
Župan je ob 17.02 uri odredil 5 minutni odmor, da se sestane Statutarno pravna komisija. 
Zasedanje se je nadaljevalo ob 17.11 uri. 
 
Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER je predstavila stališče komisije, da 
prvi predlog svetnika Slavka SLAKA za odreditev odmora ni bil podan v imenu svetniške 
skupine in je bila zato odločitev župana, da o tem glasuje mestni svet, pravilna. Ko pa je 
drugič svetnik Slavko SLAK v skladu s 112. členom poslovnika mestnega sveta v imenu 
svetniške skupine predlagal odmor, bi v skladu z navedeno določbo župan moral odrediti 
odmor. 
 
 
Ob 17.12 uri je župan odredil odmor do 17.30 ure. 
 
 

III. 
 
Župan je odprl razpravo o 8. členu predloga odloka, h kateremu je Svetniški klub SDS vložil 
amandma, razpravljala je svetnica prof. dr. Metka TEKAVČIČ. 
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Župan je podal pojasnilo v zvezi z razpravo svetnice prof. dr. Metke TEKAVČIČ in nato dal 
na glasovanje 
 
AMANDMA Svetniškega kluba SDS: 
 
V drugi vrsti 8. člena se za besedo »vozila,« postavi pika, ostalo besedilo se črta.  
 
Pred glasovanjem je župan povedal, da tako pristojni odbor kot tudi on sam amandma 
podpirata. 
 
Navzočnost se ni spremenila (31 svetnikov). 
Za je glasovalo 14 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Župan je dal amandma ponovno na glasovanje. 
 
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov. 
Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 

IV. 
 
O 10. členu predloga odloka, h kateremu je Svetniški klub NSi vložil amandma, ni 
razpravljal nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
AMANDMA Svetniškega kluba NSi: 
 
Besedna zveza »elaborat prometno tehnične ureditve« se nadomesti z novo besedno 
zvezo: »elaborat zapore cest«. 
 
Župan je povedal, da tako pristojni odbor kot tudi on sam amandma podpirata. 
 
Navzočnost se ni spremenila (24 svetnikov). 
Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 

V. 
 
O 11. členu predloga odloka, h kateremu je Svetniški klub SDS vložil amandma, ni 
razpravljal nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
AMANDMA Svetniškega kluba SDS: 
 
V 11. členu se doda nov 2. odstavek, ki se glasi:  
 
»Dovoljena hitrost iz 1. odstavka tega člena mora biti označena s predpisano prometno 
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signalizacijo.«   
 
Župan je povedal, da tako pristojni odbor kot tudi on sam amandmaja ne podpirata. 
 
Navzočnost se ni spremenila (24 svetnikov). 
Za je glasoval 1 svetnik. Proti je glasovalo 22 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 

VI. 
 
O 13. členu predloga odloka, h kateremu sta Statutarno pravna komisija in Svetniški klub 
NSi vložila amandmaja, ni razpravljal nihče, zato je župan dal na glasovanje  
 
AMANDMA Statutarno pravne komisije: 
 
V 13. členu se besedilo zadnjega odstavka nadomesti z besedilom:  
 
»Dodatne tehnične in druge ukrepe za varnost otrok, pešcev in kolesarjev, zlasti v 
bližini vrtcev, šol, zdravstvenih zavodov, igrišč, stanovanjskih naselij in drugih 
območij, kjer se ti udeleženci cestnega prometa pojavljajo v večjem številu, odredi 
pristojni organ.« 
 
Navzočnost se ni spremenila (24 svetnikov). 
Za je glasovalo 22 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Amandma je bil sprejet. 

 
 
Ker je bil sprejet amandma Statutarno pravne komisije, mestni svet o amandmaju Svetniškega 
kluba NSi ni glasoval. 
 
AMANDMA Svetniškega kluba NSi se je sicer glasil: 
 
V 13. členu se črta zadnji stavek »Ukrepe za umirjanje prometa določi pristojni 
organ«.  
 
 

VII. 
 
O 16. členu predloga odloka, h kateremu je Svetniški klub SDS vložil amandma, ni 
razpravljal nihče, zato je župan dal na glasovanje  
 
AMANDMA Svetniškega kluba SDS: 
 
V 16. členu se v drugem odstavku črtata beseda »potrdilo« in besede »drugo ustrezno 
potrdilo«. 
 
Župan je povedal, da tako pristojni odbor kot tudi on sam amandmaja ne podpirata. 
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Navzočnost se ni spremenila (24 svetnikov). 
Za je glasoval 1 svetnik. Proti je glasovalo 20 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 

VIII. 
 
O 17. členu predloga odloka, h kateremu sta Svetniški klub SDS in župan vložila 
amandmaja, ni razpravljal nihče, zato je župan amandmaja dal na glasovanje:  
 
AMANDMA župana:    
 
V drugem odstavku 17. člena se v 3. stavku črta »je lastnik stanovanja, kjer ima stalno 
bivališče«, tako se novi stavek glasi: 
Parkirno dovolilnico lahko za lastno vozilo dobi prosilec, ki ima stalno bivališče na 
območju ožjega mestnega središča in ne poseduje lastnega parkirnega prostora ali 
garaže. 
 
Navzočnost se ni spremenila (24 svetnikov). 
Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
AMANDMA Svetniškega kluba SDS: 
 
V zadnjem odstavku 17. člena se doda nov stavek, ki se glasi:  
 
»Če se parkirna dovolilnica izdaja med letom, se taksa plača le za mesece za katere se 
izdaja. 
 
Župan je povedal, da tako pristojni odbor kot tudi on sam amandma podpirata. 
 
Navzočnost se ni spremenila (24 svetnikov). 
Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
Svetnik Mihael JARC je zahteval ugotavljanje sklepčnosti mestnega sveta. 
 
Župan je ugotavljal navzočnost. 
Navzočnost je priglasilo 22 svetnikov. 
 
Župan je ponovno ugotavljal navzočnost. 
Navzočnost je priglasilo 25 svetnikov. 
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IX. 
 
O 18. členu predloga odloka, h kateremu je Svetniški klub SDS vložil amandma, ni 
razpravljal nihče, zato je župan dal na glasovanje  
 
AMANDMA Svetniškega kluba SDS: 
 
Zadnji del stavka 18. člena, ki se glasi: »,da se del javnih parkirnih površin določi za 
parkiranje drugih vozil« se nadomesti z besedilom, ki se glasi:, da se javne parkirne 
površine ali del javnih parkirnih površin določi za parkiranje drugih vozil.« 
 
Župan je povedal, da tako pristojni odbor kot tudi on sam amandma podpirata. 
 
Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov). 
Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 

X. 
 
O 20. členu predloga odloka, h kateremu sta Svetniški klub SDS in Odbor za gospodarske 
javne službe in promet vložila amandmaja, ni razpravljal nihče, zato je župan amandmaja dal 
na glasovanje:  
 
AMANDMA Svetniškega kluba SDS: 
 
V 20. členu se v zadnji alineji v razpredelnici »izguba parkirnega listka, kartice« črta 
vejica in beseda « kartica«, znesek 10 evrov pa se nadomesti z zneskom, ki se zaračuna 
za celodnevno parkiranje. 
 
Župan je povedal, da tako pristojni odbor kot tudi on sam amandmaja ne podpirata. 
 
Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov). 
Za ni glasoval nihče. Proti je glasovalo 23 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
AMANDMA Odbora za gospodarske javne službe in promet: 
 
V 20. členu se v zadnji vrstici tabele pred »10 eurov« dopiše »celodnevno parkiranje, 
vendar ne manj kot«.  

 
 
Župan je povedal, da amandma podpira. 
 
Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov). 
Za ni glasoval nihče. Proti je glasovalo 23 svetnikov. 
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Svetnik Janko MÖDERNDORFER je zahteval ponovitev glasovanja. 
 
Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov). 
Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 

XI. 
 
O 21. členu predloga odloka, h kateremu je Svetniški klub SDS vložil amandma, ni 
razpravljal nihče, zato je župan dal na glasovanje:  
 
AMANDMA Svetniškega kluba SDS: 
 
V 21. členu se v drugem, tretjem in četrtem odstavku pred besedo «dovolilnica« napiše 
beseda »parkirna«, v zadnjem stavku tretjega odstavka tega člena pa se beseda 
»dovolilnica» nadomesti z besedo »dovoljenje«.   
 
Župan je povedal, da tako pristojni odbor kot tudi on sam amandma podpirata. 
 
Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov). 
Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 

 
 

XII. 
 
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 se v prvem odstavku doda šesta alineja, ki se glasi: 
» - nadomestilo za ovirano rabo lastne garaže na območju za pešce.« 
 
Drugi odstavek se popravi tako, da se po novem glasi: 
»Za uporabo parkirnih prostorov iz prvega odstavka tega člena se plača 200 eurov 
mesečno za posamezni parkirni prostor, razen za parkirne prostore iz druge in šeste 
alineje prvega odstavka tega člena.« 
 
Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov). 
Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
 
Amandma je bil sprejet. 
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XIII. 
 
O 26. členu predloga odloka, h kateremu je Svetniški klub SDS vložil amandma, ni 
razpravljal nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
AMANDMA Svetniškega kluba SDS: 
 
V 26. členu se na koncu doda nov zadnji odstavek, ki se glasi:  
 
Zavezanci za plačilo takse za prevoznike, ki opravljajo dostavo so takse oproščeni, če 
uporabljajo okolju prijazna vozila. 
 
Župan je povedal, da tako Statutarno pravna komisija kot tudi on sam amandma podpirata. 
 
Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov). 
Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Amandma je bil sprejet. 

 
 

XIV. 
 
O 30. členu predloga odloka, h kateremu je Svetniški klub SDS vložil amandma, ni 
razpravljal nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
AMANDMA Svetniškega kluba SDS: 
 
V 30. členu se v prvem odstavku druga alineja, ki se glasi »-na površini za kolesarje,« 
in tretja alineja, ki se glasi »-na avtobusni postaji«, črtata. 
 
Župan je povedal, da tako pristojni odbor kot tudi on sam amandmaja ne podpirata. 
 
Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov). 
Za je glasoval 1 svetnik. Proti je glasovalo 23 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 

 
 

XV. 
 
O 32. členu predloga odloka, h kateremu je Svetniški klub SDS vložil amandma, ni 
razpravljal nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 
AMANDMA Svetniškega kluba SDS: 
 
32. čl. Se v  celoti črta in nadomesti z besedilom: 
 
 (1) Območja za pešce v ožjem mestnem središču brez ali z voziščem, namenjena pešcem 
in samo 
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kratkotrajni dostavi do stanovanj in lokalov (10 km/h) na osnovi arhitekturne projektne 
obdelave 
območja in dovoljenja pristojnega organa, do spremembe s prometno ureditvijo na dan 
uveljavitve tega odloka, so naslednje javne poti (JP): 
 
št. Opis odseka  
4 Vožarski pot, od Vožarske poti, h.št. 3 do h.št. 8 
 št. Opis odseka Št. odseka 
4 Vožarski pot, od Vožarske poti, h.št. 3 do h.št. 8 711031 
5 Vožarski pot, |Z h.št. 1 od Vožarske poti, h.št. 3 do h.št. 10 711032 
706 Čopova ul., od Slovenske c. do h. št. 1 720101 
707 Nazorjeva ul., od Miklošičeve c. do h.št. 12 720102 
708 Knafljev prehod, od Wolfove ul.do Slovenske c. 720103 
709 Puharjeva ul., od h.št. 1 do Župančičeve ul. 720104 
710 Obrežna steza, od Petkovškovega nabrežja do Trubarjeve c. 720105 
711 Za čreslom, od Trubarjeve c. do Petkovškovega nabrežja 720106 
712 Kastelčeva ul., od Trubarjeve c. do Petkovškovega nabrežja 720107 
713 Znamenjska ul., od Trubarjeve c. do Petkovškovega nabrežja 720108 
714 Usnjarska ul., od Petkovškovega nabrežja do Trubarjeve c. 720109 
716 Ul. Josipine Turnograjske, od Slovenske c. do Erjavčeve c. 720112 
717 Od Igriške ul. do Erjavčeve c. 720113 
718 Od Rimske c. do Igriške ul. 720114 
719 Od h.št. 4 do Rimske c. 720115 
731 Mačja steza, od Reber do Za ograjami 720156 
743 Reber, od Starega trga do h.št. 3 720172 
744 Reber, od Mačje steze do Reber, h.št. 11 720173 
745 Kleparska steza, od Gallusovega nabrežja do Starega trga 720174 
746 Vodna steza, od Starega trga do Gallusovega nabrežja 720175 
747 Medarska ul., od Ciril-Metodovega trga do Mačkove ul. 720176 
748 Dolničarjeva ul., od Ciril-Metodovega trga do h.št. 6 720177 
757 Hribarjevo nabrežje, od Jurčičevega trga do Gerberjevega stopniša 720301 
758 Hribarjevo nabrežje, od Gerberjevega stopnišča do Tromostovja 720302 
759 Tromostovje, od Cankarjevega nabrežja do Hribarjevega nabrežja 720303 
760 Tromostovje, od Adamič-Lundrovega nabrežja do Petkovškovega nabr 720304 
761 Gerberjevo stopnišče, od Wolfove ul. do Hribarjevega nabrežja 720305 
762 Gerberjevo stopnišče, od Hribarjevega nabrežja do Ribjega trga 720306 
763 Ribji trg, od Mestnega trga do Gerberjevega stopnišča 720307 
764 Gledališka stolba, od Kongresnega trga do Hribarjevega nabrežja 720308 
765 Kratka steza, od Kongresnega trga do Hribarjevega nabrežja 720309 
766 Židovska ul., od Dvornega trga do Židovske steze 720311 
767 Židovska ul., od Židovske steze do Novega trga 720312 
768 Židovska steza, od Gosposke ul. do Židovske steze, h.št. 3 720313 
769 Židovska steza, od Židovske steze, h.št. 3 do Židovske ul. 720314 
770 Židovska steza, od Židovske ul. do Hribarjevega nabrežja 720315 
771 Jurčičev trg, od Hribarjevega nabrežja do Židovske ul. 720316 
772 Čevljarska ul., od Brega do Hribarjevega nabrežja 720317 
773 Ključavničarska ul., od Mestnega trga do Cankarjevega nabrežja 720318 
774 Krojaška ul., od Cankarjevega nabrežja do Mestnega trga 720319 
775 Dvorni trg, od Kongresnega trga do Hribarjevega nabrežja 720321 
791 Petkovškovo nabrežje, od Petkovškovega nabrežja, h.št. 3 do Tromostovja 720357 
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794 Prežihova ul., od Štefanove ul. do Puharjeve ul. 720363 
795 Muzejska ul., od Šubičeve ul. do Tomšičeve ul. 720364 
799 Soteska, od Vegove ul. do Gregorčičeve ul. 720372 
801 Križevniška soteska, od Gosposke ul. do h.št. 6 720374 
804 Cankarjevo nabrežje, od Tromostovja do Gallusovega nabrežja 720381 
807 Pod Trančo, od Starega trga do Cankarjevega nabrežja 720384 
808 Čevljarski most, od Cankarjevega nabrežja do Hribarjevega nabrežja 720385 
811 Stari trg, od Levstikovega trga do Pod Tranče 720392 
812 Mestni trg, od Ribjega trga do Pod Tranče 720393 
819 Gornji trg, od Levstikovega trga do h.št. 44 720403 
820 Ul. na Grad, od Mačje steze do Gornjega trga 720404 
821 Osojna pot, od Mačje steze do h.št. 3 720405 
 
 
Župan je povedal, da tako pristojni odbor kot tudi on sam amandmaja ne podpirata. 
 
Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov). 
Za ni glasoval nihče. Proti je glasovalo 24 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 

XVI. 
 
O 33. členu predloga odloka, h kateremu je Svetniški klub SDS vložil amandma, ni 
razpravljal nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
AMANDMA Svetniškega kluba SDS: 
 
V 2. odstavku 33. člena se besede »z omejenim lokalnim prometom«, črtajo.  
 
Župan je povedal, da tako pristojni odbor kot tudi on sam amandmaja ne podpirata. 
 
Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov). 
Za ni glasoval nihče. Proti je glasovalo 24 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 

XVII. 
 
O 34. členu predloga odloka, h kateremu je župan vložil amandma, ni razpravljal nihče, zato 
je župan dal na glasovanje 
 
AMANDMA župana: 
 
V prvem odstavku 34. člena, se v zadnji alineji pika nadomesti z vejico in doda nova 
alineja, ki se glasi: »- dveh avtotaksi vozil, na javnem razpisu izbranega prevoznika.« 
 
Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov). 
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Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 

XVIII. 
 
O 35. členu predloga odloka, h kateremu je župan vložil amandma, je razpravljal svetnik 
prof. dr. Andrej RUS. 
 
Župan je podal pojasnilo v zvezi z razpravo svetnika prof. dr. Andreja RUSA in nato dal na 
glasovanje 
 
AMANDMA župana: 
 
V 35. členu se zadnji odstavek spremeni tako, da se po novem glasi: 
 
»Promet z motornim vozilom zaradi prevoza otrok do šole in vzgojno varstvene 
ustanove se lahko dovoli dvakrat dnevno, od ponedeljka do petka, v skupnem trajanju 
do 2 krat 30 minut. Izda se lahko dve dovolilnici na družino.« 
 
Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov). 
Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 

XIX. 
 
O 36. členu predloga odloka, h kateremu je Svetniški klub SDS vložil amandma, ni 
razpravljal nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
AMANDMA Svetniškega kluba SDS: 
 
V prvem stavku 1. odstavka 36. člena se na koncu za besedo »garaže« postavi pika, 
besedilo »v dostavnem času« pa se črta. 
 
Župan je povedal, da tako pristojni odbor kot tudi on sam amandmaja ne podpirata. 
 
Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov). 
Za ni glasoval nihče. Proti je glasovalo 23 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 

 
XX. 

 
O 41. členu predloga odloka, h kateremu je Svetniški klub SDS vložil amandma, ni 
razpravljal nihče, zato je župan dal na glasovanje 
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AMANDMA Svetniškega kluba SDS: 
 
41. člen se črta. 
 
Župan je povedal, da tako pristojni odbor kot tudi on sam amandmaja ne podpirata. 
 
Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov). 
Za ni glasoval nihče. Proti je glasovalo 24 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 

XXI. 
 
O 42. členu predloga odloka, h kateremu je Svetniški klub SDS vložil amandma, ni 
razpravljal nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
AMANDMA Svetniškega kluba SDS: 
 
V 42. členu se črtata besedi »ali 41. » 
 
Župan je povedal, da tako pristojni odbor kot tudi on sam amandmaja ne podpirata. 
 
Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov). 
Za ni glasoval nihče. Proti je glasovalo 24 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 

XXII. 
 
O 45. členu predloga odloka, h kateremu je župan vložil amandma, ni razpravljal nihče, zato 
je župan dal na glasovanje 
 
AMANDMA župana: 
 
V 45. členu se v prvi stavek dopolni z »nadzora nad spoštovanjem prometnih 
predpisov«, tako da de po novem glasi: »Zaradi spremljanja prometnih razmer, 
nadzora nad spoštovanjem prometnih predpisov, izboljšanja pretočnosti prometa in 
prometne varnosti so javne ceste in druge javne površine na območju MOL lahko 
opremljene z video nadzornim sistemom. 
 
Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov). 
Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
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XXIII. 
 
O 48. členu predloga odloka, h kateremu je Svetniški klub SDS vložil amandma, ni 
razpravljal nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
AMANDMA Svetniškega kluba SDS: 
 
V 48. členu se v prvem odstavku v drugi alineji črtajo besede »s popolno prepovedjo 
motornega prometa«, tretja, četrta in peta alineja se črtajo, doda se nova zadnja 
alineja, ki se glasi: »vozila, parkiranega na interventni poti« .  
 
V drugem odstavku 48. člena se črtata besedi «ali tretje«. 
 
Župan je povedal, da tako pristojni odbor kot tudi on sam amandmaja ne podpirata. 
 
Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov). 
Za ni glasoval nihče. Proti je glasovalo 22 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 

XXIV. 
 
O 53. členu predloga odloka, h kateremu je Svetniški klub NSi vložil amandma, ni 
razpravljal nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
AMANDMA Svetniškega kluba NSi: 
 
V 53. členu se črta tretjo alinejo »-parkirano, a zanj ni plačana predpisana taksa«. 
 
Župan je povedal, da tako pristojni odbor kot tudi on sam amandmaja ne podpirata. 
 
Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov). 
Za ni glasoval nihče. Proti je glasovalo 24 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 

XXV. 
 
O 60. členu predloga odloka, h kateremu je Svetniški klub SDS vložil amandma, ni 
razpravljal nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 
AMANDMA Svetniškega kluba SDS: 
 
V 60. členu se v zadnji vrsti spremeni številka 35 tako da se pravilno glasi: » 67« 
 
 
Župan je povedal, da tako pristojni odbor kot tudi on sam amandmaja ne podpirata. 
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Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov). 
Za ni glasoval nihče. Proti je glasovalo 24 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 

XXVI. 
 
O 62. členu predloga odloka, h kateremu je Svetniški klub SDS vložil amandma, ni 
razpravljal nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
AMANDMA Svetniškega kluba SDS: 
 
V 1. odstavku 62. člena se črta številka »3.,«, doda besedilo: »3. in 4. odstavka«. 
V drugem odstavku 62. čl. Se druga alineja črta. 
 
Župan je povedal, da tako pristojni odbor kot tudi on sam amandmaja ne podpirata. 
 
Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov). 
Za ni glasoval nihče. Proti je glasovalo 24 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
Po končani obravnavi amandmajev je župan dal na glasovanje 

 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o cestnoprometni 
ureditvi, skupaj s sprejetimi amandmaji. 
 
Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov). 
Za je glasovalo 20 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 10. 
 

PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K SPREMEMBAM STATUTA JAVNEGA 
GOSPODARSKEGA ZAVODA ZAVOD ZA TURIZEM LJUBLJANA 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu pa so prejeli še poročilo 
pristojnega Odbora za gospodarske dejavnosti, turizem in kmetijstvo. 
 
Rudolfa CIUHA, načelnica Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, je podala uvodno 
obrazložitev. 
 
Bojan ALBREHT, predsednik Odbora za gospodarske dejavnosti, turizem in kmetijstvo, je 
podal stališče odbora.  
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Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni želela besede. 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o soglasju k Spremembam 
Statuta Javnega gospodarskega zavoda Zavod za Turizem Ljubljana. 
 
Navzočnost je priglasilo 29 svetnikov. 
Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 11. 
 

PREDLOG SKLEPA O DOLOČITVI VIŠINE DELA PLAČE ZA REDNO DELOVNO 
USPEŠNOST DIREKTORJEV V JAVNIH ZAVODIH S PODROČJA KULTURE 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega 
Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost, pred prvim zasedanjem pa še obvestilo o 
dodatnem poročevalcu. 
 
Dr. Uroš GRILC, načelnik Oddelka za kulturo, je podal uvodno obrazložitev.  
 
Peter BOŽIČ, predsednik Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost, je podal stališče 
odbora.  
 
Razpravljala sta svetnika: doc. dr. Gregor GOMIŠČEK in Franc SLAK. 
 
Odgovore in pojasnila v zvezi z razpravama svetnikov je podal načelnik dr. Uroš GRILC. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o določitvi višine dela 
plače za redno delovno uspešnost direktorjev v javnih zavodih s področja kulture. 
 
Navzočnost je priglasilo 31 svetnikov. 
Za je glasovalo 35 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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AD 12. 
 

PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K POVEČANI DELOVNI USPEŠNOSTI V 
JAVNIH ZAVODIH S PODROČJA  KULTURE 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega 
Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost, pred prvim zasedanjem pa še obvestilo o 
dodatnem poročevalcu. 
 
Dr. Uroš GRILC, načelnik Oddelka za kulturo, je podal uvodno obrazložitev.  
 
Peter BOŽIČ, predsednik Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost, je podal stališče 
odbora.  
 
Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni želela besede. 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o soglasju k povečani 
delovni uspešnosti v javnih zavodih s področja  kulture. 
 
Navzočnost je priglasilo 28 svetnikov. 
Za je glasovalo 33 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 13. 
 

OSNUTEK ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA CENTER URBANE 
KULTURE KINO ŠIŠKA 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega 
Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost s pripombami, pred prvim zasedanjem pa še 
obvestilo o dodatnem poročevalcu. 
 
Dr. Uroš GRILC, načelnik Oddelka za kulturo, je podal uvodno obrazložitev.  
 
Peter BOŽIČ, predsednik Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost, je podal stališče 
odbora.  
 
Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni želela besede. 
 
Razpravljali so svetniki: Franc SLAK, doc. dr. Gregor GOMIŠČEK, Peter SUŠNIK, Slavko 
SLAK, Ignac POLAJNAR, Miha JAZBINŠEK in Mihael JARC. 
 
Župan je podal pojasnila v zvezi z razpravami svetnikov in nato dal na glasovanje 
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PREDLOG SKLEPA: 
 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Osnutek Odloka o ustanovitvi javnega 
zavoda Center urbane kulture Kino Šiška, skupaj s pripombami iz razprave. 
 
Obrazložitev glasu so podali svetniki: doc. dr. Gregor GOMIŠČEK, Slavko SLAK, Miha 
JAZBINŠEK, Peter SUŠNIK, Mihael JARC in Danica SIMŠIČ. 
 
Navzočnost je priglasilo 37 svetnikov. 
Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti je glasovalo 6 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 14. 
 

OSNUTEK ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 
USTANOVITVI JAVNEGA STANOVANJSKEGA SKLADA MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA 
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu pa so prejeli še poročilo 
pristojnega Odbora za stanovanjsko politiko. 
 
Jožka HEGLER, direktorica Javnega stanovanjskega sklada MOL, je podala uvodno 
obrazložitev.  
 
Sašo RINK, predsednik Odbora za stanovanjsko politiko, je podal stališče odbora.  
 
Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni želela besede. 
 
Razpravljala sta svetnika: doc. dr. Gregor GOMIŠČEK in Peter SUŠNIK. 
 
Župan je podal pojasnilo v zvezi z razpravama svetnikov in nato dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Osnutek Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine 
Ljubljana, skupaj s pripombami iz razprave. 
 
Navzočnost je priglasilo 33 svetnikov. 
Za je glasovalo 33 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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AD 15. 
 

PREDLOG STRATEGIJE RAZVOJA SOCIALNEGA VARSTVA V MESTNI OBČINI 
LJUBLJANA OD 2007 DO 2011 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli poročilo 
pristojnega Odbora za zdravstvo in socialno varstvo. 
 
Tilka KLANČAR, načelnica Oddelka za zdravje in socialno varstvo, je podala uvodno 
obrazložitev.  
 
Bogomir GORENŠEK, predsednik Odbora za zdravstvo in socialno varstvo, je podal stališče 
odbora.  
 
Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni želela besede. 
 
Razpravljali so svetniki: Marjeta VESEL VALENTINČIČ, Ignac POLAJNAR, Danica 
SIMŠIČ, Aleš KARDELJ, Miloš PAVLICA, Miha JAZBINŠEK, Mihael JARC, Bogomir 
GORENŠEK, Roman KOLAR in Janko MÖDERNDORFER. 
 
Župan je podal pojasnila v zvezi z razpravami svetnikov in nato dal na glasovanje   
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Strategije razvoja socialnega 
varstva v Mestni občini Ljubljana od 2007 do 2011. 
 
Obrazložitev glasu so podali svetniki Marjeta VESEL VALENTINČIČ, Miha JAZBINŠEK in 
Danica SIMŠIČ. 
 
Navzočnost je priglasilo 31 svetnikov. 
Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 

 
AD 16. 

 
PREDLOG ODLOKA O OBČINSKEM LOKACIJSKEM NAČRTU ZA DEL 

OBMOČJA UREJANJA ŠP 6/2 SKIP 
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli amandmaje 
svetnikov Gregorja ISTENIČA in Mihe JAZBINŠKA, poročilo pristojnega Odbora za 
urejanje prostora in urbanizem ter amandma župana. 
 
Alenka PAVLIN, vodja Odseka za prostorske izvedbene akte in prenovo v Oddelku za 
urejanje prostora, je podala uvodno obrazložitev.  
 
Prof. Janez KOŽELJ, predsednik Odbora za urejanje prostora in urbanizem, je podal stališče 
odbora.  
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Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni želela besede. 
 
 

I. 
 
O 6. členu predloga odloka, h kateremu je župan vložil amandma, je razpravljal svetnik Miha 
JAZBINŠEK. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
AMANDMA župana: 
 
V 6. členu odloka se v drugem odstavku prve točke v seznamu parcel v katastrski občini 
Vižmarje k parcelnim številkam 1723, 1724, 1733/1, 1734/1 in 1742 doda beseda "del". 
 
Navzočnost je priglasilo 33 svetnikov. 
Za je glasovalo 34 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 

 
 

II. 
 
O 9. členu predloga odloka, h kateremu sta svetnika Gregor ISTENIČ in Miha JAZBINŠEK 
vložila amandma, sta razpravljala svetnika Miha JAZBINŠEK in Gregor ISTENIČ. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
AMANDMA svetnikov Gregorja ISTENIČA in Mihe JAZBINŠKA: 
 
Zadnji stavek prvega odstavka 3. točke 9. člena, se spremeni tako, da se glasi:  
Parkirišče je stalno dostopno preko območja trgovskega centra. 
 
Župan je povedal, da tako pristojni odbor kot tudi on sam amandmaja ne podpirata. 
 
Navzočnost se ni spremenila (33 svetnikov). 
Za je glasovalo 16 svetnikov. Proti je glasovalo 22 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 

III. 
 
O 15. členu predloga odloka, h kateremu sta svetnika Gregor ISTENIČ in Miha JAZBINŠEK 
vložila amandma, sta razpravljala svetnika Gregor ISTENIČ in Miha JAZBINŠEK. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
AMANDMA svetnikov Gregorja ISTENIČA in Mihe JAZBINŠKA: 
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Zadnji stavek tretjega odstavka 2. točke 15. člena se spremeni tako, da se glasi:  
Dovoz do parkirišča je stalno zagotovljen preko območja trgovskega centra. 
 
Župan je povedal, da tako pristojni odbor kot tudi on sam amandmaja ne podpirata. 
 
Navzočnost se ni spremenila (33 svetnikov). 
Za je glasovalo 14 svetnikov. Proti je glasovalo 20 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 

 
 

IV. 
 
O 23. členu predloga odloka, h kateremu sta svetnika Gregor ISTENIČ in Miha JAZBINŠEK 
vložila amandma, sta razpravljala svetnika Miha JAZBINŠEK in Gregor ISTENIČ. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje  
 
AMANDMA svetnikov Gregorja ISTENIČA in Mihe JAZBINŠKA: 
 
Prvi odstavek 23. člena se spremeni tako, da se glasi: 
 
Investitor sklene z Mestno občino Ljubljana urbanistično pogodbo, s katero neodplačno 
prenese na MOL lastništvo sledečih: 

- površin namenjenih javnemu dobru iz 20.člena,  
- delov parcel št. 1733/1 in 1734/1, obe K.o. Vižmarje, ki so izven meje 

ureditvenega območja OLN in so potrebne za izgradnjo nove Gunceljske 
ceste skladno s spremembami in dopolnitvami DLN za avtocesto na odseku 
Šentvid- Koseze, 

- delov parcel št. 1742, 1724 in 1723, vse K.o. Vižmarje, jugozahodno od 
opornega zidu (med zakoličbenima točkama 69 in 70) v površini 2800 m2 za 
potrebe ureditve in zaključka gozdnega roba, sprehajalne poti, počivališča 
sprehajalcev in možnega izteka smučarske proge. 

 
Župan je povedal, da je pristojni odbor amandma podprl, sam pa ne podpira. 
 
Navzočnost se ni spremenila (33 svetnikov). 
Za je glasovalo 14 svetnikov. Proti je glasovalo 22 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
Nato je župan dal na glasovanje 

 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o občinskem lokacijskem 
načrtu za del območja urejanja ŠP 6/2 SKIP, skupaj s sprejetim amandmajem. 
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Obrazložitev glasu so podali svetniki: Miha JAZBINŠEK, Gregor ISTENIČ in prof. dr. Metka 
TEKAVČIČ. 
 
Navzočnost se ni spremenila (33 svetnikov). 
Za je glasovalo 22 svetnikov. Proti je glasovalo 16 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 

 
 

AD 17. 
 

PREDLOG SKLEPA O UKINITVI JAVNEGA DOBRA – PARC. ŠT. 2078/13, K. O. 
LIPOGLAV 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu pa so prejeli še poročilo 
pristojnega Odbora za urejanje prostora in urbanizem. 
 
Nataša TURŠIČ, načelnica Oddelka za ravnanje z nepremičninami, je podala uvodno 
obrazložitev.  
 
Prof. Janez KOŽELJ, predsednik Odbora za urejanje prostora in urbanizem, je podal stališče 
odbora.  
 
Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni želela besede. 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra – 
parc. št. 2078/13, k. o. Lipoglav. 
 
Navzočnost je priglasilo 30 svetnikov. 
Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
S tem je bil izčrpan dnevni red 11. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, zato je župan 
ob 20.27 uri sejo končal. 
 
 
 

DIREKTOR 
Službe za organiziranje dela 

mestnega sveta 
Matjaž BREGAR 

 
po pooblastilu 

Gregor RIGLER 

  
ŽUPAN 

Mestne občine Ljubljana 
Zoran JANKOVIĆ 
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