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

Številka: 032-229/2007-27  
Datum:   10. 12. 2007  
 
 

ZAPISNIK 
 
 
8. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, ki je bila v ponedeljek, 24. 
septembra 2007. 

 
Seja je potekala v Veliki sejni dvorani Mestne občine Ljubljana, Magistrat, Mestni trg 
1, Ljubljana. 
 
Sejo je vodil župan Mestne občine Ljubljana Zoran JANKOVIĆ. 
  
Na seji so bili navzoči člani in članice Mestnega sveta (v nadaljevanju svetniki): 
 
Bojan ALBREHT, Bruna ANTAUER, Anja BAH ŽIBERT, 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, Maša KOCIPER, Roman KOLAR, mag. Janez KOPAČ, Iztok KORDIŠ, 
Dimitrij KOVAČIČ, prof. Janez KOŽELJ, Mojca KUCLER DOLINAR, dr. Jožef KUNIČ, 
Mitja MERŠOL, Janko MÖDERNDORFER, Janez MOŠKRIČ, Miloš PAVLICA, Marija 
Dunja PIŠKUR KOSMAČ, prof. dr. Andrej RUS, Franc SLAK, Slavko SLAK, Eva 
STRMLJAN KRESLIN, prof. dr. Metka TEKAVČIČ, prof. dr. Gregor TOMC, Marjeta 
VESEL VALENTINČIČ in Peter VILFAN. 
 
Seje se niso udeležili svetniki: prof. dr. Bojana BEOVIĆ, mag. Nives CESAR, Sašo RINK, 
Danica SIMŠIČ, Peter SUŠNIK in dr. Slavko ZIHERL. 
 
Seja se je pričela ob 15.38 uri ob navzočnosti 30 svetnikov. 
 
S sklicem so svetniki prejeli predlog dnevnega reda 8. seje Mestnega sveta Mestne občine 
Ljubljana.  
 
Župan je svetnike obvestil, da s predlaganega dnevnega reda umika 20. točko z naslovom 
»Dopolnjen osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih 
ureditvenih pogojih za območje urejanja MP 1/2 Javna skladišča«, na njeno mesto pa 
uvršča točko z naslovom »Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
zazidalnem načrtu za severni del območja urejanja VP 3/2 Brdo«, za katero so svetniki po 
sklicu seje prejeli predlog za razširitev dnevnega reda.  
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Po sklicu seje so svetniki prejeli tudi predlog za razširitev dnevnega reda še z naslednjima 
točkama: 
- Predlog Odredbe o določitvi območij za pešce, 
- Predlog Odredbe o spremembi in dopolnitvi Odredbe o določitvi javnih parkirnih 
površin, kjer se plačuje parkirnina. 
 
Točki se uvrstita na 8. in 9. mesto, ostale točke se ustrezno preštevilčijo. 
 
Tako je župan dal v obravnavo naslednji predlog dnevnega reda: 
 
1. Potrditev zapisnikov 6. in 7. seje ter 8. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine  
    Ljubljana 
2. Vprašanja in pobude ter odgovori na vprašanja in pobude 
3. Poročilo župana 
4. Kadrovske zadeve 
5. Poročilo o izvrševanju proračuna MOL za leto 2007 za obdobje od 1. 1. do 30. 6. 2007 
6. Predlog Odloka o rebalansu proračuna MOL za leto 2007 
7. Predlog Odloka o financiranju četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana s  
    predlogom za hitri postopek 
8. Predlog Odredbe o določitvi območij za pešce  
9. Predlog Odredbe o spremembi in dopolnitvi Odredbe o določitvi javnih parkirnih  
    površin, kjer se plačuje parkirnina  
10. Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o ustanovitvi Sveta Ljubljanske urbane regije  
11. Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o ustanovitvi Regionalnega razvojnega sveta  
      Ljubljanske urbane regije  
12. Predlog Odloka o razglasitvi Trgovskega paviljona v Šiški za kulturni spomenik  
      lokalnega pomena  
13. Predlog Odloka o razglasitvi Hotela Bellevue za kulturni spomenik lokalnega  
      pomena  
14. Osnutek Odloka  o razglasitvi Hribarjeve hiše v Ljubljani, Tavčarjeva 2, za kulturni  
      spomenik lokalnega pomena  
15. Osnutek Odloka o razglasitvi cerkve sv. Nikolaja na Jančah s pokopališčem za  
      kulturni spomenik lokalnega pomena  
16. Predlog Sklepa o soglasju k dodelitvi dela plače za delovno uspešnost v.d. direktorice  
      Javnega zavoda Lekarna Ljubljana za leto 2006  
17. Predlog Sklepa o soglasju k nameri ponudnika DEOS d.d.  za opravljanje storitve  
      institucionalnega varstva  
18. Predlog Sklepa o soglasju k nameri ponudnika Slovensko društvo HOSPIC za  
      opravljanje storitve institucionalnega varstva  
19. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega  
      gospodarskega zavoda Zavoda za turizem Ljubljana s predlogom za sprejem po  
      hitrem postopku  
20. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih  
      pogojih za območje urejanja MP 4/1 Letališče  
21. Predlog Odloka o Občinskem lokacijskem načrtu za del območja urejanja BS 2/5  
      Nove Stožice in za del območja urejanja BO 2/4 Smelt  
22. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za  
      severni del območja urejanja VP 3/2 Brdo  
23. Program opremljanja stavbnih zemljišč za območjih urejanja MS 1/2 -1 in MR 1/1  
     Zelena jama - operativni sklepi za zaščito javnega interesa 
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O dnevnem redu je razpravljal svetnik Miha JAZBINŠEK, ki je predlagal umik naslednjih 
točk z dnevnega reda: Predlog Odredbe o določitvi območij za pešce ter Predlog Odredbe o 
spremembi in dopolnitvi Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje 
parkirnina. 
 
Župan je podal pojasnilo v zvezi z razpravo svetnika Mihe JAZBINŠKA in nato dal na 
glasovanje 
 
PREDLOG ZA UMIK TOČK Z DNEVNEGA REDA: 
 
Z dnevnega reda 8. seje se umakneta točki z naslovom: 
- Predlog Odredbe o določitvi območij za pešce, 
- Predlog Odredbe o spremembi in dopolnitvi Odredbe o določitvi javnih parkirnih 
površin, kjer se plačuje parkirnina. 
 
Navzočnost je priglasilo 29 svetnikov. 
Za je glasovalo 6 svetnikov. Proti je glasovalo 22 svetnikov. 
 
Predlog za umik točk z dnevnega reda ni bil sprejet. 
 
 
Nato je župan dal na glasovanje 
 
1. PREDLOG ZA RAZŠIRITEV PREDLAGANEGA DNEVNEGA REDA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se predlagani dnevni red 8. 
seje mestnega sveta razširi z naslednjo točko: 
 
- Predlog Odredbe o določitvi območij za pešce. 
 
Navzočnost se ni spremenila (29 svetnikov). 
Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Predlog za razširitev dnevnega reda je bil sprejet. 
 
 
2. PREDLOG ZA RAZŠIRITEV PREDLAGANEGA DNEVNEGA REDA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se predlagani dnevni red 8. 
seje mestnega sveta razširi z naslednjo točko: 
 
- Predlog Odredbe o spremembi in dopolnitvi Odredbe o določitvi javnih parkirnih 
površin, kjer se plačuje parkirnina.  
 
Navzočnost se ni spremenila (29 svetnikov). 
Za je glasovalo 21 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Predlog za razširitev dnevnega reda je bil sprejet. 
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3. PREDLOG ZA RAZŠIRITEV PREDLAGANEGA DNEVNEGA REDA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se predlagani dnevni red 8. 
seje mestnega sveta razširi z naslednjo točko: 
 
- Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za severni 
del območja urejanja VP 3/2 Brdo.  
 
Navzočnost se ni spremenila (29 svetnikov). 
Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Predlog za razširitev dnevnega reda je bil sprejet. 
 
 
Zatem je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog dnevnega reda 8. seje mestnega 
sveta, skupaj s sprejetimi spremembami. 
 
Navzočnost se ni spremenila (29 svetnikov). 
Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Predlagani dnevni red (skupaj s sprejetimi spremembami) je bil sprejet. 

 
 

AD 1. 
 

POTRDITEV ZAPISNIKOV 6. IN 7. SEJE TER 8. IZREDNE SEJE MESTNEGA 
SVETA MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje.  
 
 
1. POTRDITEV ZAPISNIKA 6. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA  
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi zapisnik 6. seje Mestnega sveta Mestne 
občine Ljubljana z dne 18. junija 2007. 
 
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov. 
Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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2. POTRDITEV ZAPISNIKA 7. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA  
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi zapisnik 7. seje Mestnega sveta Mestne 
občine Ljubljana z dne 9. julija 2007. 
 
Navzočnost se ni spremenila (24 svetnikov). 
Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
3. POTRDITEV ZAPISNIKA 8. IZREDNE SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE 

OBČINE LJUBLJANA  
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi zapisnik 8. izredne seje Mestnega sveta 
Mestne občine Ljubljana z dne 9. julija 2007. 
 
Navzočnost se ni spremenila (24 svetnikov). 
Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 2.  
 

VPRAŠANJA IN POBUDE SVETNIKOV TER ODGOVORI NA VPRAŠANJA IN 
POBUDE 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem in po sklicu seje.  
 
Pisno pobudo z zahtevo za ustno predstavitev je skladno z 98. členom poslovnika mestnega 
sveta v roku 5 delovnih dni pred sejo mestnega sveta poslala svetnica prof. dr. Metka 
TEKAVČIČ (glede parkiranja staršev otrok pacientov Pediatrične klinike). 
 
Svetnik Dimitrij KOVAČIČ je prejel odgovore na svoji pobudi:  
1. glede ureditve prometa pri pivovarni Union; 
2. glede okolice podjetja Surovina, d.d. 
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Ustno vprašanje je namesto svetnice prof. dr. Metke TEKAVČIČ, ki trenutno ni bila navzoča 
v dvorani, postavil svetnik Gregor ISTENIČ. 
 
Na vprašanje je odgovorila Zdenka GROZDE, direktorica Javnega holdinga Ljubljana. 
 

 
AD 3. 

 
POROČILO ŽUPANA 

 
Župan je svetnikom predstavil poročilo. 
 
 

AD 4. 
 

KADROVSKE ZADEVE 
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli po sklicu seje. 
 
Aleš ČERIN, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je podal 
uvodno obrazložitev. 
 
1. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU TREH PREDSTAVNIC MESTNE OBČINE 
LJUBLJANA V SVET SVETOVALNEGA CENTRA ZA OTROKE, MLADOSTNIKE 
IN STARŠE LJUBLJANA  
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
V Svet Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana se za 
predstavnice Mestne občine Ljubljana  i m e n u j e j o: 
 
- Anja BAH ŽIBERT 
- Katarina KRIVIC 
- Mina STOJILOV 
 
Mandat imenovanih traja štiri leta. 
 
Navzočnost je priglasilo 34 svetnikov. 
Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
2. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA DIREKTORICO DOMA STAREJŠIH 
OBČANOV LJUBLJANA MOSTE - POLJE  
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
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PREDLOG SKLEPA: 
 
Dušanki VREG se da pozitivno mnenje h kandidaturi za direktorico Doma starejših 
občanov Ljubljana Moste - Polje. 
 
Navzočnost je priglasilo 27 svetnikov. 
Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
3. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA DIREKTORICO VARSTVENO 
DELOVNEGA CENTRA TONČKE HOČEVAR  
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mag. Darji KUZMANIČ KORVA se da pozitivno mnenje h kandidaturi za direktorico 
Varstveno delovnega centra Tončke Hočevar. 
 
Navzočnost je priglasilo 35 svetnikov. 
Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
4. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO ŠOLSKEGA 
CENTRA LJUBLJANA – OE SPLOŠNE IN STROKOVNE GIMNAZIJE  
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Andreji KOTNIK TRČEK in Jožici VATOVEC se da pozitivno mnenje h kandidaturi 
za ravnateljico Šolskega centra Ljubljana – OE Splošne in strokovne gimnazije. 
 
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov. 
Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 

AD 5. 
 

POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA 
LETO 2007 ZA OBDOBJE OD 1. 1. DO 30. 6. 2007 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli pred sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročila odborov 
za stanovanjsko politiko, za varstvo okolja, za urejanje prostora in urbanizem, za 
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gospodarjenje z nepremičninami, za lokalno samoupravo ter poročilo pristojnega Odbora za 
finance.  
 
Jadranka DAKIĆ, predsednica Odbora za finance, je podala stališče pristojnega odbora.  
 
Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni želela besede. 
 
Razpravljali so svetniki: Miha JAZBINŠEK, Franc SLAK, Jadranka DAKIĆ, doc. dr. Gregor 
GOMIŠČEK in Dimitrij KOVAČIČ. 
 
Župan je podal pojasnila v zvezi z razpravami svetnikov in nato dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne 
občine Ljubljana za leto 2007 za obdobje od 1. 1. do 30. 6. 2007. 
 
Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov. 
Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki. 
 
Svetnik Dimitrij KOVAČIČ je opozoril na pomoto pri glasovanju in zahteval ponovitev 
glasovanja. 
 
Župan je dal predlog sklepa ponovno na glasovanje. 
 
Navzočnost se ni spremenila (23 svetnikov). 
Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti je glasovalo 8 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 6. 
 

PREDLOG ODLOKA O REBALANSU PRORAČUNA MESTNE OBČINE 
LJUBLJANA ZA LETO 2007 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročila odborov za 
stanovanjsko politiko, za gospodarjenje z nepremičninami, za urejanje prostora in urbanizem, 
za varstvo okolja, za kulturo in raziskovalno dejavnost, za lokalno samoupravo in poročilo 
pristojnega Odbora za finance ter amandmaje svetnikov Mihe JAZBINŠKA, Dimitrija 
KOVAČIČA za Svetniški klub SDS, Mihaela JARCA in Gregorja ISTENIČA. Pred sejo so 
prejeli še dopolnitev gradiva ter realizacijo proračuna MOL od 1. 1. do 31. 8. 2007. 
  
Stevo LEKIČ, načelnik Oddelka za finance, je podal uvodno obrazložitev.  
 
Jadranka DAKIĆ, predsednica Odbora za finance, je podala stališče pristojnega odbora.  
 
Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni želela besede. 
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Razpravljali so svetniki: dr. Jožef KUNIČ, Meta VESEL VALENTINČIČ, Dimitrij 
KOVAČIČ, Miha JAZBINŠEK, doc. dr. Milena Mileva BLAŽIĆ, Miloš PAVLICA, Mihael 
JARC, doc. dr. Gregor GOMIŠČEK, Gregor ISTENIČ, Janko MÖDERNDORFER, Anja 
BAH ŽIBERT, prof. dr. Metka TEKAVČIČ, Janez MOŠKRIČ, Slavko SLAK, Boštjan 
CIZELJ, prof. Janez KOŽELJ, mag. Janez KOPAČ in Franc SLAK. 
 
Po končani razpravi je župan podal odgovore in pojasnila v zvezi z razpravami svetnikov. 
 
Nato je dal župan na glasovanje najprej amandmaje in zatem še predlog sklepa: 
 
1. AMANDMA svetnikov Mihe JAZBINŠKA, Dimitrija KOVAČIČA za Svetniški klub 
SDS ter Mihaela JARCA: 
 
»Prvi odstavek 2. člena Odloka o rebalansu Proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 
2007 se nadomesti z besedilom, ki se glasi: »Občina se lahko zadolži za financiranje 
investicij na področju osnovnega šolstva in stanovanjske gradnje do višine 3.000.000 
evrov.«. 
Temu se prilagodi tudi določena višina Rebalansa proračuna MOL za leto 2007 iz 1. 
člena tega odloka. » 
 
Župan je povedal, da tako on sam kot tudi Odbor za finance amandmaja ne podpirata. 
 
Navzočnost je priglasilo 33 svetnikov. 
Za je glasovalo 6 svetnikov. Proti je glasovalo 21 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
2. AMANDMA svetnikov Mihe JAZBINŠKA, Dimitrija KOVAČIČA za Svetniški klub 
SDS ter Mihaela JARCA: 
 
»V C. RAČUN FINANCIRANJA se na kontu 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 
številka »24.000.000« nadomesti s številko«3.000.000«. Temu se prilagodijo tudi 
nadrejene postavke in kategorije. 
 
Sredstva, ki se zmanjšajo neposrednemu uporabniku: 
- 19. UREJANJE ZEMLJIŠČ na kontu 420600 Nakup zemljišč se številka »35.000. 000« 
nadomesti s številko »16.000.000«; 
- 23. PRORAČUNSKI SKLAD-OKOLJSKI SANACIJSKI PROJEKTI na kontu 409300 
Sredstva proračunskih skladov se številka »3.000.000« nadomesti s številko »1.000.000«. 
 
Temu se prilagodijo tudi nadrejene postavke in kategorije. » 
 
Župan je povedal, da tako on sam kot tudi Odbor za finance amandmaja ne podpirata. 
Navzočnost se ni spremenila (33 svetnikov). 
Za je glasovalo 7 svetnikov. Proti je glasovalo 21 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
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3. AMANDMA svetnika Gregorja ISTENIČA: 
 
»Pri proračunskem uporabniku 4. Šport se poveča postavka in dodajo finančna sredstva 
v višini 25.000,00 EUR za proračunskega uporabnika 4. Šport, proračunska postavka 
081007- Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu, konto 412000 tekoči 
transferji neprofitnim organizacijam in ustanovam. 
Sredstva se prerazporedijo iz postavke proračunskega uporabnika 19. Urejanje 
zemljišč, postavka 62088 Pridobivanje zemljišč, konto 420600 Nakupi zemljišč. Zneski 
se ustrezno popravijo.« 
 
Župan je povedal, da tako on sam kot tudi Odbor za finance amandmaja ne podpirata.  
 
Navzočnost se ni spremenila (33 svetnikov). 
Za je glasovalo 10 svetnikov. Proti je glasovalo 21 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
4. AMANDMA svetnika Gregorja ISTENIČA: 
 
Pri proračunskem uporabniku 13. Javna gasilska služba se poveča postavka in dodajo 
finančna sredstva v višini 150.000,00 EUR za proračunskega uporabnika 13 Javna 
gasilska služba, proračunska postavka 032006- Prostovoljne gasilske enote, konto 
412000 tekoči transferji neprofitnim organizacijam in ustanovam. 
Sredstva se prerazporedijo iz postavke proračunskega uporabnika 19. Urejanje 
zemljišč, postavka 62088 Pridobivanje zemljišč, konto 420600 Nakupi zemljišč. Zneski 
se ustrezno popravijo. 
 
Župan je povedal, da tako on sam kot tudi Odbor za finance amandmaja ne podpirata. 
 
Navzočnost se ni spremenila (33 svetnikov). 
Za je glasovalo 14 svetnikov. Proti je glasovalo 21 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
5. AMANDMA svetnikov Mihe JAZBINŠKA, Dimitrija KOVAČIČA za Svetniški klub 
SDS, Mihaela JARCA in Gregorja ISTENIČA: 
 
Pri neposrednem proračunskem uporabniku 19. UREJANJE ZEMLJIŠČ se v 
besedilnem delu proračunske postavke 052099 Komunalni deficit na koncu drugega 
odstavka( na strani II/208) doda alineja, ki se glasi: 
 
Za projektiranje Vodnikove ceste, ki jo je treba zgraditi po določilih veljavnega 
zazidalnega načrta za območje urejanja ŠS 8/2- Dravlje, in za dokončanje postopkov za 
pridobitev uporabnega dovoljenja za Brilejevo ulico in ploščadi ob njej. 
 
Župan je povedal, da tako on sam kot tudi Odbor za finance amandma podpirata.  
 
Navzočnost se ni spremenila (33 svetnikov). 
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Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o rebalansu proračuna 
Mestne občine Ljubljana za leto 2007, skupaj s sprejetim amandmajem. 
 
Obrazložitev glasu so podali svetniki: prof. dr. Metka TEKAVČIČ, Miha JAZBINŠEK, 
Mihael JARC in doc. dr. Gregor GOMIŠČEK. 
 
Župan je podal odgovore na obrazložitve glasu svetnikov. 
 
Navzočnost se ni spremenila (33 svetnikov). 
Za je glasovalo 21 svetnikov. Proti je glasovalo 7 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 

 
AD 7. 

 
PREDLOG ODLOKA O FINANCIRANJU ČETRTNIH SKUPNOSTI MESTNE 

OBČINE LJUBLJANA S PREDLOGOM ZA HITRI POSTOPEK 
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli predlog Sveta 
Četrtne skupnosti Posavje, sklep Sveta Četrtne skupnosti Center ter poročilo pristojnega 
Odbora za lokalno samoupravo. 
 
Vojko GRÜNFELD, načelnik Oddelka za lokalno samoupravo, je podal uvodno obrazložitev.  
 
Janko MÖDERNDORFER, predsednik Odbora za lokalno samoupravo, je podal stališče 
odbora.  
 
 
1.) 
Predlog za sprejem Odloka o financiranju četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana 
po hitrem postopku 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se Odlok o financiranju 
četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana sprejme po hitrem postopku. 
 
Navzočnost je priglasilo 22 svetnikov. 
 
Župan je ponovno ugotavljal navzočnost. 
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Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov. 
 
Župan je ponovil ugotavljanje navzočnosti. 
 
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov. 
Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
2.)  
Predlog Odloka o financiranju četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana 
 
Razpravljali so svetniki: Janez MOŠKRIČ, Janko MÖDERNDORFER in Gregor ISTENIČ. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o financiranju četrtnih 
skupnosti Mestne občine Ljubljana. 
 
Navzočnost se ni spremenila (24 svetnikov). 
Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 8. 
 

PREDLOG ODREDBE O DOLOČITVI OBMOČIJ ZA PEŠCE 
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli po sklicu seje, s predlogom za razširitev dnevnega reda 
seje. Nato so prejeli še poročilo pristojnega Odbora za gospodarske javne službe in promet ter 
sklepe Sveta Četrtne skupnosti Center. 
 
Rudolfa CIUHA, po pooblastilu vodja Oddelka za gospodarske javne službe in promet, je 
podala uvodno obrazložitev.  
 
Goran ISKRIČ, 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 ni želela besede. 
 
Razpravljali so svetniki: dr. Jožef KUNIČ, Slavko SLAK, Mihael JARC in Boštjan CIZELJ. 
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Po končani razpravi je župan podal pojasnila v zvezi z razpravami svetnikov in nato dal na 
glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odredbe o določitvi območij za 
pešce. 
 
Navzočnost je priglasilo 22 svetnikov. 
 
Župan je ponovno ugotavljal navzočnost. 
 
Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov. 
Za je glasovalo 20 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 9. 
 

PREDLOG ODREDBE O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ODREDBE O 
DOLOČITVI JAVNIH PARKIRNIH POVRŠIN, KJER SE PLAČUJE PARKIRNINA 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli po sklicu seje, s predlogom za razširitev dnevnega reda 
seje. Nato so prejeli še poročilo pristojnega Odbora za gospodarske javne službe in promet ter 
sklepe Sveta Četrtne skupnosti Center. 
 
Zdenka GROZDE, direktorica Javnega holdinga Ljubljana, je podala uvodno obrazložitev.  
 
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: dr. Jožef KUNIČ, Slavko SLAK, Maša KOCIPER in Mihael JARC.   
 
 
Nato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odredbe o spremembi in 
dopolnitvi Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina. 
 
Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov. 
Za je glasovalo 21 svetnikov. Proti sta glasovalo 2 svetnika. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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Ob 20.26 uri je župan odredil 30-minutni odmor. Seja se je nadaljevala ob 21.06 uri. 
 
 

AD 10. 
 

PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBI SKLEPA O USTANOVITVI SVETA 
LJUBLJANSKE URBANE REGIJE 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli še poročilo 
pristojnega Odbora za lokalno samoupravo. 
 
Vojko GRÜNFELD, načelnik Oddelka za lokalno samoupravo, je podal uvodno obrazložitev 
(tudi za naslednjo točko). 
 
Janko MÖDERNDORFER, predsednik Odbora za lokalno samoupravo, 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 spremembi sklepa o 
ustanovitvi Sveta Ljubljanske urbane regije. 
 
Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov. 
 
Župan je ponovno ugotavljal navzočnost. 
 
Navzočnost je priglasilo 21 svetnikov. 
 
Župan je ponovil ugotavljanje navzočnosti. 
 
Navzočnost je priglasilo 27 svetnikov. 
Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 11. 
 

PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBI SKLEPA O USTANOVITVI 
REGIONALNEGA RAZVOJNEGA SVETA LJUBLJANSKE URBANE REGIJE 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli še poročilo 
pristojnega Odbora za lokalno samoupravo. 
 
Janko MÖDERNDORFER, predsednik Odbora za lokalno samoupravo, 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 spremembi Sklepa o 
ustanovitvi Regionalnega razvojnega sveta Ljubljanske urbane regije. 
 
Navzočnost je priglasilo 26 svetnikov. 
Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 12. 
 

PREDLOG ODLOKA O RAZGLASITVI TRGOVSKEGA PAVILJONA V ŠIŠKI ZA 
KULTURNI SPOMENIK LOKALNEGA POMENA 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli še poročilo 
pristojnega Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost. 
 
Miljana BUTINA SMRDEL iz Oddelka za kulturo in raziskovalno dejavnost je podala 
uvodno obrazložitev.  
 
Peter BOŽIČ, predsednik Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost, je podal stališče 
odbora.  
 
Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni želela besede. 
 
Ker k predlogu Odloka o razglasitvi Trgovskega paviljona v Šiški za kulturni spomenik 
lokalnega pomena ni bil vložen noben amandma, ni bilo razprave, zato je župan dal na 
glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o  razglasitvi Trgovskega 
paviljona v Šiški za kulturni spomenik lokalnega pomena. 
 
Navzočnost je priglasilo 28 svetnikov. 
Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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AD 13. 
 

PREDLOG ODLOKA O RAZGLASITVI HOTELA BELLEVUE ZA KULTURNI 
SPOMENIK LOKALNEGA POMENA 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli še poročilo 
pristojnega Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost. 
 
Miljana BUTINA SMRDEL iz Oddelka za kulturo in raziskovalno dejavnost je podala 
uvodno obrazložitev.  
 
Peter BOŽIČ, predsednik Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost, je podal stališče 
odbora.  
 
Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni želela besede. 
 
Ker k predlogu Odloka o razglasitvi Hotela Bellevue za kulturni spomenik lokalnega pomena 
ni bil vložen noben amandma, ni bilo razprave, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o razglasitvi Hotela 
Bellevue za kulturni spomenik lokalnega pomena. 
 
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov. 
Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 

 
AD 14. 

 
OSNUTEK ODLOKA O RAZGLASITVI HRIBARJEVE HIŠE V LJUBLJANI, 

TAVČARJEVA 2, ZA KULTURNI SPOMENIK LOKALNEGA POMENA 
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega 
Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost ter sklep Sveta Četrtne skupnosti Center. 
 
Miljana BUTINA SMRDEL iz Oddelka za kulturo in raziskovalno dejavnost je podala 
uvodno obrazložitev.  
 
Peter BOŽIČ, predsednik Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost, je podal stališče 
pristojnega odbora.  
 
Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni želela besede. 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
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Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Osnutek Odloka o razglasitvi Hribarjeve 
hiše v Ljubljani, Tavčarjeva 2, za kulturni spomenik lokalnega pomena. 
 
Navzočnost je priglasilo 27 svetnikov. 
Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Poslovnik mestnega sveta v 122. členu med drugim določa, da svet lahko sprejme akt po 
skrajšanem postopku, če svetniki k osnutku akta nimajo pripomb, ki bi se nanašale na 
spremembe in dopolnitve njegovega besedila. Svet v tem primeru na predlog predlagatelja 
odloči, da po končani obravnavi osnutka akta preide na dokončno odločanje o predlogu akta 
še na isti seji. 
 
Ker k Osnutku Odloka o razglasitvi Hribarjeve hiše v Ljubljani, Tavčarjeva 2, za kulturni 
spomenik lokalnega pomena, ni bilo pripomb, je župan v skladu s 122. členom poslovnika 
mestnega sveta dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Po sprejemu Osnutka Odloka o razglasitvi Hribarjeve hiše v Ljubljani, Tavčarjeva 2, za 
kulturni spomenik lokalnega pomena Mestni svet Mestne občine Ljubljana še na isti seji 
preide na obravnavo in dokončno odločanje o predlogu odloka.  
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Predlog Odloka o razglasitvi Hribarjeve 
hiše v Ljubljani, Tavčarjeva 2, za kulturni spomenik lokalnega pomena. 
 
Navzočnost je priglasilo 27 svetnikov. 
Za je glasovalo 19 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 15. 
 

OSNUTEK ODLOKA O RAZGLASITVI CERKVE SV. NIKOLAJA NA JANČAH S 
POKOPALIŠČEM ZA KULTURNI SPOMENIK LOKALNEGA POMENA 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega 
Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost. 
 
Miljana BUTINA SMRDEL iz Oddelka za kulturo in raziskovalno dejavnost je podala 
uvodno obrazložitev. 
 
Peter BOŽIČ, predsednik Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost, je podal stališče 
pristojnega odbora. 
 
Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni želela besede. 
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Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Osnutek Odloka o razglasitvi cerkve sv. 
Nikolaja na Jančah s pokopališčem za kulturni spomenik lokalnega pomena.  
 
Navzočnost je priglasilo 27 svetnikov. 
Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Ker k Osnutku Odloka o razglasitvi cerkve sv. Nikolaja na Jančah s pokopališčem za kulturni 
spomenik lokalnega pomena ni bilo pripomb, je župan v skladu s 122. členom poslovnika 
mestnega sveta dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Po sprejemu Osnutka Odloka o razglasitvi cerkve sv. Nikolaja na Jančah s 
pokopališčem za kulturni spomenik lokalnega pomena Mestni svet Mestne občine 
Ljubljana še na isti seji preide na obravnavo in dokončno odločanje o predlogu odloka. 
 
Navzočnost je priglasilo 27 svetnikov. 
Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Nato je župan dal na glasovanje še 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Predlog Odloka o razglasitvi cerkve sv. 
Nikolaja na Jančah s pokopališčem za kulturni spomenik lokalnega pomena. 
 
Navzočnost se ni spremenila (27 svetnikov). 
Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 16. 
 

PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K DODELITVI DELA PLAČE ZA DELOVNO 
USPEŠNOST V. D. DIREKTORICE JAVNEGA ZAVODA LEKARNA LJUBLJANA 

ZA LETO 2006 
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega 
Odbora za zdravstvo in socialno varstvo. 
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Tilka KLANČAR, načelnica Oddelka za zdravstvo in socialno varnost, je podala uvodno 
obrazložitev.  
 
Bogomir GORENŠEK, predsednik Odbora za zdravstvo in socialno varstvo, je podal stališče 
pristojnega 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 dodelitvi dela 
plače za delovno uspešnost v. d. direktorice Javnega zavoda Lekarna Ljubljana za leto 
2006. 
 
Navzočnost je priglasilo 27 svetnikov. 
Za je glasovalo 22 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 17. 
 

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

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega 
Odbora za zdravstvo in socialno varstvo. 
 
Tilka KLANČAR, načelnica Oddelka za zdravstvo in socialno varnost, je podala uvodno 
obrazložitev (tudi za naslednjo točko).  
 
Bogomir GORENŠEK, predsednik Odbora za zdravstvo in socialno varstvo, je podal stališče 
pristojnega odbora (tudi za naslednjo točko).  
 
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 nameri 
ponudnika DEOS, d.d. za opravljanje storitve institucionalnega varstva. 
 
Navzočnost je priglasilo 26 svetnikov. 
Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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AD 18. 
 

PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K NAMERI PONUDNIKA SLOVENSKO 
DRUŠTVO HOSPIC ZA OPRAVLJANJE STORITVE INSTITUCIONALNEGA 

VARSTVA 
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega 
Odbora za zdravstvo in socialno varstvo. 
 
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 nameri 
ponudnika Slovensko društvo HOSPIC za opravljanje storitve institucionalnega 
varstva. 
 
Navzočnost je priglasilo 28 svetnikov. 
Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 19. 
 

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA 
GOSPODARSKEGA ZAVODA ZAVODA ZA TURIZEM LJUBLJANA S 

PREDLOGOM ZA SPREJEM PO HITREM POSTOPKU 
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli še poročilo 
pristojnega Odbora za gospodarske dejavnosti, turizem in kmetijstvo. 
 
Barbara VAJDA, direktorica Zavoda za turizem, je podala uvodno obrazložitev.  
 
Bojan ALBREHT, predsednik Odbora za gospodarske javne službe in promet, je podal 
stališče odbora.  
 
Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni želela besede. 
 
 
1.) 
Predlog za sprejem Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi Javnega gospodarskega 
zavoda Zavoda za turizem Ljubljana po hitrem postopku 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
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PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se Odlok o spremembah 
Odloka o ustanovitvi Javnega gospodarskega zavoda Zavoda za turizem Ljubljana 
sprejme po hitrem postopku. 
 
Navzočnost je priglasilo 27 svetnikov. 
Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
2.)  
Predlog Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi Javnega gospodarskega zavoda 
Zavoda za turizem Ljubljana 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o spremembah Odloka o 
ustanovitvi Javnega gospodarskega zavoda Zavoda za turizem Ljubljana. 
 
Navzočnost se ni spremenila (27 svetnikov). 
Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 20. 
 

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 
PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH ZA OBMOČJE UREJANJA MP 4/1 

LETALIŠČE 
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli poročilo 
pristojnega Odbora za urejanje prostora in urbanizem. 
 
Alenka PAVLIN, vodja Službe za področje lokacijskih načrtov in prenovo v Oddelku za 
urbanizem, 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. 
 
Ker k predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih 
pogojih za območje urejanja MP 4/1 Letališče ni bil vložen noben amandma, razprave ni bilo, 
zato je župan dal na glasovanje  
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PREDLOG SKLEPA: 
 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja MP 4/1 
Letališče. 
 
Navzočnost je priglasilo 29 svetnikov. 
Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 21. 
 

PREDLOG ODLOKA O OBČINSKEM LOKACIJSKEM NAČRTU ZA DEL 
OBMOČJA UREJANJA BS 2/5 NOVE STOŽICE IN ZA DEL OBMOČJA UREJANJA 

BO 2/4 SMELT  
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem in po sklicu seje. Po sklicu seje so prejeli 
poročilo pristojnega Odbora za urejanje prostora in urbanizem z amandmajem. 
 
Alenka PAVLIN, vodja Službe za področje lokacijskih načrtov in prenovo v Oddelku za 
urbanizem, 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. 
 
O 22. členu predloga odloka, h kateremu je Odbor za urejanje prostora in urbanizem vložil 
amandma, so razpravljali svetniki: prof. dr. Andrej RUS, Mihael JARC, prof. Janez KOŽELJ 
in mag. Janez KOPAČ. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje  
 
AMANDMA Odbora za urejanje prostora in urbanizem: 
 
V 22. členu odloka v poglavju z naslovom (urbanistična pogodba) se v 2. in 3. stavku 
besedo »upravljanje« nadomesti z besedilom »v last in posest«. 
 
Navzočnost je priglasilo 27 svetnikov. 
Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
Nato je župan dal na glasovanje  
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Predlog Odloka o občinskem lokacijskem 
načrtu za del območja urejanja BS 2/5 Nove Stožice in za del območja urejanja BO 2/4 
Smelt, skupaj s sprejetim amandmajem. 
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Navzočnost se ni spremenila (27 svetnikov). 
Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 22. 
 

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 
ZAZIDALNEM NAČRTU ZA SEVERNI DEL OBMOČJA UREJANJA VP 3/2 BRDO 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli po sklicu seje, s predlogom za razširitev dnevnega reda 
seje. Nato so prejeli še poročilo pristojnega Odbora za urejanje prostora in urbanizem. 
 
Alenka PAVLIN, vodja Službe za področje lokacijskih načrtov in prenovo v Oddelku za 
urbanizem, 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. 
 
Ker k Predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za severni 
del območja urejanja VP 3/2 Brdo ni bil vložen noben amandma, razprave ni bilo, zato je 
župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Predlog Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za severni del območja urejanja VP 3/2 Brdo. 
 
Navzočnost je priglasilo 29 svetnikov. 
Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 23. 
 

PROGRAM OPREMLJANJA STVBANIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJI UREJANJA 
MS 1/2-1 IN MR 1/1 ZELENA JAMA – OPERATIVNI SKLEPI ZA ZAŠČITO 

JAVNEGA INTERESA 
 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. S sklicem seje so prejeli tudi sklep o 
določitvi pristojnega delovnega telesa, po sklicu pa še poročilo pristojnega Odbora za urejanje 
prostora in urbanizem in poročilo Statutarno pravne komisije. 
 
Predstavnik predlagateljev svetnik Miha JAZBINŠEK je podal uvodno obrazložitev ter 
umaknil predlog 1., 2. in 4. sklepa.  
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Prof. Janez KOŽELJ, predsednik Odbora za urejanje prostora in urbanizem, je podal stališče 
odbora.  
 
Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER je podala stališče komisije. 
 
Razpravljala sta svetnika Gregor ISTENIČ in Miha JAZBINŠEK. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog sklepa o pripravi »Programa 
opremljanja stavbnih zemljišč na območju urejanja MS 1/2-1 in MR 1/1 Zelena jama«. 
 
Župan je povedal, da predloga sklepa ne podpira. 
 
Navzočnost je priglasilo 29 svetnikov. 
Za je glasovalo 15 svetnikov. Proti je glasovalo 12 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
 
S tem je bil izčrpan dnevni red 8. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, zato je župan 
ob 22.12 uri sejo končal. 
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