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

Številka: 032-213/2007-8 
Datum: 24. 9. 2007    
 
 

Z A P I S N I K 
 
 
8. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, ki je bila v ponedeljek, 9. 
julija 2007. 

 
Seja je potekala v Veliki sejni dvorani Mestne občine Ljubljana, Magistrat, Mestni trg 
1, Ljubljana. 
 
Sejo sta vodila župan Mestne občine Ljubljana Zoran JANKOVIĆ in podžupan Janko 
MÖDERNDORFER. 
 
Na seji so bili navzoči člani in članice Mestnega sveta (v nadaljevanju svetniki): 
 
Bruna ANTAUER, 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, Gregor ISTENIČ, Roman 
JAKIČ, Miha JAZBINŠEK, Aleš KARDELJ, Mojca KAVTIČNIK, mag. Janez KOPAČ, 
Iztok KORDIŠ, prof. Janez KOŽELJ, Mojca KUCLER DOLINAR, Mitja MERŠOL, 
Janko MÖDERNDORFER, Janez MOŠKRIČ, Miloš PAVLICA, Marija Dunja PIŠKUR 
KOSMAČ, Sašo RINK, prof. dr. Andrej RUS, Danica SIMŠIČ, Slavko SLAK, Eva 
STRMLJAN KRESLIN, prof. dr. Metka TEKAVČIČ in Peter VILFAN. 
 
Seje se niso udeležili svetniki: Bojan ALBREHT, Anja BAH ŽIBERT, Bogomir 
GORENŠEK, Mihael JARC, Maša KOCIPER, Roman KOLAR, Dimitrij KOVAČIČ, dr. 
Jožef KUNIČ, Franc SLAK, Peter SUŠNIK, prof. dr. Gregor TOMC, Marjeta VESEL 
VALENTINČIČ in dr. Slavko ZIHERL. 
 
Seja se je pričela ob 18.07 uri (po končani 7. seji) ob navzočnosti 31 svetnikov. 
 
Za 8. izredno sejo je bil določen naslednji DNEVNI RED: 
 
1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o oglaševanju s predlogom za 
hitri postopek 
2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o posebni in podrejeni rabi 
javnih površin s predlogom za hitri postopek 
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O dnevnem redu izredne seje mestni svet skladno s 57. členom Poslovnika Mestnega sveta 
Mestne občine Ljubljana ni ne razpravljal in ne glasoval. 
 
 

AD 1. 
 

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 
OGLAŠEVANJU S PREDLOGOM ZA HITRI POSTOPEK 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje.  
 
Podžupan Janko MÖDERNDORFER je pojasnil, da gre za nujno zadevo, ki jo je potrebno 
obravnavati, preden so izpolnjeni pogoji za sklic redne seje, zato je predlagal, da ob smiselni 
uporabi petega odstavka 50. člena poslovnika mestnega sveta o tem odloči mestni svet.  
 
Na glasovanje je dal 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana ob smiselni uporabi 50. člena poslovnika mestnega 
sveta odloča o zadevi iz 1. točke določenega dnevnega reda 8. izredne seje z naslovom 
»Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o oglaševanju s predlogom za 
hitri postopek« brez obravnave na pristojnem delovnem telesu. 
 
Navzočnost je priglasilo 25 svetnikov. 
Za je glasovalo 22 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
  
 
Gorazd GORKIČ, vodja Službe za skupne zadeve v Oddelku za javne gospodarske službe in 
promet, je podal uvodno obrazložitev. 
 
Podpredsednik Statutarno pravne komisije Miloš PAVLICA ni želel besede. 
 
 
1.) 
Predlog za sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o posebni in podrejeni 
rabi javnih površin po hitrem postopku  
 
Razpravljali so svetniki: Gregor ISTENIČ, prof. dr. Andrej RUS, Miha JAZBINŠEK in 
Roman JAKIČ.  
 
Po končani razpravi je podžupan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se Odlok o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o oglaševanju sprejme po hitrem postopku. 
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Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov. 
Za je glasovalo 22 svetnikov. Proti je glasovalo 5 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
2.)  
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o oglaševanju 
 
Razpravljali so svetniki: Gregor ISTENIČ, Miha JAZBINŠEK, Roman JAKIČ in prof. dr. 
Metka TEKAVČIČ. 
 
Ob 18. 33 uri je med repliko svetnika Gregorja ISTENIČA vodenje seje prevzel župan Zoran 
JANKOVIĆ. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o oglaševanju. 
 
Navzočnost je priglasilo 27 svetnikov. 
Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 2. 
 

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O POSEBNI 
IN PODREJENI RABI JAVNIH POVRŠIN S PREDLOGOM ZA HITRI POSTOPEK 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje.  
 
Župan je pojasnil, da gre za nujno zadevo, ki jo je potrebno obravnavati, preden so izpolnjeni 
pogoji za sklic redne seje, zato je predlagal, da ob smiselni uporabi petega odstavka 50. člena 
poslovnika mestnega sveta o tem odloči mestni svet. 
 
Na glasovanje je dal 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana ob smiselni uporabi 50. člena poslovnika mestnega 
sveta odloča o zadevi iz 2. točke določenega dnevnega reda 8. izredne seje z naslovom 
»Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o posebni in podrejeni rabi 
javnih površin s predlogom za hitri postopek« brez obravnave na pristojnem delovnem 
telesu. 
 
Navzočnost je priglasilo 30 svetnikov. 
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Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
  
 
Gorazd GORKIČ, vodja Službe za skupne zadeve v Oddelku za javne gospodarske službe in 
promet, je podal uvodno obrazložitev.  
 
Podpredsednik Statutarno pravne komisije Miloš PAVLICA ni želel besede. 
 
 
1.) 
Predlog za sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o posebni in podrejeni 
rabi javnih površin 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 spremembah in 
dopolnitvah Odloka o posebni in podrejeni rabi javnih površin sprejme po hitrem 
postopku. 
 
Navzočnost je priglasilo 31 svetnikov. 
Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
2.)  
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o posebni in podrejeni rabi 
javnih površin 
 
Razpravljal je svetnik Miha JAZBINŠEK. 
 
Odgovor na vprašanje iz razprave svetnika Mihe JAZBINŠKA je podala Rudolfa CIUHA, po 
pooblastilu vodja Oddelka za gospodarske javne službe in promet. 
 
Župan je dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o posebni in podrejeni rabi javnih površin. 
 
Navzočnost je priglasilo 30 svetnikov. 
Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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S tem je bil izčrpan dnevni red 8. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, zato je 
župan ob 18.45 uri sejo končal. 
 
 
 

VODJA 
Službe za organiziranje dela 

mestnega sveta 
Matjaž BREGAR 

 
po pooblastilu 

Gregor RIGLER 

  
ŽUPAN 

Mestne občine Ljubljana 
Zoran JANKOVIĆ 

 
 

 


