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

Številka: 032-198/2007-31 
Datum: 24. 9. 2007 
 
 

ZAPISNIK 
 
 
7. 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 je vodil podžupan Mestne občine Ljubljana Janko MÖDERNDORFER. 
  
Na seji so bili navzoči člani in članice Mestnega sveta (v nadaljevanju svetniki): 
 
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, Gregor ISTENIČ, Roman JAKIČ, Miha 
JAZBINŠEK, Aleš KARDELJ, Mojca KAVTIČNIK, Roman KOLAR, mag. Janez 
KOPAČ, Iztok KORDIŠ, Dimitrij KOVAČIČ, 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, Peter SUŠNIK, prof. dr. Metka 
TEKAVČIČ, Peter VILFAN in dr. Slavko ZIHERL. 
 
Seje se niso udeležili svetniki: Bojan ALBREHT, doc. dr. Gregor GOMIŠČEK, Bogomir 
GORENŠEK, Mihael JARC, Maša KOCIPER, dr. Jožef KUNIČ, Franc SLAK, prof. dr. 
Gregor TOMC in Marjeta VESEL VALENTINČIČ. 
 
Seja se je pričela ob 14.40 uri ob navzočnosti 27 svetnikov. 
 
Podžupan je svetnike obvestil, da umika 12. točko predlaganega dnevnega reda z naslovom 
»Predlog Strategije razvoja socialnega varstva v Mestni občini Ljubljana od 2007 do 
2011«.  Ostale točke dnevnega reda so se ustrezno preštevilčile. 
 
Po sklicu seje so svetniki prejeli še predlog razširitve dnevnega reda z naslednjima točkama: 
- Predlog Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za del območja urejanja MS 1/2-1 
Zelena jama, 
- Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih 
pogojih za plansko celoto Š6 – Stanežiče Vižmarje.  
 
Tako je podžupan dal v obravnavo naslednji PREDLOG DNEVNEGA REDA: 
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1. Potrditev zapisnikov 5. seje ter 6. in 7. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine 
Ljubljana 

2. Vprašanja in pobude ter odgovori na vprašanja in pobude 
3. Poročilo župana 
4. Kadrovske zadeve 
5. Potrditev uradnega prečiščenega besedila Statuta Mestne občine Ljubljana 
6. Potrditev uradnega prečiščenega besedila Poslovnika Mestnega sveta Mestne 

občine Ljubljana 
7. Odplačen prenos poslovnega deleža JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o. v 

družbah JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKE TRŽNICE d.o.o., PARKIRIŠČA 
JAVNO PODJETJE d.o.o. in ŽALE Javno podjetje, d.o.o. na Mestno občino 
Ljubljana 

8. Predlog mnenja k Predlogu območij pokrajin v Sloveniji, z imeni in sedeži 
9. Predlog Sklepa o subvencioniranju najemnin po Stanovanjskem zakonu 

uporabnikom stanovanjskih enot 
10. Predlog Sklepa o soglasju k Statutu Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana 
11. Dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 

zadrževalni kanal Fužine – Zalog z zadrževalnim bazenom pred centralno čistilno 
napravo v Zalogu 

     12. Predlog Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za del območja urejanja MS 1/2- 
           1 Zelena jama, 
     13. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih  
           pogojih za plansko celoto Š6 – Stanežiče Vižmarje 
 
 
O predlaganem dnevnem redu ni razpravljal nihče, zato je podžupan dal na glasovanje 
 
1. PREDLOG ZA RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se predlagani dnevni red 7. 
seje mestnega sveta razširi z naslednjo točko: 
 
- Predlog Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za del območja urejanja MS 1/2-1 
Zelena jama. 
 
Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov. 
Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 
 
Predlog za razširitev dnevnega reda je bil sprejet. 
 
 
2. PREDLOG ZA RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se predlagani dnevni red 7. 
seje mestnega sveta razširi z naslednjo točko: 
 
- Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih 
pogojih za plansko celoto Š6 – Stanežiče Vižmarje.  
 
Navzočnost se ni spremenila (23 svetnikov). 
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Za je glasovalo 21 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 
 
Predlog za razširitev dnevnega reda je bil sprejet. 
 
 
Nato je podžupan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog dnevnega reda 7. seje mestnega 
sveta, skupaj s sprejetima spremembama. 
 
Navzočnost se ni spremenila (23 svetnikov). 
Za je glasovalo 21 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Predlagani dnevni red je bil sprejet. 
 
 

AD 1. 
 

POTRDITEV ZAPISNIKOV 5. SEJE TER 6. IN 7. IZREDNE SEJE MESTNEGA 
SVETA MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje.  
 
1. POTRDITEV ZAPISNIKA 5. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA  
 
Razpravljal ni nihče, zato je podžupan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi zapisnik 5. seje Mestnega sveta Mestne 
občine Ljubljana z dne 23. aprila 2007. 
 
Navzočnost je priglasilo 21 svetnikov. 
 
Podžupan je ponovno ugotavljal navzočnost. 
 
Navzočnost je priglasilo 25 svetnikov. 
Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
2. POTRDITEV ZAPISNIKA 6. IZREDNE SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE 

OBČINE LJUBLJANA  
 
Razpravljal ni nihče, zato je podžupan dal na glasovanje 
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PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi zapisnik 6. izredne seje Mestnega sveta 
Mestne občine Ljubljana z dne 23. aprila 2007. 
 
Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov). 
Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
3. POTRDITEV ZAPISNIKA 7. IZREDNE SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE 

OBČINE LJUBLJANA  
 
Razpravljal ni nihče, zato je podžupan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi zapisnik 7. izredne seje Mestnega sveta 
Mestne občine Ljubljana z dne 21. maja 2007. 
 
Navzočnost se ni spremenila (25 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 po sklicu seje.  
 
Pisnih vprašanj z zahtevo za ustno predstavitev skladno z 98. členom poslovnika mestnega 
sveta v roku 5 delovnih dni pred sejo mestnega sveta ni poslal noben svetnik. 
 
Za pisni odgovor je vprašanje oz. pobudo poslal svetnik: 
- Dimitrij KOVAČIČ (1. glede ureditve prometa pri pivovarni Union; 
                                     2. glede okolice podjetja Surovina, d.d.) 
     
 

AD 3. 
 

POROČILO ŽUPANA 
 

Podžupan Aleš ČERIN je predstavil poročilo župana. 
 
Svetnik Roman KOLAR je želel razpravljati, podžupan Janko MÖDERNDORFER pa mu je 
pojasnil, da pri tej točki po poslovniku mestnega sveta ni razprave. 
 
Svetnik Miha JAZBINŠEK je zaprosil, da se prebrano gradivo dostavi svetnikom. 
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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 SVETA ZA VARSTVO PRAVIC 
NAJEMNIKOV STANOVANJ V MESTNI OBČINI LJUBLJANA 
 
Razpravljal ni nihče, zato je podžupan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
V  Svet za varstvo pravic najemnikov stanovanj v Mestni občini Ljubljana   s e   
i m e n u j e j o : 
 
predsednik:           doc. dr. Samo UHAN  
 
namestnica predsednika:     Mateja Tamara FAJS 
 
člani:                Tadeja DOLENC            

Ariana LORGER – VILČNIK 
Miran PUKŠIČ 
Mojca SLOVENC 
Helena ŽGUR          

 
Mandat sveta je vezan na mandat Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana.  
 
Navzočnost je priglasilo 25 svetnikov. 
Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
2. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNICE MESTNE OBČINE 
LJUBLJANA V SVET OSNOVNE ŠOLE DRAGOMELJ 
 
Razpravljal je svetnik Roman KOLAR. 
 
Po končani razpravi je podžupan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
V  Svet Osnovne šole Dragomelj  s e   i m e n u j e : 
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Olga GLASER. 

 
Mandat imenovane traja štiri leta.  
  
Navzočnost je priglasilo 25 svetnikov. 
Za je glasovalo 20 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
3. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNICE MESTNE OBČINE 
LJUBLJANA V SVET CENTRA ZA SOCIALNO DELO LJUBLJANA CENTER 
 
Razpravljal ni nihče, zato je podžupan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
V Svet Centra za socialno delo Ljubljana Center   s e   i m e n u j e : 
 
Mojca KUCLER DOLINAR. 
 
Mandat imenovane traja štiri leta. 
 
Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov). 
Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 5. 
 

POTRDITEV URADNEGA PREČIŠČENEGA BESEDILA STATUTA MESTNE 
OBČINE LJUBLJANA 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli poročilo 
pristojne Statutarno pravne komisije. 
 
Drugi odstavek 124. člena poslovnika mestnega sveta določa, da uradno prečiščeno besedilo 
potrdi svet brez razprave, zato je podžupan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi uradno prečiščeno besedilo Statuta Mestne 
občine Ljubljana. 
 
Navzočnost je priglasilo 25 svetnikov. 
Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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AD 6. 

 
POTRDITEV URADNEGA PREČIŠČENEGA BESEDILA POSLOVNIKA 

MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE LJUBLJANA 
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli poročilo 
pristojne Statutarno pravne komisije. 
 
Drugi odstavek 124. člena poslovnika mestnega sveta določa, da uradno prečiščeno besedilo 
potrdi svet brez razprave, zato je podžupan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi uradno prečiščeno besedilo Poslovnika 
Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana. 
 
Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov). 
Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 

 
AD 7. 

 
ODPLAČEN PRENOS POSLOVNEGA DELEŽA JAVNEGA HOLDINGA 

LJUBLJANA, D.O.O. V DRUŽBAH JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKE TRŽNICE 
D.O.O., PARKIRIŠČA JAVNO PODJETJE D.O.O. IN ŽALE JAVNO PODJETJE, 

D.O.O. NA MESTNO OBČINO LJUBLJANA 
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli še poročilo 
pristojnega Odbora za finance. 
 
Stevo LEKIČ, načelnik Oddelka za finance, je podal uvodno obrazložitev.  
 
Jadranka DAKIĆ, predsednica Odbora za finance, je podala stališče pristojnega odbora.  
 
Podpredsednik Statutarno pravne komisije Miloš PAVLICA ni želel besede. 
 
Razpravljala sta svetnika Miha JAZBINŠEK in Peter SUŠNIK.  
 
Odgovore in pojasnila v zvezi z razpravama svetnikov je podala Zdenka GROZDE, 
direktorica Javnega holdinga Ljubljana, d.o.o. 
 
Po končani razpravi je podžupan dal na glasovanje 
 
PREDLOGE SKLEPOV: 
 
1. Mestni svet Mestne občine Ljubljana soglaša z odplačno pridobitvijo celotnih 
poslovnih deležev JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o v družbah JAVNO 



 8

PODJETJE LJUBLJANSKE TRŽNICE d.o.o., PARKIRIŠČA JAVNO PODJETJE 
d.o.o. in ŽALE Javno podjetje, d.o.o. 
 
Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov. 
Za je glasovalo 20 svetnikov. Proti je glasovalo 6 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 

2. Mestni svet Mestne občine Ljubljana pooblašča župana Mestne občine Ljubljana 
Zorana Jankovića za podpis pogodb o prenosu poslovnih deležev JAVNEGA 
HOLDINGA Ljubljana, d.o.o. v družbah JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKE 
TRŽNICE d.o.o., PARKIRIŠČA JAVNO PODJETJE d.o.o. in ŽALE Javno podjetje, 
d.o.o. na Mestno občino Ljubljana. 
 
Navzočnost se ni spremenila (23 svetnikov). 
Za je glasovalo 18 svetnikov. Proti so glasovali 4 svetniki. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
3. Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predloge Aktov o ustanovitvi družb z 
omejeno odgovornostjo JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKE TRŽNICE d.o.o., 
PARKIRIŠČA JAVNO PODJETJE d.o.o. in ŽALE Javno podjetje, d.o.o. 
 
Obrazložitev glasu je podal svetnik Miha JAZBINŠEK. 
 
Navzočnost se ni spremenila (23 svetnikov). 
Za je glasovalo 20 svetnikov. Proti je glasovalo 6 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
4. Mestni svet Mestne občine Ljubljana pooblašča župana Mestne občine Ljubljana 
Zorana Jankovića, da po podpisu pogodb o prenosu poslovnega deleža v družbah 
JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKE TRŽNICE d.o.o., PARKIRIŠČA JAVNO 
PODJETJE d.o.o. in ŽALE Javno podjetje, d.o.o. na Mestno občino Ljubljana, podpiše 
Akte o ustanovitvi družb z omejeno odgovornostjo JAVNO PODJETJE 
LJUBLJANSKE TRŽNICE d.o.o., PARKIRIŠČA JAVNO PODJETJE d.o.o. in ŽALE 
Javno podjetje, d.o.o. 
 
Navzočnost se ni spremenila (23 svetnikov). 
Za je glasovalo 22 svetnikov. Proti je glasovalo 6 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
5. Mestni svet Mestne občine Ljubljana pooblašča župana Mestne občine Ljubljana 
Zorana Jankovića, da v zvezi z drugim odstavkom 11. člena predlogov aktov o 
ustanovitvi družb z omejeno odgovornostjo JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKE 
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TRŽNICE d.o.o., PARKIRIŠČA JAVNO PODJETJE d.o.o. in ŽALE Javno podjetje, 
d.o.o., po uveljavitvi le teh, v imenu družbenika samostojno in polnopravno odloča o 
zahtevi za vplačilo osnovnih vložkov, o vračanju naknadnih vplačil, o delitvi in 
prenehanju poslovnih deležev, o ukrepih za pregled in nadzor dela poslovodij, o 
postavitvi prokurista s sklepom in o uveljavljanju zahtevkov družbe proti poslovodjem 
ali družbenikom v zvezi s povračilom škode, nastale pri ustanavljanju ali poslovodenju.  
 
Obrazložitev glasu so podali svetniki: Peter SUŠNIK, Miha JAZBINŠEK in Jadranka 
DAKIĆ. 
 
Navzočnost se ni spremenila (23 svetnikov). 
Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti je glasovalo 7 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 8. 
 

PREDLOG MNENJA K PREDLOGU OBMOČIJ POKRAJIN V SLOVENIJI, Z 
IMENI IN SEDEŽI 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli dopolnitev 
gradiva 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.  
 
Podpredsednik Statutarno pravne komisije Miloš PAVLICA ni želel besede. 
 
Razpravljali so svetniki: Miha JAZBINŠEK, Miloš PAVLICA, Peter BOŽIČ, Slavko SLAK, 
Peter SUŠNIK, Janez MOŠKRIČ, prof. dr. Metka TEKAVČIČ, Aleš ČERIN in Danica 
SIMŠIČ. 
 
Odgovore in pojasnila v zvezi z razpravami svetnikov je podal načelnik Vojko GRÜNFELD. 
 
Po končani razpravi je podžupan dal na glasovanje 
 
PREDLOGE SKLEPOV: 

 
1. Mestni svet Mestne občine Ljubljana ocenjuje, da Predlog območij pokrajin v 
Sloveniji, z imeni in sedeži ni primerna osnova za nadaljnjo obravnavo in ga je potrebno 
spremeniti tako: 
- da se določi teritorij Mestne občine Ljubljana kot samostojno pokrajino, ki izvaja 
pristojnosti pokrajine po organih Mestne občine Ljubljana, 
- da se v Republiki Sloveniji določi regionalizacija na največ šest pokrajin. 
 
Navzočnost je priglasilo 26 svetnikov. 
Za je glasovalo 20 svetnikov. Proti je glasovalo 9 svetnikov. 
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Sklep je bil sprejet. 
 
 
2. Mestni svet Mestne občine Ljubljana ocenjuje, da bi bilo, ne glede na gornji sklep, 
primerneje postopek predlaganja pokrajinske zakonodaje ustaviti oz. prekiniti, do 
priprave predlogov, ki bodo omogočali: 
- ustreznejšo razdelitev, ki naj zagotavlja racionalnejšo uvedbo pokrajin, 
- cenejše in uporabnikom dostopnejše usluge oziroma storitve, 
- dopolnjene in medsebojno usklajene glavne vidike (teritorialni, funkcionalni in 
finančni) regionalizacije, 
- vključitev občin, nevladnih organizacij in strokovne javnosti v njihovo 
pripravo 
 
Navzočnost se ni spremenila (26 svetnikov). 
Za je glasovalo 22 svetnikov. Proti je glasovalo 10 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 9. 
 

PREDLOG SKLEPA O SUBVENCIONIRANJU NAJEMNIN PO STANOVANJSKEM 
ZAKONU UPORABNIKOM STANOVANJSKIH ENOT 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli 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.  
 
Podpredsednik Statutarno pravne komisije Miloš PAVLICA ni želel besede. 
 
Razpravljal ni nihče, zato je podžupan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Predlog Sklepa o subvencioniranju 
neprofitnih najemnin po Stanovanjskem zakonu uporabnikom stanovanjskih enot. 
 
Navzočnost je priglasilo 30 svetnikov. 
Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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AD 10. 
 

PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K STATUTU ZAVODA ZA OSKRBO NA DOMU 
LJUBLJANA 

 
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 zdravstvo in socialno varstvo, je podala uvodno 
obrazložitev.  
 
Bogomir GORENŠEK, predsednik Odbora za zdravstvo in socialno varstvo, je podal stališče 
odbora.  
 
Podpredsednik Statutarno pravne komisije Miloš PAVLICA ni želel besede. 
 
Razpravljal ni nihče, zato je podžupan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Predlog Sklepa o soglasju k Statutu 
Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana. 
 
Navzočnost je priglasilo 28 svetnikov. 
Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 11. 
 

DOPOLNJEN OSNUTEK ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM 
PROSTORSKEM NAČRTU ZA ZADRŽEVALNI KANAL FUŽINE – ZALOG Z 
ZADRŽEVALNIM BAZENOM PRED CENTRALNO ČISTILNO NAPRAVO V 

ZALOGU 
 

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.  
 
Podpredsednik Statutarno pravne komisije Miloš PAVLICA ni želel besede. 
 
Razpravljali so svetniki: dr. Slavko ZIHERL, Roman JAKIČ, Miha JAZBINŠEK in Miloš 
PAVLICA.  
 



 12

Odgovore in pojasnila v zvezi z razpravami svetnikov je podala Alenka PAVLIN. 
 
Po končani razpravi je podžupan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Dopolnjen osnutek Odloka o občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu za zadrževalni kanal Fužine – Zalog z zadrževalnim 
bazenom pred centralno čistilno napravo v Zalogu, skupaj s pripombami iz razprave. 
 
Navzočnost je priglasilo 28 svetnikov. 
Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 12. 
 

PREDLOG ODLOKA O OBČINSKEM LOKACIJSKEM NAČRTU ZA DEL 
OBMOČJA UREJANJA MS 1/2-1 ZELENA JAMA 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli po sklicu seje. Po sklicu seje so prejeli tudi 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.  
 
Podpredsednik Statutarno pravne komisije Miloš PAVLICA ni želel besede. 
 
O 8., 10., 11., 12. in 14. členu predloga odloka, h katerim je Odbor za urejanje prostora in 
urbanizem vložil amandma, so razpravljali svetniki: Miha JAZBINŠEK, prof. Janez KOŽELJ 
in prof. dr. Andrej RUS. 
 
Prof. Janez KOŽELJ je podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da se glasovanje o tej 
točki v skladu s 106. členom poslovnika mestnega sveta preloži na eno od naslednjih sej 
mestnega sveta. 
 
Podžupan Janko MÖDERNDORFER je dal na glasovanje 
 
POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA: 
 
Glasovanje o Predlogu Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za del območja urejanja 
MS 1/2-1 Zelena jama se v skladu s 106. členom Poslovnika Mestnega sveta Mestne 
občine Ljubljana preloži na eno od naslednjih sej mestnega sveta. 
 
Navzočnost je priglasilo 31 svetnikov. 
Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 
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Postopkovni predlog sklepa je bil sprejet. 
 
 

AD 13. 
 

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 
PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH ZA PLANSKO CELOTO Š6 – 

STANEŽIČE VIŽMARJE 
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli po sklicu seje. Po sklicu seje so prejeli tudi 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. 
 
Ker k Predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih 
pogojih za plansko celoto Š6 – Stanežiče Vižmarje ni bil vložen noben amandma, razprave ni 
bilo, in podžupan je dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Predlog Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š6 – Stanežiče 
Vižmarje. 
 
Navzočnost je priglasilo 27 svetnikov. 
Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
 
S tem je bil izčrpan dnevni red 7. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, zato je 
podžupan ob 18.07 uri sejo končal. 
 
 
 

VODJA 
Službe za organiziranje dela 

mestnega sveta 
Matjaž BREGAR 

 
po pooblastilu 

Gregor RIGLER 

  
PODŽUPAN 

Mestne občine Ljubljana 
Janko MÖDERNDORFER 

 


