
 

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

Številka: 03200-5/2009-29 
Datum:   16. 7. 2009 
 
 

ZAPISNIK 
 
 
30. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, ki je bila v ponedeljek, 6. julija 2009. 
 
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): 
 
Bojan ALBREHT, Bruna ANTAUER, Anja BAH ŽIBERT, prof. dr. Bojana BEOVIĆ, izr. 
prof. dr. Milena Mileva BLAŽIĆ, Marko BOKAL, dr. Marta BON, mag. Nives CESAR, 
Boštjan CIZELJ, Aleš ČERIN, Jadranka DAKIĆ, doc. dr. Gregor GOMIŠČEK, Bogomir 
GORENŠEK, Gregor ISTENIČ, Roman JAKIČ, Mihael JARC, Miha JAZBINŠEK, Aleš 
KARDELJ, Mojca KAVTIČNIK, Maša KOCIPER, Roman KOLAR, mag. Janez KOPAČ, 
Iztok KORDIŠ, Dimitrij KOVAČIČ, prof. Janez KOŽELJ, dr. Jožef KUNIČ, Mitja 
MERŠOL, Janko MÖDERNDORFER, Janez MOŠKRIČ, Miloš PAVLICA, Marija Dunja 
PIŠKUR KOSMAČ, Ignac POLAJNAR, Sašo RINK, prof. dr. Andrej RUS, Slavko SLAK, 
Eva STRMLJAN KRESLIN, Peter SUŠNIK, prof. dr. Metka TEKAVČIČ, Marjeta VESEL 
VALENTINČIČ in Peter VILFAN.  
 
Seje se niso udeležili svetniki: Peter Jožef BOŽIČ, Danica SIMŠIČ, Franc SLAK, prof. dr. 
Gregor TOMC in dr. Slavko ZIHERL. 
 
 
Seja se je pričela ob 15.35 uri ob navzočnosti 24 svetnikov. 
 
S sklicem so svetniki prejeli predlog dnevnega reda 30. seje Mestnega sveta Mestne občine 
Ljubljana: 
 
1. Potrditev zapisnika 28. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana 
2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude 
3. Poročilo župana 
4. Kadrovske zadeve 
5. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje 

Salezijanskega zavoda Rakovnik 
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6. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele območij 
urejanja ŠS 2/2-1 in ŠS 2/2-2 Korotansko naselje 

7. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele območij 
urejanja BS 6/4-1 Gmajna in BR 6/1 Stare Črnuče 

8. Dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih 
ureditvenih pogojih za območja urejanja v mestnem središču - za dele območij 
urejanja CO 1/6 Čopova ulica in CO 1/13 Južni trg 

9. Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele 
območij urejanja BR 1/1 Stadion, BS 1/2 Bežigrad in BS 1/4 Koroška 

10. Dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem 
načrtu za območje urejanja VP 1/2 Rudnik  

11. Predlog Rebalansa finančnega načrta Javnega stanovanjskega sklada Mestne  
      občine Ljubljana za leto 2009 
12. a) Predlog Sklepa o zmanjšanju vrednosti namenskega premoženja in kapitala  
          Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana 
      b) Predlog Sklepa o povečanju vrednosti namenskega premoženja in kapitala  
          Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana 
13. Predlog Sklepa o soglasju k dodelitvi dela plače za redno delovno uspešnost  
      poveljniku javnega zavoda Gasilska brigada Ljubljana za leto 2008 
14. Predlog Sklepa o soglasju k dodelitvi dela plače za redno delovno uspešnost v.d. 

direktorici Agencije za šport Ljubljana za leto 2008  
15. Predlog Sklepa o soglasju k dodelitvi dela plače za redno delovno uspešnost  
      direktorici in namestnici direktorice za pravne, kadrovske in splošne zadeve  
      Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije za leto 2008 
16. Predlog Odloka o organizaciji in načinu izvajanja mestnih linijskih prevozov 

potnikov 
17. a) Predlog Odredbe o določitvi največje dovoljene hitrosti 

b) Predlog Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, namenjenih  
    parkiranju vozil stanovalcev s stalnim bivališčem na območju za pešce 
c) Predlog Odredbe o določitvi smeri potekanja prometa po glavnih mestnih  
    cestah in zbirnih cestah  
d) Predlog Odredbe o določitvi posebnih prometnih pasov za vozila mestnega  
     linijskega prevoza potnikov na občinskih cestah 

e) Predlog Odredbe o določitvi območij za pešce 
 
Po sklicu so svetniki prejeli predlog za  r a z š i r i t e v  dnevnega reda z novima točkama: 
 

− 17. točko z naslovom: »Predlog Sklepov o javno-zasebnem partnerstvu za 
izvedbo projekta »PARKIRNA HIŠA KOZOLEC 2«,  

− 18. točko z naslovom: »Predlog Akta o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo 
projekta izgradnje Plavalno gimnastičnega centra Ilirija«.  

 
Predlagana 17. točka postane 19. točka. 
 
Po sklicu so prejeli tudi predlog Svetniškega kluba LDS za  u m i k  predlagane 6. točke z 
naslovom "Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele območij 
urejanja ŠS 2/2-1 in ŠS 2/2-2 Korotansko naselje" z dnevnega reda 30. seje. 
 
Pred sejo so prejeli še predlog svetnika Mihe JAZBINŠKA za  u m i k  naslednjih 
predlaganih točk z dnevnega reda: 
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- 5. točke z naslovom: Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 
območje Salezijanskega zavoda Rakovnik, 
- 6. točke z naslovom: Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele 
območij urejanja ŠS 2/2-1 in ŠS 2/2-2 Korotansko naselje, 
- 7. točke z naslovom: Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele 
območij urejanja BS 6/4-1 Gmajna in BR 6/1 Stare Črnuče, 
- 8. točke z naslovom: Dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja v mestnem središču - za dele območij 
urejanja CO 1/6 Čopova ulica in CO 1/13 Južni trg, 
- 9. točke z naslovom: Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za dele območij urejanja BR 1/1 Stadion, BS 1/2 Bežigrad in BS 1/4 Koroška.  
 
Prav tako so prejeli predlog svetnika Petra SUŠNIKA za  u m i k  predlagane 9. točke z 
naslovom "Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele 
območij urejanja BR 1/1 Stadion, BS 1/2 Bežigrad in BS 1/4 Koroška" z dnevnega reda 30. 
seje mestnega sveta. 
 
Župan je povedal, da so svetniki pred sejo prejeli tudi predlog svetnika Mihe JAZBINŠKA 
za  u m i k  nove 18. točke z naslovom »Predlog Akta o javno-zasebnem partnerstvu za 
izvedbo projekta izgradnje Plavalno gimnastičnega centra Ilirija« z dnevnega reda, o katerem 
pa glasovanje ni možno, ker predlog za razširitev dnevnega reda še ni sprejet. 
 
O dnevnem redu so razpravljali svetniki: Peter SUŠNIK, Slavko SLAK in Miha 
JAZBINŠEK. Svetnik Miha JAZBINŠEK je v svoji razpravi umaknil predlog za umik 7. 
točke z naslovom "Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele 
območij urejanja BS 6/4-1 Gmajna in BR 6/1 Stare Črnuče" z dnevnega reda. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje: 
 
- PREDLOG svetnika Mihe JAZBINŠKA ZA SPREMEMBO DNEVNEGA REDA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se predlagana 5. točka z 
naslovom »Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje 
Salezijanskega zavoda Rakovnik« umakne z dnevnega reda 30. seje mestnega sveta.  
 
Župan je povedal, da predlogu nasprotuje. 
 
Obrazložitev glasu je podal svetnik Miha JAZBINŠEK. 
 
Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov. 
 
Svetnik Aleš ČERIN je zahteval ponovno ugotavljanje navzočnosti. 
 
Župan je ponovno ugotavljal navzočnost. 
 
Navzočnost je priglasilo 22 svetnikov. 
 
Župan je navzočnost ugotavljal s poimenskim klicanjem svetnikov. 
 
Navzočnost je potrdilo 30 svetnikov. 
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Za je glasoval 1 svetnik. Proti je glasovalo 29 svetnikov. 
 
Predlagana sprememba dnevnega reda ni bila sprejeta. 
 
 
- PREDLOG Svetniškega kluba LDS in svetnika Mihe JAZBINŠKA ZA SPREMEMBO 
DNEVNEGA REDA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se predlagana 6. točka z 
naslovom »Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele 
območij urejanja ŠS 2/2-1 in ŠS 2/2-2 Korotansko naselje« umakne z dnevnega reda 30. 
seje mestnega sveta.  
 
Župan je povedal, da predlogu nasprotuje. 
 
Navzočnost se ni spremenila (30 svetnikov). 
Za je glasovalo 11 svetnikov. Proti je glasovalo 20 svetnikov. 
 
Predlagana sprememba dnevnega reda ni bila sprejeta. 
 
 
- PREDLOG svetnika Mihe JAZBINŠKA ZA SPREMEMBO DNEVNEGA REDA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se predlagana 8. točka z 
naslovom »Dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja v mestnem središču - za dele 
območij urejanja CO 1/6 Čopova ulica in CO 1/13 Južni trg« umakne z dnevnega reda 
30. seje mestnega sveta.  
 
Župan je povedal, da predlogu nasprotuje. 
 
Navzočnost se ni spremenila (30 svetnikov). 
Za je glasovalo 8 svetnikov. Proti je glasovalo 20 svetnikov. 
 
Predlagana sprememba dnevnega reda ni bila sprejeta. 
 
 
- PREDLOG svetnikov Mihe JAZBINŠKA in Petra SUŠNIKA ZA SPREMEMBO 
DNEVNEGA REDA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se predlagana 9. točka z 
naslovom »Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 
dele območij urejanja BR 1/1 Stadion, BS 1/2 Bežigrad in BS 1/4 Koroška« umakne z 
dnevnega reda 30. seje mestnega sveta.  
 
Župan je povedal, da predlogu nasprotuje. 
 
Navzočnost se ni spremenila (30 svetnikov). 
Za je glasovalo 10 svetnikov. Proti je glasovalo 24 svetnikov. 
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Predlagana sprememba dnevnega reda ni bila sprejeta. 
 
 
- PREDLOG župana ZA SPREMEMBO DNEVNEGA REDA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se predlagani dnevni red 30. 
seje mestnega sveta razširi z novo 17. točko z naslovom »Predlog Sklepov o javno-
zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta »PARKIRNA HIŠA KOZOLEC 2«.  
 
Navzočnost se ni spremenila (30 svetnikov). 
Za je glasovalo 21 svetnikov. Proti je glasovalo 6 svetnikov. 
 
Predlagana sprememba dnevnega reda je bila sprejeta. 
 
 
- PREDLOG župana ZA SPREMEMBO DNEVNEGA REDA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se predlagani dnevni red 30. 
seje mestnega sveta razširi z novo 18. točko z naslovom »Predlog Akta o javno-zasebnem 
partnerstvu za izvedbo projekta izgradnje Plavalno gimnastičnega centra Ilirija«. 
 
Predlagana 17. točka postane 19. točka. 
 
Navzočnost se ni spremenila (30 svetnikov). 
Za je glasovalo 22 svetnikov. Proti je glasovalo 10 svetnikov. 
 
Predlagana sprememba dnevnega reda je bila sprejeta. 
 
 
Nato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog dnevnega reda 30. seje mestnega 
sveta skupaj s sprejetima spremembama.  
 
Navzočnost se ni spremenila (30 svetnikov). 
Za je glasovalo 20 svetnikov. Proti je glasovalo 7 svetnikov. 
 
Predlagani dnevni red (skupaj s sprejetima spremembama) je bil sprejet. 

 
 

AD 1. 
 

POTRDITEV ZAPISNIKA 28. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE 
LJUBLJANA 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje.  
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
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PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi zapisnik 28. seje Mestnega sveta Mestne 
občine Ljubljana z dne 25. maja 2009. 
 
Navzočnost je priglasilo 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 po sklicu seje.  
 
Pisnega vprašanja z zahtevo za ustno predstavitev ni poslal noben svetnik.  
 
Pobudo je poslal svetnik Boštjan CIZELJ (glede problematične klimatske naprave za 
potrebe dnevnega centra za starejše občane na Kunaverjevi 6 in 8). 
 
Odgovore na svoja vprašanja so prejeli: 
- svetnik doc. dr. Gregor GOMIŠČEK (glede dokazov za negativno mnenje h kandidaturi 
ge. Nataše Centa za ravnateljico OŠ Bežigrad), 
- svetnik Dimitrij KOVAČIČ (glede Botaničnega vrta) in 
- Svetniški klub NSi (glede reševanja problematike zazidalnega območja Tribuna-Prule). 
 
 

AD 3. 
 

POROČILO ŽUPANA 
 

Župan je 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 PRENEHANJU MANDATA IN IMENOVANJU 
NADOMESTNEGA PREDSTAVNIKA MESTNE OBČINE LJUBLJANA V SVET 
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JAVNEGA VZGOJNO – IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA CENTER ZA DOPISNO 
IZOBRAŽEVANJE UNIVERZUM  
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 

I. 
 

Eriki RAČIČ preneha mandat članice Sveta javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda 
Center za dopisno izobraževanje Univerzum. 
  
                                                                          II. 

 
V  Svet javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Center za dopisno izobraževanje 
Univerzum  se  i m e n u j e : 
 
Franček RUDOLF. 
 
Mandat imenovanega je vezan na mandat sveta zavoda.  
 
Navzočnost je priglasilo 26 svetnikov. 
Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
2. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO VRTCA 
PEDENJPED 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Marjani ZUPANČIČ se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Vrtca 
Pedenjped.  
 
Navzočnost se ni spremenila (26 svetnikov). 
Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti ni glasovalo nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 5. 
 

PREDLOG ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU 
ZA OBMOČJE SALEZIJANSKEGA ZAVODA RAKOVNIK 

 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega Odbora za 
urejanje prostora in urbanizem. 
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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.  
 
Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni želela besede. 
 
Ker k predlogu Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje 
Salezijanskega zavoda Rakovnik 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 občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za območje Salezijanskega zavoda Rakovnik. 
 
Obrazložitev glasu je podal svetnik Miha JAZBINŠEK. 
 
Navzočnost je priglasilo 31 svetnikov. 
Za je glasovalo 33 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 

 
 

AD 6. 
 

PREDLOG ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU 
ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA ŠS 2/2-1 IN ŠS 2/2-2 KOROTANSKO NASELJE 

 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli sklep in pripombe Sveta Četrtne 
skupnosti Šiška ter poročilo pristojnega Odbora za urejanje prostora in urbanizem. Pred sejo 
so prejeli še amandma župana. 
 
Alenka PAVLIN, vodja Odseka za prostorske izvedbene akte in prenovo v Oddelku za 
urejanje prostora, je podala uvodno obrazložitev.  
 
Igor BAMBIČ, predsednik Sveta Četrtne skupnosti Šiška, je predstavil stališče četrtne 
skupnosti.  
 
Prof. Janez KOŽELJ, predsednika Odbora za urejanje prostora in urbanizem, je podal stališče 
odbora.  
 
Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni želela besede. 
 
Župan je pojasnil, da se obravnava predloga odloka na podlagi 135. člena Poslovnika 
Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana opravi po vrstnem redu posebej o vsakem členu, h 
kateremu so vloženi amandmaji. Razprava o posameznem členu je omejena na razpravo o 
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amandmajih, ki so vloženi k temu členu. Glasovanje o amandmajih se opravi takoj po končani 
razpravi o amandmajih k posameznemu členu. 
 

I. 
 

O 9. 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 9. členu odloka se v točki 1. »Namembnost« za drugim stavkom drugega odstavka 
doda nov stavek, ki se glasi: »V objektu PE 6 – B je v celotnem pritličju obvezna 
ureditev trgovine z osnovnimi življenjskimi potrebščinami.« 
 
Navzočnost je priglasilo 28 svetnikov. 
Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
Nato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za dele območij urejanja ŠS 2/2-1 in ŠS 2/2-2 Korotansko naselje 
skupaj s sprejetim amandmajem. 
 
Obrazložitev glasu so podali svetniki: Peter SUŠNIK, Miha JAZBINŠEK, Slavko SLAK, 
Mihael JARC, Ignac POLAJNAR in doc. dr. Gregor GOMIŠČEK. 
 
Navzočnost se ni spremenila (28 svetnikov). 
Za je glasovalo 22 svetnikov. Proti je glasovalo 12 svetnikov. 
 
Svetnik Slavko SLAK je zahteval ponovitev glasovanja. 
 
Župan je dal predlog sklepa ponovno na glasovanje. 
 
Navzočnost se ni spremenila (28 svetnikov). 
Za je glasovalo 21 svetnikov. Proti je glasovalo 14 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 

 
 

AD 7. 
 

PREDLOG ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU 
ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA BS 6/4-1 GMAJNA IN BR 6/1 STARE ČRNUČE 

 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli amandmaje Svetniškega kluba 
LDS, poročilo pristojnega Odbora za urejanje prostora in urbanizem ter amandmaje župana. 
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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. 
 
Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni želela besede. 
 
 
Župan je pojasnil, da se obravnava predloga odloka na podlagi 135. člena Poslovnika 
Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana opravi po vrstnem redu posebej o vsakem členu, h 
kateremu so vloženi amandmaji. Razprava o posameznem členu je omejena na razpravo o 
amandmajih, ki so vloženi k temu členu. Glasovanje o amandmajih se opravi takoj po končani 
razpravi o amandmajih k posameznemu členu. 
 

I. 
 

O naslovu predloga odloka, h kateremu je župan vložil amandma, je razpravljal svetnik Miha 
JAZBINŠEK. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
AMANDMA župana: 
 
Naslov odloka se spremeni tako, da se glasi:  
»Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele območij urejanja BS 6/4-1 
Gmajna, BR 6/1 Stare Črnuče in BP 6/3 Opekarna Črnuče«. 
 
Navzočnost je priglasilo 32 svetnikov. 
Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 

II. 
 

O 1. 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 1. členu se besedilo »za dela območij urejanja BS 6/4-1 Gmajna in BR 6/1 Stare 
Črnuče« nadomesti z besedilom »za dele območij urejanja BS 6/4-1 Gmajna, BR 6/1 
Stare Črnuče in BP 6/3 Opekarna Črnuče«. 
 
Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 
Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
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Amandma je bil sprejet. 
 

III. 
 

O 5. členu predloga odloka, h kateremu je župan vložil amandma, ni razpravljal nihče, zato je 
župan dal na glasovanje 
 
AMANDMA župana: 
 
V 5. členu se beseda "januarju" nadomesti z besedo "juniju". 
 
Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 
Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 

IV. 
 

O 6. členu predloga odloka, h kateremu je župan vložil amandma, ni razpravljal nihče, zato je 
župan dal na glasovanje 
 
AMANDMA župana: 
 
Prvi odstavek 1. točke 6. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Območje OPPN obsega zemljišče s parcelno številko 567/1 in dele zemljišč s parcelnimi 
številkami 567/6, 567/4, 982/16 in 982/30, vse k. o. Črnuče.«. 
 
V drugem odstavku 1. točke 6. člena se številka »30.831« nadomesti s številko »34.534«. 
 
Prvi odstavek 2. točke 6. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Meja območja OPPN poteka v k.o. Črnuče. Od točke TM0 poteka meja po severni in 
vzhodni meji zemljišča s parc. št. 567/1 in se nadaljuje po jugovzhodni meji zemljišča s 
parcelno št. 567/6 in preko zemljišča s parc. št. 982/16 do točke TM1. Od točke TM1 do 
točke TM2 poteka meja po severovzhodnem delu zemljišča s parc. št. 982/30, preko 
zemljišča s parc št. 567/4, naprej po severovzhodnem delu zemljišča s parc. št. 982/30 in 
preko zemljišča s parc. št. 567/6. Od točke TM2 dalje poteka meja po severozahodni 
meji zemljišča s parc. št. 567/6 in 567/1 do izhodiščne točke TM0. « 
 
Ustrezno se spremeni tudi grafični del OPPN. 
 
Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 
Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 

V. 
 

O 7. členu predloga odloka, h kateremu je župan vložil amandma, ni razpravljal nihče, zato je 
župan dal na glasovanje 
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AMANDMA župana: 
 
V šestem odstavku 7. člena se črta zadnji stavek.  
 
Ustrezno se spremeni tudi grafični del OPPN. 
 
Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 
Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 

VI. 
 

O 9. členu predloga odloka, h kateremu je Svetniški klub LDS vložil amandmaja, sta 
razpravljala svetnika Miha JAZBINŠEK in Slavko SLAK. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
1. AMANDMA Svetniškega kluba LDS: 
 
Amandma k  2. točki 9. člena (namembnost): 
 
V prostorski enoti P1 se doda nova alineja -  120301 Trgovske stavbe.  
 
Župan je povedal, da amandmaja ne podpira. 
 
Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 
Za je glasovalo 9 svetnikov. Proti je glasovalo 19 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
2. AMANDMA Svetniškega kluba LDS: 
 
V prostorski enoti P1 se na koncu drugega stavka črta ločilo ter doda besedilo »in 
prehrambena trgovina«.  
 
Župan je povedal, da amandmaja ne podpira. 
 
Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 
Za je glasovalo 6 svetnikov. Proti je glasovalo 19 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 

 
VII. 

 
O 13. členu predloga odloka, h kateremu je župan vložil amandma, ni razpravljal nihče, zato 
je župan dal na glasovanje 
 
AMANDMA župana: 
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V drugem odstavku 4. točke 13. člena se besedilo »P3:  od 302,08 m. n. v. do 299,50 m. n. 
v.« nadomesti z besedilom »P3:    od 302,08 m. n. v. do 298,00 m.n.v.«  
 
V prvem odstavku 5. točke 13. člena se številka: »30.831 m2« nadomesti s številko 
»34.534 m2.«. 
 
V poglavju Prostorska enota P2 se v 5. točki 13. člena številka »4.422 m2« nadomesti s 
številko »6.150 m2« in črta se beseda »največ«. 
 
V poglavju Prostorska enota P3 se v 5. točki 13. člena številka »5.241 m2« nadomesti s 
številko »7.216 m2«. 
 
Ustrezno se spremeni tudi grafični del OPPN. 
 
Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 
Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 

VIII. 
 

O 14. členu predloga odloka, h kateremu je župan vložil amandma, ni razpravljal nihče, zato 
je župan dal na glasovanje 
 
AMANDMA župana: 
 
V poglavju Prostorska enota P2 se v 14. členu številka »4.422 m2« nadomesti s številko 
»6.150 m2«. 
 
V poglavju Prostorska enota P3 se v 14. členu besedilo »P3/1: parcela, namenjena 
ureditvi parkovne površine z bajerjem, ki obsega dele zemljišč s parc. št. 567/6, 982/16, 
982/30, k. o. Črnuče. Površina P3/1 znaša 4.288 m2.« spremeni tako, da se glasi: »P3/1: 
parcela, namenjena ureditvi parkovne površine z bajerjem, ki obsega dele zemljišč s 
parc. št. 567/1, 567/6, 982/16, 982/30, k. o. Črnuče. Površina P3/1 znaša 6263m2.«.  
 
Ustrezno se spremeni tudi grafični del OPPN. 
 
Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 
Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 

IX. 
 

O 15. členu predloga odloka, h kateremu je župan vložil amandma, ni razpravljal nihče, zato 
je župan dal na glasovanje 
 
AMANDMA župana: 
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V prvem odstavku 15. člena se številka »4.565 m2« nadomesti s številko » 6.540 m2«. 
 
Ustrezno se spremeni tudi grafični del OPPN. 
 
Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 
Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 

X. 
 

O 19. členu predloga odloka, h kateremu sta Svetniški klub LDS in župan vložila amandmaja, 
sta razpravljala svetnika Slavko SLAK in Peter SUŠNIK. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
- AMANDMA župana: 
 
V tretji točki 19. člena se številka »1,20 m« nadomesti s številko: »2.40 m«. 
 
Ustrezno se spremeni tudi grafični del OPPN.   
 
Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 
Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
- AMANDMA Svetniškega kluba LDS: 
 
Amandma k 4. točki 19. člena (kolesarski promet): 
Črta se prvi stavek in doda novo besedilo: Ob obodnih cestah v območju OPPN, glavni 
pešpoti,  ob javni parkovni površini in bajerju so predvidene kolesarske steze. Ob vhodu 
v dom starejših občanov se postavi  pokrita kolesarnica.   
 
Župan je povedal, da amandmaja ne podpira. 
 
Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 
Za je glasovalo 12 svetnikov. Proti je glasovalo 16 svetnikov. 
 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 

XI. 
 

O 21. členu predloga odloka, h kateremu je župan vložil amandma, ni razpravljal nihče, zato 
je župan dal na glasovanje 
 
AMANDMA župana: 
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21. člen se spremeni tako, da se glasi: »Podlaga za odmero komunalnega prispevka je 
Program opremljanja stavbnih zemljišč za dele območij urejanja BS 6/4-1 Gmajna, BR 
6/1 Stare Črnuče in BP 6/3 Opekarna Črnuče, ki ga je izdelal Inštitut za urbano 
ekonomiko, d.o.o., Petkova ul. 69, Ljubljana, v juniju 2009. 
 
Podlage za odmero komunalnega prispevka: 
– skupni stroški gradnje nove komunalne opreme so 2.813.956,26 EUR; 
– obračunski stroški gradnje nove komunalne opreme so 2.813.956,26 EUR; 
– obračunski stroški za obstoječo komunalno opremo so 2.056.875,26 EUR; 
– obračunski stroški komunalne opreme so enaki vsoti obračunskih stroškov za novo 

komunalno opremo in obračunskih stroškov za obstoječo komunalno opremo ter so 
4.870.831,53 EUR;  

– obračunski stroški komunalne opreme, preračunani na m2 parcele, so 180,03 
EUR/m2 (od tega 104,00 EUR/m2 za novo komunalno opremo in 76,02 EUR/m2 za 
obstoječo komunalno opremo). Obračunski stroški komunalne opreme, preračunani 
na m2 neto tlorisne površine, so 148,45 EUR/m2 (od tega 93,62 EUR/m2 za novo 
komunalno opremo in 54,82 EUR/m2 za obstoječo komunalno opremo). Preračun 
obračunskih stroškov po posamezni komunalni opremi je v programu opremljanja; 

– obračunsko območje za gradnjo nove komunalne opreme je enako območju OPPN; 
– obračunska območja za obstoječo sekundarno komunalno opremo so vsa 

obračunska območja z oznako 15. Obračunska območja za obstoječo primarno 
komunalno opremo so vsa obračunska območja z oznako MOL mesto. Obračunska 
območja z oznako 15 in MOL mesto so določena na podlagi strokovnih podlag za 
določitev obračunskih stroškov za obstoječo komunalno opremo: Določitev 
obračunskih območij in izračun nadomestitvenih stroškov, LUZ, d.d., Verovškova 
64, Ljubljana, avgust 2005, ki so na vpogled na Oddelku za ravnanje z 
nepremičninami Mestne uprave Mestne občine Ljubljana; 

– podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka: razmerje med merilom 
parcele in merilom neto tlorisne površine je 0,3:0,7. Faktor dejavnosti je 1, razen za 
kletne etaže, namenjene parkiranju in servisnim prostorom, za katere se upošteva 
faktor dejavnosti 0,7, pri čemer je za te površine določen le obračunski strošek za 
ceste ter vodovodno omrežje. Olajšav za zavezance ni; 

– v vseh stroških je vključen DDV; 
– za indeksiranje stroškov opremljanja kvadratnega metra parcele in stroškov 

opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno 
komunalno opremo se uporabi povprečni letni indeks cen za posamezno leto, ki ga 
objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod 
»gradbena dela – ostala nizka gradnja«. Za izhodiščni datum za indeksiranje se 
uporablja datum uveljavitve tega odloka; 

– če bodo površine parcele in/ali neto tlorisne površine objektov večje/manjše od 
navedenih v programu opremljanja, se obračunski stroški za obstoječo komunalno 
opremo povečajo oziroma zmanjšajo skladno z izračunom v programu opremljanja. 

 
Komunalni prispevek za nove objekte na območju OPPN znaša 4.870.831,53 EUR z 
DDV.« 
 
Ustrezno se spremeni tudi grafični del OPPN.   
 
Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 
Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
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Amandma je bil sprejet. 
 

XII. 
 

O 24. členu predloga odloka, h kateremu je župan vložil amandma, ni razpravljal nihče, zato 
je župan dal na glasovanje 
 
AMANDMA župana: 
 
V drugi točki 24. člena se besedilo drugega odstavka spremeni tako, da se glasi: 
»V prostorski enoti P2 se lahko BTP doma starejših občanov zaradi ustreznejše 
funkcionalne zasnove objekta zveča, če se ne poveča število oskrbovancev, in zmanjša, 
pri čemer se število postelj za oskrbovance ne sme zmanjšati za več kot 10 %.«. 
 
V 24. členu se doda nova 11. točka, ki se glasi: 
»11. Lokacija objektov 
 
Lokacija doma starejših občanov se lahko, zaradi ustreznejše funkcionalne zasnove 
prostora, pomakne proti vzhodu pod pogojem, da objekt ne sega v prostorsko enoto 
P3.«. 
 
Ustrezno se spremeni tudi grafični del OPPN.   
 
Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 
Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 

XIII. 
 

O 26. členu predloga odloka, h kateremu je župan vložil amandma, ni razpravljal nihče, zato 
je župan dal na glasovanje 
 
AMANDMA župana: 
 
26. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati tista določila Odloka o prostorskih 
ureditvenih pogojih za območje urejanja BS6/2 Stare Črnuče, BS6/3-1, -2 Gmajna, 
BS6/4-1, -2, -3, -4 Gmajna, BS6/5 Podboršt in BR6/1 (Uradni list RS, št. 52/97 in 87/99) 
ter tista določila Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje urejanja BP 6/3 
Opekarna Črnuče (Uradni list RS, št. 66/93), ki se nanašajo na območje OPPN. 
   
Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 
Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
Nato je župan dal na glasovanje 
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PREDLOGU SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za dele območij urejanja BS 6/4-1 Gmajna in BR 6/1 Stare Črnuče 
skupaj s sprejetimi amandmaji. 
 
Obrazložitev glasu sta podala svetnika Roman KOLAR in Slavko SLAK. 
 
Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 
Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 8. 
 

DOPOLNJENI OSNUTEK ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ODLOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH ZA OBMOČJA 

UREJANJA V MESTNEM SREDIŠČU - ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA CO 1/6 
ČOPOVA ULICA IN CO 1/13 JUŽNI TRG 

 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli sklep Sveta Četrtne skupnosti 
Center ter poročilo pristojnega Odbora za urejanje prostora in urbanizem s pripombami.  
 
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.  
 
Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni želela besede. 
 
Razpravljal je svetnik Miha JAZBINŠEK. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme dopolnjeni osnutek Odloka o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja 
urejanja v mestnem središču - za dele območij urejanja CO 1/6 Čopova ulica in CO 1/13 
Južni trg skupaj s pripombami. 
 
Navzočnost je priglasilo 29 svetnikov. 
Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti je glasovalo 5 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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AD 9. 
 

DOPOLNJENI OSNUTEK ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM 
PROSTORSKEM NAČRTU ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA BR 1/1 STADION, BS 

1/2 BEŽIGRAD IN BS 1/4 KOROŠKA 
 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli Sklep Sveta Četrtne skupnosti 
Bežigrad ter poročilo pristojnega Odbora za urejanje prostora in urbanizem s pripombami. 
 
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.  
 
Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni želela besede. 
 
Razpravljali so svetniki: Peter SUŠNIK, Slavko SLAK, Miha JAZBINŠEK in mag. Janez 
KOPAČ. 
 
Odgovore in pojasnila v zvezi z razpravami svetnikov je podal župan in nato dal na 
glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu za dele območij urejanja BR 1/1 Stadion, BS 1/2 
Bežigrad in BS 1/4 Koroška skupaj s pripombami. 
 
Obrazložitev glasu so podali svetniki Peter SUŠNIK, prof. dr. Bojana BEOVIĆ, Miha 
JAZBINŠEK, Slavko SLAK, Mihael JARC, prof. dr. Metka TEKAVČIČ, Roman JAKIČ in 
Ignac POLAJNAR. 
 
Navzočnost je priglasilo 32 svetnikov. 
Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti je glasovalo 8 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 10. 
 

DOPOLNJENI OSNUTEK ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ODLOKA O ZAZIDALNEM NAČRTU ZA OBMOČJE UREJANJA VP 1/2 RUDNIK 

 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega Odbora za 
urejanje prostora in urbanizem s pripombami. 
 
Alenka PAVLIN, vodja Odseka za prostorske izvedbene akte in prenovo v Oddelku za 
urejanje prostora, je podala uvodno obrazložitev.  
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Prof. Janez KOŽELJ, predsednik Odbora za urejanje prostora in urbanizem, je podal stališče 
odbora. 
 
Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni želela besede. 
 
Razpravljali so svetniki: Peter SUŠNIK, prof. dr. Andrej RUS in Slavko SLAK. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme dopolnjeni osnutek Odloka o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VP 1/2 
Rudnik skupaj s pripombami. 
 
Navzočnost je priglasilo 30 svetnikov. 
Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 11. 
 

PREDLOG REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA JAVNEGA 
STANOVANJSKEGA SKLADA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2009 

 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega Odbora za 
finance. 
 
Jožka HEGLER, direktorica Javnega stanovanjskega sklada MOL, je podala uvodno 
obrazložitev.  
 
Jadranka DAKIĆ, predsednica Odbora za finance, je podala stališče odbora. 
 
Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni želela besede. 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
1. PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana določi, da se presežek prihodkov nad 
odhodki Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana iz preteklih let v višini 
4.112.771 € vključi v Rebalans Finančnega načrta Javnega stanovanjskega sklada 
Mestne občine Ljubljana za leto 2009 in porabi za izvajanje stanovanjskih projektov v 
letu 2009. 
 
Navzočnost je priglasilo 28 svetnikov. 
Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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2. PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Rebalansa Finančnega načrta 
Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leto 2009. 
 
Navzočnost se ni spremenila (28 svetnikov). 
Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Svetnik Gregor ISTENIČ je zahteval ponovitev glasovanja. 
 
Župan je dal predlog sklepa ponovno na glasovanje. 
 
Navzočnost se ni spremenila (28 svetnikov). 
Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 12. 
 

A) PREDLOG SKLEPA O ZMANJŠANJU VREDNOSTI NAMENSKEGA 
PREMOŽENJA IN KAPITALA JAVNEGA STANOVANJSKEGA SKLADA MESTNE 

OBČINE LJUBLJANA 
 

B) PREDLOG SKLEPA O POVEČANJU VREDNOSTI NAMENSKEGA 
PREMOŽENJA IN KAPITALA JAVNEGA STANOVANJSKEGA SKLADA MESTNE 

OBČINE LJUBLJANA 
 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega Odbora za 
finance. 
 
Jožka HEGLER, direktorica Javnega stanovanjskega sklada MOL, je podala uvodno 
obrazložitev za točko a. 
 
Nataša TURŠIČ, načelnica Oddelka za ravnanje z nepremičninami, je podala uvodno 
obrazložitev za točko b.  
 
Jadranka DAKIĆ, predsednica Odbora za finance, je podala stališče odbora za obe točki. 
 
Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni želela besede. 
 
Razpravljal je svetnik Peter SUŠNIK. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje: 
 
- PREDLOG SKLEPA k točki A: 
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Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o zmanjšanju vrednosti 
namenskega premoženja in kapitala Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine 
Ljubljana. 
 
Navzočnost je priglasilo 31 svetnikov. 
Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
- PREDLOG SKLEPA k točki B: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o povečanju vrednosti 
namenskega premoženja in kapitala Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine 
Ljubljana. 
 
Navzočnost se ni spremenila (31 svetnikov). 
Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 13. 
 

PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K DODELITVI DELA PLAČE ZA REDNO 
DELOVNO USPEŠNOST POVELJNIKU JAVNEGA ZAVODA GASILSKA 

BRIGADA LJUBLJANA ZA LETO 2008 
 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega Odbora za 
zaščito, reševanje in civilno obrambo. 
 
Mag. Robert KUS, načelnik Oddelka za zaščito, reševanje in civilno obrambo, je podal 
uvodno obrazložitev.  
 
Mitja MERŠOL, predsednik Odbora za zaščito, reševanje in civilno obrambo, 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 dodelitvi dela 
plače za redno delovno uspešnost poveljniku javnega zavoda Gasilska brigada Ljubljana 
za leto 2008. 
 
Navzočnost je priglasilo 30 svetnikov. 
Za je glasovalo 34 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
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Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 14. 
 

PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K DODELITVI DELA PLAČE ZA REDNO 
DELOVNO USPEŠNOST V.D. DIREKTORICI AGENCIJE ZA ŠPORT LJUBLJANA 

ZA LETO 2008 
 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega Odbora za 
šport. 
 
Marko KOLENC, načelnik Oddelka za šport, je podal uvodno obrazložitev.  
 
Dr. Marta BON, predsednica Odbora za šport, je podala 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 dodelitvi dela 
plače za redno delovno uspešnost v.d. direktorici Agencije za šport Ljubljana za leto 
2008. 
 
Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov. 
Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 15. 
 

PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K DODELITVI DELA PLAČE ZA REDNO 
DELOVNO USPEŠNOST DIREKTORICI IN NAMESTNICI DIREKTORICE ZA 

PRAVNE, KADROVSKE IN SPLOŠNE ZADEVE REGIONALNE RAZVOJNE 
AGENCIJE LJUBLJANSKE URBANE REGIJE ZA LETO 2008 

 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega Odbora za 
lokalno samoupravo. 
 
Darja LESJAK, direktorica Službe za razvojne projekte in investicije, je podala uvodno 
obrazložitev.  
 
Janko MÖDERNDORFER, predsednik Odbora za lokalno samoupravo, je podal stališče 
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 predlog Sklepa o soglasju k dodelitvi dela 
plače za redno delovno uspešnost direktorici in namestnici direktorice za pravne, 
kadrovske in splošne zadeve Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije za 
leto 2008. 
 
Navzočnost je priglasilo 31 svetnikov. 
Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti je glasovalo 6 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 16. 
 

PREDLOG ODLOKA O ORGANIZACIJI IN NAČINU IZVAJANJA MESTNIH 
LINIJSKIH PREVOZOV POTNIKOV 

 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli amandmaje svetnika mag. 
Janeza KOPAČA in Svetniškega kluba LDS, poročilo pristojnega Odbora za gospodarske 
javne službe in promet ter amandmaje župana. Pred sejo so prejeli še poročilo Statutarno 
pravne komisije. Med obravnavo točke je svetnik mag. Janez KOPAČ svoja druga dva 
amandmaja umaknil. 
 
Pavel KLAVS, v. d. načelnika Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, je podal uvodno 
obrazložitev.  
 
Prof. dr. Andrej RUS, predsednik Odbora za gospodarske javne službe in promet, je podal 
stališče odbora. 
 
Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER je predstavila stališče komisije. 
 
Župan je pojasnil, da se obravnava predloga odloka na podlagi 135. člena Poslovnika 
Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana opravi po vrstnem redu posebej o vsakem členu, h 
kateremu so vloženi amandmaji. Razprava o posameznem členu je omejena na razpravo o 
amandmajih, ki so vloženi k temu členu. Glasovanje o amandmajih se opravi takoj po končani 
razpravi o amandmajih k posameznemu členu. 
 

I. 
 

O 1. členu predloga odloka, h kateremu je svetnik mag. Janez KOPAČ vložil amandma, je 
razpravljal svetnik mag. Janez KOPAČ. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
AMANDMA svetnika mag. Janeza KOPAČA: 
 
Doda se nov drugi odstavek: 

 23



  
»Ta odlok ureja tudi linijsko plovbo v organizaciji izvajalca, ki ga določa 2. člen tega 
odloka.« 
 
Župan je povedal, da amandmaja ne podpira. 
 
Navzočnost je priglasilo 33 svetnikov. 
Za sta glasovala 2 svetnika. Proti je glasovalo 20 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 

 
II. 

 
O 5. členu predloga odloka, h kateremu sta Svetniški klub LDS in župan vložila amandmaja, 
župan pa tudi amandma na amandma Svetniškega kluba LDS, ni razpravljal nihče, zato je 
župan dal na glasovanje: 
 
- AMANDMA župana NA AMANDMA Svetniškega kluba LDS: 
 
V amandmaju Svetniškega kluba LDS k 5. členu Odloka se besede »dodata novi alinei« 
nadomestijo z besedami »doda četrta alineja, dosedanja četrta, peta in šesta alinea 
postanejo peta, šesta in sedma alinea«, beseda »in« v prvi alinei amandmaja se 
nadomesti z vejico in črta se druga alinea amandmaja. 
 
Navzočnost se ni spremenila (33 svetnikov). 
Za je glasovalo 20 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Amandma na amandma je bil sprejet. 
 
 
- AMANDMA Svetniškega kluba LDS: 
 
V petem odstavku  »Obratovalni časi linij, ki povezujejo center mesta z območji« se 
dodata novi alineji, in sicer: 
-  Štepanjsko naselje in  
-  Sostro 
(skupaj s sprejetim amandmajem župana). 
 
Navzočnost se ni spremenila (33 svetnikov). 
Za je glasovalo 20 svetnikov. Proti so glasovali 4 svetniki. 
 
Amandma (skupaj z amandmajem župana) je bil sprejet. 
 
 
- AMANDMA župana: 
 
V drugem odstavku 5. člena se v tabeli črta deveta vrstica.  
V Prilogi 2 se osma vrstica številka linije »5« in ime linije »Podutik – Štepanjsko 
naselje« spremeni tako, da se glasi:  
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»5 Podutik-Štepanjsko naselje 30 30 30 30 30 15 15 20 30 - 15 15 20 20 30 10 12 15 20 30 
10 12 15 20 30 10 12 15 20 30 10 12 15 20 30 13 13 15 20 30 10 12 15 20 30 10 12 15 20 30 
10 12 15 20 30 13 13 15 20 30 13 13 15 20 30 15 15 15 20 30 15 15 15 20 20 30 30 30 30 30 
30 30 30 30 30.«  
 
V Prilogi 2 se črta deveta vrstica.  
 
Navzočnost se ni spremenila (33 svetnikov). 
Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 

III. 
 

O 17. členu predloga odloka, h kateremu je župan vložil amandma, ni razpravljal nihče, zato 
je župan dal na glasovanje 
 
AMANDMA župana: 
 
V drugem  stavku  prvega  odstavka 17.  člena  se  za  besedo   »najmanj«  doda  besedilo 
»0,36 m2, na postajališčih z več kot tremi linijami najmanj«. 
 
Navzočnost se ni spremenila (33 svetnikov). 
Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 

IV. 
 

O 22. členu predloga odloka, h kateremu je župan vložil amandma, ni razpravljal nihče, zato 
je župan dal na glasovanje 
 
AMANDMA župana: 
 
V drugem in tretjem odstavku 22. člena se za besedo »izvajalca« doda vejica in besedilo 
»mestni redar« v ustreznem sklonu. 
 
Navzočnost se ni spremenila (33 svetnikov). 
Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti je glasovalo 6 svetnikov. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 

V. 
 

O 25. členu predloga odloka, h kateremu je župan vložil amandma, je razpravljal svetnik 
Peter SUŠNIK. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
AMANDMA župana: 

 25



 
V 25. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:  
»Brezposelna oseba, ki predloži potrdilo Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje o 
vpisu v evidenco brezposelnih oseb, lahko pridobi mesečno splošno vozovnico s petdeset 
odstotnim popustom.«  
 
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek. 
 
Navzočnost se ni spremenila (33 svetnikov). 
Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 

VI. 
 

Mag. Janez KOPAČ je svoj amandma o novem VIII. poglavju predloga odloka umaknil. 
 
AMANDMA svetnika mag. Janeza KOPAČA se je sicer glasil: 
 
Doda se novo VIII. poglavje, ki se glasi: 
 
VIII. Linijska plovba v organizaciji izvajalca 
 

31. člen 
»V letnem in petletnem programu lahko izvajalec predvidi tudi linijsko plovbo po 
Ljubljanici in Ižici skupaj s potekom linije, obratovalnim časom ter voznim redom. 
  
Potrebno opremo vstopno-izstopnih mest ter znake na plovilu določi izvajalec v 
poslovniku, ob smiselni uporabi 12. in 15., 16., 17. ter 18. člena tega odloka. 
  
Razliko med lastno ceno in prodajno ceno vozovnic za linijsko plovbo v organizaciji 
izvajalca zagotavlja proračun MOL.« 
  
Ostali členi in poglavja se ustrezno preštevilčijo. 
 

VII. 
 

O 32. členu predloga odloka, h kateremu je župan vložil amandma, je razpravljal svetnik 
Peter SUŠNIK. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
AMANDMA župana: 
 
V prvem odstavku 32. člena se beseda »opravlja« nadomesti z besedo »opravljata«, na 
koncu stavka pa se črta pika in doda besedilo »in Mestno redarstvo Mestne uprave 
MOL za prekrške iz 35. člena tega odloka«. 
 
Navzočnost se ni spremenila (33 svetnikov). 
Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki. 
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Amandma je bil sprejet. 
 

VIII. 
 

O 35. členu predloga odloka, h kateremu je župan vložil amandma, je razpravljal svetnik 
Peter SUŠNIK. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
AMANDMA župana: 
 
V prvi alinei 35. člena se za besedo »izvajalca« doda vejico in besedilo »mestnemu 
redarju«. 
 
Navzočnost se ni spremenila (33 svetnikov). 
Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 

IX. 
 

Mag. Janez KOPAČ je svoj amandma o novem 38. členu predloga odloka umaknil. 
 
AMANDMA svetnika mag. Janeza KOPAČA se je sicer glasil: 
 
Za 37. členom se doda nov 38. člen, ki se glasi: 
 
»Ne glede na določbo prvega in drugega odstavka 31. člena tega odloka, izvajalec v letu 
2009 lahko začne z izvajanjem linijske plovbe med obstoječimi vstopno-izstopnimi mesti 
na Ljubljanici od Ribjega trga do Livade.«  
  
Ostali členi se ustrezno preštevilčijo. 
 
 
Nato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o organizaciji in načinu 
izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov skupaj s sprejetimi amandmaji. 
 
Obrazložitev glasu sta podala svetnika Peter SUŠNIK in Gregor ISTENIČ.  
 
Navzočnost se ni spremenila (33 svetnikov). 
Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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AD 17. 
 

PREDLOG SKLEPOV O JAVNO-ZASEBNEM PARTNERSTVU ZA IZVEDBO 
PROJEKTA »PARKIRNA HIŠA KOZOLEC 2 

 
Gradivo so svetniki prejeli po sklicu seje s predlogom za razširitev dnevnega reda. Po sklicu 
so prejeli tudi poročilo pristojnega Odbora za finance ter nato še dodatno gradivo. 
 
Mateja DUHOVNIK, v. d. direktorja Javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice, 
d.o.o., je podala uvodno obrazložitev.  
 
Jadranka DAKIĆ, predsednica Odbora za finance, je podala stališče odbora. 
 
Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni želela besede. 
 
Razpravljali so svetniki: Peter SUŠNIK, Ignac POLAJNAR in Slavko SLAK. 
 
Odgovore in pojasnila v zvezi z razpravami svetnikov je podal župan in nato dal na 
glasovanje: 
 
1. PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme sklep, s katerim ugotovi obstoj javnega 
interesa, da se projekt »PARKIRNO GARAŽNA HIŠA PGH KOZOLEC II« izvede v 
obliki javno-zasebnega partnerstva. 
 
Obrazložitev glasu je podal svetnik Mihael JARC. 
 
Navzočnost je priglasilo 30 svetnikov. 
Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
2. PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme sklep, s katerim ocenjuje vlogo 
promotorja ZIL Inženiring d.d. za projekt »Javno-zasebno partnerstvo za izvedbo 
projekta »PARKIRNO GARAŽNA HIŠA PGH KOZOLEC II« kot popolno in 
primerno za nadaljevanje postopka izbire izvajalca javno-zasebnega partnerstva. 
 
Navzočnost se ni spremenila (30 svetnikov). 
Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti so glasovali 4 svetniki. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
3. PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme sklep, s katerim potrjuje kot 
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optimalno obliko javno-zasebnega partnerstva za realizacijo projekta PARKIRNO 
GARAŽNA HIŠA PGH KOZOLEC II« pogodbeno javnonaročniško obliko javno-
zasebnega partnerstva. 
 
Navzočnost se ni spremenila (30 svetnikov). 
Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
4. PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme sklep, s katerim potrjuje, da se kot 
postopek izbire izvajalca javno-zasebnega partnerstva uporabi postopek s pogajanji 
brez predhodne objave. Pogajanja naj se izvedejo s promotorjem ZIL Inženiring d.d., 
kot edinim ponudnikom. V postopku izbire naj se preveri finančna in tehnična 
sposobnost promotorja za izvedbo projekta »PARKIRNO GARAŽNA HIŠA PGH 
KOZOLEC II«. 
 
Navzočnost se ni spremenila (30 svetnikov). 
Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti so glasovali 4 svetniki. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
5. PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana pooblašča župana Mestne občine Ljubljana 
Zorana Jankovića za izvedbo postopka izbire zasebnega partnerja, izbiro izvajalca 
javno-zasebnega partnerstva in podpis pogodbe o javno zasebnem partnerstvu ter ostala 
dejanja v postopku sklenitve in izvajanja javno-zasebnega partnerstva. 
 
Navzočnost se ni spremenila (30 svetnikov). 
Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 18. 
 

PREDLOG AKTA O JAVNO-ZASEBNEM PARTNERSTVU ZA IZVEDBO 
PROJEKTA IZGRADNJE PLAVALNO GIMNASTIČNEGA CENTRA ILIRIJA 

 
Gradivo so svetniki prejeli po sklicu seje s predlogom za razširitev dnevnega reda. Po sklicu 
so prejeli tudi poročilo pristojnega Odbora za finance. 
 
Ob 18.52 uri je vodenje seje prevzel podžupan Janko MÖDERNDORFER. Ob 18.56 uri je 
vodenje seje ponovno prevzel župan. 
 
Marko KOLENC, načelnik Oddelka za šport, je podal uvodno obrazložitev.  
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Jadranka DAKIĆ, predsednica Odbora za finance, je podala stališče odbora. 
 
Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni želela besede. 
 
Razpravljal je svetnik Peter SUŠNIK. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Akta o javno-zasebnem 
partnerstvu za izvedbo projekta izgradnje Plavalno gimnastičnega centra Ilirija.  
 
Navzočnost je priglasilo 31 svetnikov. 
Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 

 
AD 19. 

 
A) PREDLOG ODREDBE O DOLOČITVI NAJVEČJE DOVOLJENE HITROSTI 

 
B) PREDLOG ODREDBE O DOLOČITVI JAVNIH PARKIRNIH POVRŠIN, 

NAMENJENIH PARKIRANJU VOZIL STANOVALCEV S STALNIM BIVALIŠČEM 
NA OBMOČJU ZA PEŠCE 

 
C) PREDLOG ODREDBE O DOLOČITVI SMERI POTEKANJA PROMETA PO 

GLAVNIH MESTNIH CESTAH IN ZBIRNIH CESTAH 
 

D) PREDLOG ODREDBE O DOLOČITVI POSEBNIH PROMETNIH PASOV ZA 
VOZILA MESTNEGA LINIJSKEGA PREVOZA POTNIKOV NA OBČINSKIH 

CESTAH 
 

E) PREDLOG ODREDBE O DOLOČITVI OBMOČIJ ZA PEŠCE 
 

Mestni svet je najprej obravnaval točko a. 
 
A) PREDLOG ODREDBE O DOLOČITVI NAJVEČJE DOVOLJENE HITROSTI 
 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega Odbora za 
gospodarske javne službe in promet. 
 
Peter SKUŠEK, vodja Odseka za promet v Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet, je 
podal uvodno obrazložitev.  
 
Prof. dr. Andrej RUS, predsednik Odbora za gospodarske javne službe in promet, 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 Odredbe o določitvi največje 
dovoljene hitrosti. 
 
Navzočnost je priglasilo 28 svetnikov. 
Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
B) PREDLOG ODREDBE O DOLOČITVI JAVNIH PARKIRNIH POVRŠIN, 
NAMENJENIH PARKIRANJU VOZIL STANOVALCEV S STALNIM BIVALIŠČEM 
NA OBMOČJU ZA PEŠCE 
 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli sklep Sveta Četrtne skupnosti 
Center ter poročilo pristojnega Odbora za gospodarske javne službe in promet. 
 
Peter SKUŠEK, vodja Odseka za promet v Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet, je 
podal 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. 
 
Razpravljal je svetnik Peter SUŠNIK. Pojasnilo v zvezi z njegov razpravo je podal župan in 
nato dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odredbe o določitvi javnih 
parkirnih površin, namenjenih parkiranju vozil stanovalcev s stalnim bivališčem na 
območju za pešce. 
 
Navzočnost se ni spremenila (28 svetnikov). 
Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
C) PREDLOG ODREDBE O DOLOČITVI SMERI POTEKANJA PROMETA PO 
GLAVNIH MESTNIH CESTAH IN ZBIRNIH CESTAH 
 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli sklep Sveta Četrtne skupnosti 
Center ter poročilo pristojnega Odbora za gospodarske javne službe in promet. 
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Peter SKUŠEK, vodja Odseka za promet v Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet, je 
podal 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: Slavko SLAK, Peter SUŠNIK in Janez MOŠKRIČ. 
 
Odgovore in pojasnila v zvezi z razpravami svetnikov je podal župan in nato dal na 
glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odredbe o določitvi smeri 
potekanja prometa po glavnih mestnih cestah in zbirnih cestah. 
 
Navzočnost se ni spremenila (28 svetnikov). 
Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
D) PREDLOG ODREDBE O DOLOČITVI POSEBNIH PROMETNIH PASOV ZA 
VOZILA MESTNEGA LINIJSKEGA PREVOZA POTNIKOV NA OBČINSKIH 
CESTAH 
 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli sklep Sveta Četrtne skupnosti 
Center ter poročilo pristojnega Odbora za gospodarske javne službe in promet. 
 
Peter SKUŠEK, vodja Odseka za promet v Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet, je 
podal 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: Slavko SLAK, Gregor ISTENIČ in Peter SUŠNIK. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odredbe o določitvi posebnih 
prometnih pasov za vozila mestnega linijskega prevoza potnikov na občinskih cestah. 
 
Navzočnost se ni spremenila (28 svetnikov). 
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Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
E) PREDLOG ODREDBE O DOLOČITVI OBMOČIJ ZA PEŠCE 
 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega Odbora za 
gospodarske javne službe in promet ter amandma župana. 
 
Župan in Peter SKUŠEK, vodja Odseka za promet v Oddelku za gospodarske dejavnosti in 
promet, sta 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: Slavko SLAK, Peter SUŠNIK, Ignac POLAJNAR, Janez MOŠKRIČ 
in Mihael JARC. 
 
Odgovore in pojasnila v zvezi z razpravami svetnikov je podal župan in nato dal na 
glasovanje 
 
AMANDMA župana K VARIANTAMA 1 IN 2: 
 
V 2. členu se v peti vrstici tabele v razdelku Režim omejitve prometa besedilo »dovoljen 
omejen lokalni promet« nadomesti z besedilom »popolna prepoved motornega 
prometa«. 
 
Navzočnost se ni spremenila (28 svetnikov). 
Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
Nato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odredbe o določitvi območij za 
pešce (varianta 1) skupaj s sprejetim amandmajem. 
 
Navzočnost se ni spremenila (28 svetnikov). 
Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Ker je bil ta predlog sklepa sprejet, mestni svet o predlogu sklepa z varianto 2 ni glasoval. 
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S tem je bil izčrpan dnevni red 30. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, zato je 
župan ob 19.38 uri sejo končal. 
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