
 

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

Številka: 03200-4/2009-21 
Datum:   8. 7. 2009 
 
 

ZAPISNIK 
 
 
29. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, ki je bila v ponedeljek, 22. junija 
2009. 
 
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, 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, Miloš PAVLICA, Marija Dunja PIŠKUR KOSMAČ, 
Ignac POLAJNAR, Sašo RINK, prof. dr. Andrej RUS, Danica SIMŠIČ, Franc SLAK, Slavko 
SLAK, Eva STRMLJAN KRESLIN, Peter SUŠNIK, prof. dr. Metka TEKAVČIČ, prof. dr. 
Gregor TOMC, Marjeta VESEL VALENTINČIČ in Peter VILFAN.  
 
Seje se niso udeležili svetniki: Peter Jožef BOŽIČ, Janez MOŠKRIČ in dr. Slavko ZIHERL. 
 
 
Seja se je pričela ob 15.36 uri ob navzočnosti 23 svetnikov. 
 
S sklicem so svetniki prejeli predlog dnevnega reda 29. seje Mestnega sveta Mestne občine 
Ljubljana: 
 
1. Potrditev zapisnika 27. 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 Sklepa o vrnitvi naziva častni meščan Ljubljane Svetozarju Boroeviću de 

Bojna 

 1



6. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejemu prostorskih 
ureditvenih pogojev za plansko celoto V2 Trnovo – Tržaška cesta za območje 
urejanja VP 2/1 Tobačna tovarna 

7. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Špice 
8. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o javni službi zbiranja in 

prevoza komunalnih odpadkov s predlogom za hitri postopek 
9. Predlog Odloka o dopolnitvah Odloka o pogrebni in pokopališki dejavnosti s 

predlogom za hitri postopek 
10. Osnutek Odloka o turističnem vodenju v Mestni občini Ljubljana 
11. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega 

stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana s predlogom za hitri postopek 
12. a) Poročilo o uresničevanju stanovanjskega programa Mestne občine Ljubljana  
           za leto 2008  
      b) Letno poročilo Javnega stanovanjskega sklada MOL za leto 2008 
13. Program prodaje in menjave kapitalske naložbe družbe Javno podjetje Energetika  
      Ljubljana d.o.o. v družbi Geoplin d.o.o. Ljubljana in pridobitev poslovnega deleža v  
      družbi TERMOELEKTRARNA TOPLARNA LJUBLJANA, d.o.o. 
 
Po sklicu so svetniki prejeli predlog svetnika Mihe JAZBINŠKA za u m i k predlagane 6. 
točke z naslovom "Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejemu 
prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V2 Trnovo – Tržaška cesta za območje 
urejanja VP 2/1 Tobačna tovarna" z dnevnega reda 29. seje mestnega sveta. 
    
O dnevnem redu je razpravljal svetnik Miha JAZBINŠEK. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG ZA SPREMEMBO DNEVNEGA REDA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se s predlaganega dnevnega 
reda 29. seje mestnega sveta   u m a k n e   6. točka z naslovom: 
"Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejemu prostorskih 
ureditvenih pogojev za plansko celoto V2 Trnovo – Tržaška cesta za območje urejanja 
VP 2/1 Tobačna tovarna".  
 
Župan je povedal, da predlogu nasprotuje. 
 
Navzočnost je priglasilo 28 svetnikov. 
Za so glasovali 4 svetniki. Proti je glasovalo 20 svetnikov. 
 
Predlagana sprememba dnevnega reda ni bila sprejeta. 
 
 
Nato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog dnevnega reda 29. seje mestnega 
sveta.  
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Navzočnost se ni spremenila (28 svetnikov). 
Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Predlagani dnevni red je bil sprejet. 
 
 

AD 1. 
 

POTRDITEV ZAPISNIKA 27. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE 
LJUBLJANA 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje.  
 
O zapisniku 27. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana ni razpravljal nihče, zato je 
župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi zapisnik 27. seje Mestnega sveta Mestne 
občine Ljubljana z dne 20. aprila 2009. 
 
Navzočnost je priglasilo 26 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.  
 
Pisno vprašanje z zahtevo za ustno predstavitev je poslal svetnik Peter SUŠNIK (glede 
enotne mestne kartice Urbana).  
 
Pobudo in vprašanji so poslali: 
- svetnik Dimitrij KOVAČIČ (glede botaničnega vrta), 
- svetnik doc. dr. Gregor GOMIŠČEK (glede dokazov za negativno mnenje h kandidaturi 
Nataše Centa za ravnateljico OŠ Bežigrad) in 
- Svetniški klub NSi (glede problematike zazidalnega območja Tribuna - Prule).  
 
Odgovore na svoja vprašanja sta prejela: 
- Svetniški klub NSi (1. glede javnih del; 2. glede meritev onesnaženosti zraka v predoru pod 
gradom) 
- Svetniški klub SDS (glede zaščite javne površine na cesti Ulice bratov Babnik) 
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Besedo za ustno postavitev vprašanja je župan dal svetniku Petru SUŠNIKU. 
 
Na vprašanje svetnika je odgovorila Zdenka GROZDE, direktorica Javnega holdinga 
Ljubljana, d.o.o. 
 
 

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 
NADOMESTNE PREDSTAVNICE MESTNE OBČINE LJUBLJANA V SVET VRTCA 
PEDENJPED 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 

I. 
 

Jelki JOVANOVIĆ preneha mandat članice Sveta Vrtca Pedenjped. 
 

  
                                                               II. 

 
V  Svet Vrtca Pedenjped  se  i m e n u j e : 
 
Mira KLJUČANIN. 
 
Mandat imenovane je vezan na mandat sveta vrtca.  
 
Navzočnost je priglasilo 29 svetnikov. 
Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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2. PREDLOG SKLEPA O PRENEHANJU MANDATA IN IMENOVANJU 
NADOMESTNE PREDSTAVNICE MESTNE OBČINE LJUBLJANA V SVET VRTCA 
ŠENTVID 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mag. Eti MIRNIK HITI preneha mandat članice Sveta Vrtca Šentvid. 
  
V  Svet Vrtca Šentvid  se   i m e n u j e : 
 
Mojca VADNJAL. 
 
Mandat imenovane je vezan na mandat sveta vrtca.  
 
Navzočnost se ni spremenila (29 svetnikov). 
Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
3. PREDLOG SKLEPA O PRENEHANJU MANDATA IN IMENOVANJU 
NADOMESTNE PREDSTAVNICE MESTNE OBČINE LJUBLJANA V SVET 
SREDNJE VZGOJITELJSKE ŠOLE IN GIMNAZIJE LJUBLJANA 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Janini ŠKRBEC preneha mandat članice Sveta Srednje vzgojiteljske šole in gimnazije 
Ljubljana. 
  
V  Svet Srednje vzgojiteljske šole in gimnazije Ljubljana  se   i m e n u j e : 
 
Polonca BAVDEK TUŠEK. 
 
Mandat imenovane je vezan na mandat sveta šole.  
 
Navzočnost se ni spremenila (29 svetnikov). 
Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
4. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNICE MESTNE OBČINE 
LJUBLJANA V SVET DIJAŠKEGA DOMA VIČ 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 

 5



PREDLOG SKLEPA: 
 
V  Svet Dijaškega doma Vič  s e   i m e n u j e : 
 
Karin VODOPIVEC. 

 
Mandat imenovane traja štiri leta.  
 
Navzočnost se ni spremenila (29 svetnikov). 
Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
5. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA MESTNE OBČINE 
LJUBLJANA V SVET JAVNEGA ZAVODA ŠTUDENTSKI DOMOVI V LJUBLJANI 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
V  Svet javnega zavoda Študentski domovi v Ljubljani se  i m e n u j e : 
 
Miha KOPRIVŠEK. 

 
Mandat imenovanega traja štiri leta.  
 
Navzočnost se ni spremenila (29 svetnikov). 
Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
6. PREDLOG SKLEPA O PRENEHANJU MANDATA IN IMENOVANJU 
NADOMESTNEGA PREDSTAVNIKA MESTNE OBČINE LJUBLJANA V SVET 
JAVNEGA ZAVODA MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mag. Marjetici MAHNE preneha mandat članice Sveta javnega zavoda Mestna 
knjižnica Ljubljana. 
 
V  Sveta javnega zavoda Mestna knjižnica Ljubljana se  i m e n u j e : 
 
Peter BOŽIČ. 
 
Mandat imenovanega je vezan na mandat sveta zavoda.  
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Navzočnost se ni spremenila (29 svetnikov). 
Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
7. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO OSNOVNE ŠOLE 
KARLA DESTOVNIKA KAJUHA 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Maji ŽUGEL se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Osnovne šole Karla 
Destovnika Kajuha. 
  
Navzočnost se ni spremenila (29 svetnikov). 
Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
8. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU DIREKTORICE JAVNEGA ZAVODA 
ŽIVALSKI VRT LJUBLJANA 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Za direktorico javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana   s e   i m e n u j e : 
 
mag. Zdenka Barbara BAN FISCHINGER. 
 
Mandat imenovane traja pet let.  
 
Navzočnost se ni spremenila (29 svetnikov). 
Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 5. 
 

PREDLOG SKLEPA O VRNITVI NAZIVA ČASTNI MEŠČAN LJUBLJANE 
SVETOZARJU BOROEVIĆU DE BOJNA 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. S sklicem seje so prejeli tudi mnenje 
Komisije za priznanja. Svetnik Miha JAZBINŠEK je poslal nov predlog sklepa, vendar 
prepozno, zato ga mestni svet ni obravnaval. 
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Izr. prof. dr. Milena Mileva BLAŽIĆ, vodja Ekspertne skupine za proučitev možnosti vrnitve 
naziva častni meščan Ljubljane Svetozarju Borojeviću, je podala uvodno obrazložitev.  
 
Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni želela besede. 
 
Razpravljali so svetniki: dr. Jožef KUNIČ, Miha JAZBINŠEK, Dimitrij KOVAČIČ, doc. dr. 
Gregor GOMIŠČEK, Roman KOLAR, Boštjan CIZELJ in Mihael JARC. 
 
Svetnik Dimitrij KOVAČIČ je podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da se točka 
preloži na eno od naslednjih sej mestnega sveta iz razlogov, ki so bili navedeni v razpravi. 
 
Župan je dal na glasovanje 
 
POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnika Dimitrija KOVAČIČA: 
 
Točka se preloži na eno od naslednjih sej mestnega sveta. 
 
Navzočnost je priglasilo 33 svetnikov. 
Za je glasovalo 16 svetnikov. Proti je glasovalo 19  svetnikov. 
 
Svetnik Miha JAZBINŠEK je zahteval ponovitev glasovanja. 
 
Župan je dal postopkovni predlog sklepa ponovno na glasovanje. 
 
Navzočnost se ni spremenila (33 svetnikov). 
Za je glasovalo 15 svetnikov. Proti je glasovalo 20 svetnikov. 
 
Postopkovni predlog sklepa ni bil sprejet. 
 
 
Nato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o vrnitvi naziva častni 
meščan Ljubljane Svetozarju Boroeviću de Bojna.  
 
Obrazložitev glasu so podali svetniki: doc. dr. Gregor GOMIŠČEK, Miha JAZBINŠEK in 
Ignac POLAJNAR. 
 
Navzočnost je priglasilo 26 svetnikov. 
Za je glasovalo 13 svetnikov. Proti je glasovalo 6 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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AD 6. 
 

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 
SPREJEMU PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJEV ZA PLANSKO CELOTO 
V2 TRNOVO – TRŽAŠKA CESTA ZA OBMOČJE UREJANJA VP 2/1 TOBAČNA 

TOVARNA 
 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega Odbora za 
urejanje prostora in urbanizem. 
 
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 spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejemu prostorskih 
ureditvenih pogojev za plansko celoto V2 Trnovo – Tržaška cesta za območje urejanja VP 2/1 
Tobačna tovarna 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 spremembah in 
dopolnitvah Odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V2 
Trnovo – Tržaška cesta za območje urejanja VP 2/1 Tobačna tovarna. 
 
Obrazložitev glasu je podal svetnik Miha JAZBINŠEK. 
 
Navzočnost je priglasilo 22 svetnikov. 
 
Svetnik Aleš ČERIN je zahteval ponovitev glasovanja. 
 
Župan je ponovno ugotavljal navzočnost. 
 
Navzočnost je priglasilo 21 svetnikov. 
 
Svetnik Gregor ISTENIČ je zaprosil za ponovno ugotavljanje navzočnosti. 
 
Župan je ponovno ugotavljal navzočnost. 
 
Navzočnost je priglasilo 30 svetnikov. 
Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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AD 7. 
 

PREDLOG ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU 
ZA OBMOČJE ŠPICE 

 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli stališče Sveta Četrtne skupnosti 
Center, amandmaje Svetniškega kluba LDS, poročilo pristojnega Odbora za urejanje prostora 
in urbanizem z amandmaji ter amandmaje župana. Med sejo so prejeli še amandma župana na 
amandma Odbora za urejanje prostora in urbanizem. 
 
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 11. členu predloga odloka, h kateremu je župan vložil amandma, ni razpravljal nihče, zato 
je župan dal na glasovanje 
 
AMANDMA župana: 
 
V 11. členu se v četrtem odstavku črta besedilo: »in igrala za otroke«. 
 
Navzočnost je priglasilo 34 svetnikov. 
Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 

II. 
 

O 12. členu predloga odloka, h kateremu je župan vložil amandma, ni razpravljal nihče, zato 
je župan dal na glasovanje 
 
AMANDMA župana: 
 
V 12. členu v poglavju z naslovom »Prostorski enoti PE1 in PE3« se v šestem odstavku 
črta zadnji stavek. 
 
Navzočnost se ni spremenila (34 svetnikov). 
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Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 

III. 
 

O 13. členu predloga odloka, h kateremu so Svetniški klub LDS, župan in Odbor za urejanje 
prostora in urbanizem vložili amandmaje, Odbor za urejanje prostora in urbanizem pa tudi 
amandma na amandma župana, je razpravljal svetnik Slavko SLAK, ki je povedal, da umika 
amandma Svetniškega kluba LDS. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje: 
 
- AMANDMA Odbora za urejanje prostora in urbanizem NA AMANDMA ŽUPANA: 
 
V amandmaju župana se besedilo prve alineje nadomesti z besedilom, »največja dolžina 
meri do Karlovškega mostu, do meje območja urejanja OPPN,«; 
 
Župan je povedal, da amandma podpira. 
 
Navzočnost se ni spremenila (34 svetnikov). 
Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma na amandma je bil sprejet. 
 
 
- AMANDMA župana: 
 
V tretjem odstavku 1. točke poglavja Prostorska enota PE1 13. člena se: 
− v drugi vrstici število »220,00« zamenja s številom: » 242,00«; 
− v tretji vrstici število »5,50« zamenja s številom: » 6,00«  

(skupaj s sprejetim amandmajem Odbora za urejanje prostora in urbanizem). 
 
Navzočnost se ni spremenila (34 svetnikov). 
Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma (skupaj z amandmajem Odbora za urejanje prostora in urbanizem) je bil sprejet.  
 
 
- AMANDMA Odbora za urejanje prostora in urbanizem: 
 
V tretjem odstavku 1. točke poglavja Prostorska enota PE1 13. člena se v tretji vrstici za 
besedo »pontonov« doda besedo »meri«,  beseda »profil« pa se nadomesti z besedama 
»rečni prerez«. 
 
Župan je povedal, da amandma podpira. 
 
Navzočnost se ni spremenila (34 svetnikov). 
Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
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Amandma je bil sprejet. 
 
 
AMANDMA Svetniškega kluba LDS se je sicer glasil: 
 

1. Tlorisni gabariti: črta se dimenzija tlorisnih gabaritov servisnega objekta in 
zapiše nova dimenzija » 13,00 m x 32,00 m« 

2. Višinski gabariti: črta se zapis višinskih gabaritov in zapiše »Servisni objekt: 
višina 7,5 m«  

 
IV. 

 
O 15. členu predloga odloka, h kateremu je župan vložil amandma, ni razpravljal nihče, zato 
je župan dal na glasovanje 
 
AMANDMA župana: 
 
V 15. členu, v tretjem odstavku, se besede »krajinsko biološke ekspertize« nadomestijo z 
besedama »arboristične presoje«. 
 
Navzočnost se ni spremenila (34 svetnikov). 
Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 

V. 
 

O 19. členu predloga odloka, h kateremu je župan vložil amandma, ni razpravljal nihče, zato 
je župan dal na glasovanje 
 
AMANDMA župana: 
 
V drugem odstavku 19. člena se črta zadnji stavek. 
 
Navzočnost se ni spremenila (34 svetnikov). 
Za je glasovalo 19 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 

VI. 
 

O 22. členu predloga odloka, h kateremu je Svetniški klub LDS vložil amandmaja, Odbor za 
urejanje prostora in urbanizem pa amandma na amandma Svetniškega kluba LDS, ni 
razpravljal nihče, zato je župan dal na glasovanje: 
 
- AMANDMA Svetniškega kluba LDS: 
 
3. Kolesarski promet  
Na koncu drugega stavka se za besedo »paviljona« črta ločilo in doda besedilo: »in mora 
biti zaščiten pred vremenskimi vplivi.  
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Župan je povedal, da amandmaja ne podpira. 
 
Navzočnost se ni spremenila (34 svetnikov). 
Za je glasovalo 11 svetnikov. Proti je glasovalo 20 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
- AMANDMA Odbora za urejanje prostora in urbanizem NA AMANDMA Svetniškega 
kluba LDS: 
 
V besedilu amandmaja se besedilo »parkirna mesta za avtobuse« nadomesti z besedilom 
»mesti za ustavljanje avtobusov«. 
 
Župan je povedal, da amandmaja ne podpira. 
 
Navzočnost se ni spremenila (34 svetnikov). 
Za je glasovalo 6 svetnikov. Proti je glasovalo 20 svetnikov. 
 
Amandma na amandma ni bil sprejet. 
 
 
- AMANDMA Svetniškega kluba LDS: 
 
5. Mirujoči promet 
Na koncu drugega stavka se za besedilom »Predvidenih je cca. 50 parkirnih mest« doda 
vejica in  besedilo: 2 parkirna mesta za avtobuse in 10 parkirnih mest za motorna 
kolesa.  
 
Župan je povedal, da amandmaja ne podpira. 
 
Navzočnost se ni spremenila (34 svetnikov). 
Za je glasovalo 9 svetnikov. Proti je glasovalo 19 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet.  
 

VII. 
 

O 25. členu predloga odloka, h kateremu je župan vložil amandma, ni razpravljal nihče, zato 
je župan dal na glasovanje 
 
AMANDMA župana: 
 
V 25. členu se doda nova, sedma točka, ki se glasi: 
» 7. Prometne ureditve 
V skladu s pogoji upravljavcev so dopustne spremembe tras ter izvedbe posameznih 
prometnih ureditev.« 
 
Navzočnost se ni spremenila (34 svetnikov). 

 13



Za je glasovalo 22 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 

VIII. 
 

O grafičnem delu predloga odloka, h kateremu sta župan in Odbor za urejanje prostora in 
urbanizem vložila amandmaje, je razpravljal svetnik Miha JAZBINŠEK. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje: 
 
- AMANDMA župana: 
 
Iz grafičnega načrta 4.1 Ureditvena situacija – nivo terena, se črta besedilo »OBČASNO 
ODER ZA PRIREDITVE NA PROSTEM«. 
 
Navzočnost se ni spremenila (34 svetnikov). 
Za je glasovalo 21 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
- AMANDMA župana: 
 
Spremeni se grafični del OPPN tako, da se: 
− v grafičnem načrtu »2. Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora« 

ob podzemnih zbiralnikih odpadkov na Gruberjevem nabrežju, prvi dve parkirni 
mesti nadomestita z desetimi parkirnimi mesti za motorna kolesa ter doda besedilo 
»10 PM MOTORNA KOLESA«, obstoječe besedilo »21PM« pa se nadomesti z 
besedilom »17PM«; 

− v grafičnem načrtu »4.1. Ureditvena situacija – nivo terena« ob podzemnih 
zbiralnikih odpadkov na Gruberjevem nabrežju, prvi dve parkirni mesti 
nadomestita z desetimi parkirnimi mesti za motorna kolesa ter doda besedilo »10 
PM MOTORNA KOLESA«, obstoječe besedilo »19PM« pa se nadomesti z besedilom 
»17PM«; 

v grafičnem načrtu »4.5. Prometna ureditev« ob podzemnih zbiralnikih odpadkov na 
Gruberjevem nabrežju, prvi dve parkirni mesti nadomestita z desetimi parkirnimi mesti 
za motorna kolesa ter doda besedilo »10 PM MOTORNA KOLESA«, obstoječe besedilo 
»19PM« pa se nadomesti z besedilom »17PM«. 
 
Navzočnost se ni spremenila (34 svetnikov). 
Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
- AMANDMA župana NA AMANDMA Odbora za urejanje prostora in urbanizem: 
 
V amandmaju Odbora za urejanje prostora in urbanizem na Grafični načrt »4.1 
Ureditvena situacija – nivo terena« se v tretji vrstici beseda »ukine« nadomesti z besedo 
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»ukinejo«, črtata se besedi »prvih sedem«, besedi »parkirnih mest« pa se nadomestita z 
besedama »parkirna mesta«. 
 
Navzočnost se ni spremenila (34 svetnikov). 
Za je glasovalo 21 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma na amandma je bil sprejet. 
 
 
- AMANDMA Odbora za urejanje prostora in urbanizem: 
 
Grafični načrt »4.1 Ureditvena situacija – nivo terena«, se spremeni tako, da se 
promenada na južni strani ulice Prule od ulice Privoz podaljša do Opekarskega mosta v 
enotni širini pločnika. Zaradi razširitve pločnika na širino 5m se ukine prvih sedem 
parkirnih mest v smeri od Opekarskega mosta proti Špici. (skupaj s sprejetim 
amandmajem župana). 
 
Navzočnost se ni spremenila (34 svetnikov). 
Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma (skupaj z amandmajem župana) 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 območje Špice skupaj s sprejetimi amandmaji. 
 
Obrazložitev glasu je podal svetnik doc. dr. Gregor GOMIŠČEK. 
 
Navzočnost se ni spremenila (34 svetnikov). 
Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 8. 
 

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O JAVNI 
SLUŽBI ZBIRANJA IN PREVOZA KOMUNALNIH ODPADKOV S PREDLOGOM 

ZA HITRI POSTOPEK 
 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega Odbora za 
gospodarske javne službe in promet. 
 
Pavel KLAVS, v. d. načelnika Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, je podal uvodno 
obrazložitev.  
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Prof. dr. Andrej RUS, predsednik Odbora za gospodarske javne službe in promet, je podal 
stališče odbora.  
 
Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni želela besede. 
 
 
1.) 
Svet je najprej odločal o obravnavi akta po hitrem postopku (1. odstavek 142. člena 
poslovnika mestnega sveta).  
 
O Predlogu za sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o javni službi 
zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov po hitrem postopku sta razpravljala svetnika 
Peter SUŠNIK in doc. dr. Gregor GOMIŠČEK. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se Odlok o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov sprejme 
po hitrem postopku. 
 
Navzočnost je priglasilo 30 svetnikov. 
Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
2.)  
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o javni službi zbiranja in prevoza 
komunalnih odpadkov  
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov. 
 
Navzočnost se ni spremenila (30 svetnikov). 
Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 9. 
 

PREDLOG ODLOKA O DOPOLNITVAH ODLOKA O POGREBNI IN 
POKOPALIŠKI DEJAVNOSTI S PREDLOGOM ZA HITRI POSTOPEK 

 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega Odbora za 
gospodarske javne službe in promet. 
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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.  
 
 
1.) 
Svet je najprej odločal o obravnavi akta po hitrem postopku (1. odstavek 142. člena 
poslovnika mestnega sveta).  
 
O Predlogu za sprejem Odloka o dopolnitvah Odloka o pogrebni in pokopališki 
dejavnosti po hitrem postopku sta razpravljala svetnika Peter SUŠNIK in doc. dr. Gregor 
GOMIŠČEK. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se Odlok o dopolnitvah 
Odloka o pogrebni in pokopališki dejavnosti sprejme po hitrem postopku. 
 
Navzočnost je priglasilo 32 svetnikov. 
Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
2.)  
Predlog Odloka o dopolnitvah Odloka o pogrebni in pokopališki dejavnosti 
 
Razpravljala sta svetnika dr. Jožef KUNIČ in doc. dr. Gregor GOMIŠČEK. 
 
Odgovore in pojasnila v zvezi z razpravama svetnikov je podal Pavel KLAVS. 
 
Nato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o dopolnitvah Odloka o 
pogrebni in pokopališki dejavnosti. 
 
Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 
Za je glasovalo 34 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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AD 10. 
 

OSNUTEK ODLOKA O TURISTIČNEM VODENJU V MESTNI OBČINI 
LJUBLJANA 

 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega Odbora za 
gospodarske dejavnosti, turizem in kmetijstvo. 
 
Gorazd MASLO, vodja Odseka za razvoj podeželja in upravne zadeve Oddelka za 
gospodarske dejavnosti in promet, je podal uvodno obrazložitev.  
 
Bojan ALBREHT, predsednik Odbora za gospodarske dejavnosti, turizem in kmetijstvo, je 
podal stališče odbora. 
 
Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni želela besede. 
 
Razpravljali so svetniki: Peter SUŠNIK, Aleš KARDELJ, doc. dr. Gregor GOMIŠČEK, 
Miloš PAVLICA, prof. dr. Bojana BEOVIĆ, Janko MÖDERNDORFER in Ignac 
POLAJNAR. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme osnutek Odloka o turističnem vodenju v 
Mestni občini Ljubljana skupaj s pripombami. 
 
Navzočnost je priglasilo 26 svetnikov. 
Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 11. 
 

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

LJUBLJANA S PREDLOGOM ZA HITRI POSTOPEK 
 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu 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.  
 
 
1.) 
Svet je najprej odločal o obravnavi akta po hitrem postopku (1. odstavek 142. člena 
poslovnika mestnega sveta).  
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O Predlogu za sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi 
Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana po hitrem postopku je 
razpravljal svetnik doc. dr. Gregor GOMIŠČEK. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se Odlok o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine 
Ljubljana sprejme po hitrem postopku. 
 
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov. 
Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
2.)  
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega 
stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine 
Ljubljana. 
 
Navzočnost se ni spremenila (24 svetnikov). 
Za je glasovalo 22 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

 
AD 12. 

 
A) POROČILO O URESNIČEVANJU STANOVANJSKEGA PROGRAMA MESTNE 

OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2008 
 

B) LETNO POROČILO JAVNEGA STANOVANJSKEGA SKLADA MOL ZA LETO 
2008 

 
Mestni svet je najprej obravnaval točko a. 
 
A) POROČILO O URESNIČEVANJU STANOVANJSKEGA PROGRAMA MESTNE 
OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2008 
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Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega Odbora za 
stanovanjsko politiko. 
 
Jožka HEGLER, direktorica Javnega stanovanjskega sklada MOL, je podala uvodno 
obrazložitev tudi za točko b.  
 
Sašo RINK, predsednik Odbora za stanovanjsko politiko, je podal stališče odbora. 
 
Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni želela besede. 
 
Razpravljali so svetniki: doc. dr. Gregor GOMIŠČEK, Ignac POLAJNAR, Anja BAH 
ŽIBERT, Bojan ALBREHT in Peter SUŠNIK. 
 
Odgovore in pojasnila v zvezi z razpravami svetnikov je podal župan. 
 
Nato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOGU SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Poročilo o uresničevanju stanovanjskega 
programa Mestne občine Ljubljana za leto 2008. 
 
Navzočnost je priglasilo 26 svetnikov. 
Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
B) LETNO POROČILO JAVNEGA STANOVANJSKEGA SKLADA MOL ZA LETO 
2008 
 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli obvestilo o spremembi 
pristojnega delovnega telesa ter poročilo pristojnega Odbora za finance. 
 
Jožka HEGLER, direktorica Javnega stanovanjskega sklada MOL, je uvodno obrazložitev 
podala že pri točki a.  
 
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 sprejme Letno poročilo Javnega stanovanjskega 
sklada MOL za leto 2008, ki ga je Nadzorni svet JSS MOL potrdil na 44. seji dne 24. 4. 
2009. 
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Navzočnost se ni spremenila (26 svetnikov). 
Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
2. PREDLOG SKLEPA: 

 
Ugotovljeni presežek prihodkov nad odhodki iz namenskega premoženja v letu 2008 v 
višini 2.113.563 EUR ostaja na skladu namenskega premoženja za drugo na kontu 9403-
9002 Presežek prihodkov JSS MOL. 
 
Navzočnost se ni spremenila (26 svetnikov). 
Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
3. PREDLOG SKLEPA: 

 
Presežek prihodkov nad odhodki sredstev MOL v letu 2008 v višini 264.356 EUR iz 
konta 9403-9001 Presežek prihodkov MOL se razporedi na konto skupine 985 - presežek 
prihodkov nad odhodki za sredstva MOL, prejeta v upravljanje JSS MOL. 
 
Navzočnost se ni spremenila (26 svetnikov). 
Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 13. 
 
PROGRAM PRODAJE IN MENJAVE KAPITALSKE NALOŽBE DRUŽBE JAVNO 

PODJETJE  ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O. V DRUŽBI GEOPLIN D.O.O. 
LJUBLJANA IN PRIDOBITEV POSLOVNEGA DELEŽA V DRUŽBI 

TERMOELEKTRARNA TOPLARNA LJUBLJANA, D.O.O. 
 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli stališče Sveta Četrtne skupnosti 
Center ter poročilo pristojnega Odbora za finance. 
 
Hrvoje DRAŠKOVIĆ, direktor Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o., je podal 
uvodno obrazložitev.  
 
Jadranka DAKIĆ, predsednica Odbora za finance, je podala stališče odbora. 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje: 
 
1. PREDLOG SKLEPA: 
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Mestni svet Mestne občine Ljubljana soglaša s Programom prodaje in menjave 
kapitalske naložbe družbe Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o. v družbi Geoplin 
d.o.o. Ljubljana in pridobitvijo poslovnega deleža v družbi TERMOELEKTRARNA 
TOPLARNA LJUBLJANA, d.o.o. 
 
Navzočnost je priglasilo 30 svetnikov. 
Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
2. PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana soglaša, da Javno podjetje Energetika Ljubljana 
d.o.o. izvede postopek prodaje in menjave kapitalske naložbe družbe Javno podjetje 
Energetika Ljubljana d.o.o. v družbi Geoplin d.o.o. Ljubljana in pridobitev poslovnega 
deleža v družbi TERMOELEKTRARNA TOPLARNA LJUBLJANA, d.o.o. v skladu z 
veljavnimi predpisi. 
 
Navzočnost se ni spremenila (30 svetnikov). 
Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
S tem je bil izčrpan dnevni red 29. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, zato je 
župan ob 18.30 uri sejo končal. 
 
 
 
 

DIREKTOR 
Službe za organiziranje dela 

mestnega sveta 
Matjaž BREGAR 
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