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

Številka: 03200-7/2010-11 

Datum:   7. 7. 2010 

 

 

ZAPISNIK 

 

 

41. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, ki je bila v ponedeljek, 5. julija 2010. 

 

Seja je potekala v Veliki sejni dvorani Mestne občine Ljubljana, na Magistratu, Mestni trg 1, 

Ljubljana. 

 

Sejo sta vodila ţupan Mestne občine Ljubljana Zoran JANKOVIĆ in podţupan Janko MÖDERNDORFER.  

 

Na seji so bili navzoči člani in članice Mestnega sveta (v nadaljevanju svetniki): 

 

Bojan ALBREHT, Bruna ANTAUER, Anja BAH ŢIBERT, izr. prof. dr. Milena Mileva BLAŢIĆ, prof. dr. 

Bojana BEOVIĆ, 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 OCVIRK, Maša KOCIPER, 

Roman KOLAR, mag. Janez KOPAČ, Iztok KORDIŠ, Dimitrij KOVAČIČ, prof. Janez KOŢELJ, dr. Joţef 

KUNIČ, Mitja MERŠOL, Janez MOŠKRIČ, 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, prof. dr. Metka TEKAVČIČ, Meta VESEL VALENTINČIČ, 

Peter VILFAN, Marjan Jernej VIRANT in dr. Slavko ZIHERL.  

 

Odsotna sta bila svetnika: Peter SUŠNIK in prof. dr. Gregor TOMC. 

 

 

Seja se je pričela ob 15.33 uri ob navzočnosti 23 svetnikov. 

 

 

S sklicem so svetniki prejeli predlog dnevnega reda 41. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana: 

 

 

1. Potrditev zapisnika 39. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana 

2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude 

3. Poročilo ţupana 

4. Kadrovske zadeve  

5. Predlog Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana -strateški del 

6. Predlog Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana -izvedbeni del 

7. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja BS 2/1 

Zupančičeva jama 

8. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja CI 5/6 Rog 

9. Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja 

urejanja ŠR 1/2-1 Bellevue in del območja urejanja ŠR 1/5 Tivoli-Šišenski hrib 
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10. Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje 

zadrţevalnika Brdnikova 

11. Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja 

urejanja VS 2/13 Bonifacija 

12. Predlog Sprememb in dopolnitev Letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoţenja Mestne 

občine Ljubljana za leto 2010 

13. Predlog Sprememb in dopolnitev Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoţenjem 

Mestne občine Ljubljana za leto 2010 

14. Predlog Sklepov o javno – zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta »Center Četrtne skupnosti 

Šmarna gora« 

15. Predlog Odloka o štipendiranju  

16. Predlog Sklepa o javnem razpisu za dodelitev koncesij za opravljanje javne sluţbe na področju 

predšolske vzgoje  

17. Predlog Sklepa o soglasju k dodelitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorju javnega 

zavoda Cene Štupar – Center za permanentno izobraţevanje za leto 2009  

18. Predlog Sklepa o soglasju k dodelitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorju javnega 

zavoda Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše za leto 2009  

19. Predlog Sklepa o določitvi razmerij za osnovna plačila direktorjev javnih podjetij, meril 

uspešnosti in višine spremenljivih prejemkov ter drugih pravic  

20. Predlogi Sklepov o soglasju k dodelitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorju, 

strokovni vodji in pomočnici direktorja za pravno področje javnega zavoda Zdravstveni dom 

Ljubljana za leto 2009  

21. Predlog Odloka o razglasitvi gozdov s posebnim namenom  

22. Predlog Sklepa o določitvi uporabnine  

23. Predlog Odloka o določitvi imen ulic, potekov in sprememb potekov ulic na območju Mestne 

občine Ljubljana  

24. Osnutek Odloka o določitvi oblike, barve in velikosti napisnih tabel za označevanje ulic in hišnih 

tablic za označevanje stavb s hišno številko na območju Mestne Občine Ljubljana  
 

Po sklicu seje so prejeli predlog za razširitev dnevnega reda z novo 15. točko z naslovom: »Predlog Sklepa 

o določitvi notranjih igralnih površin v javnih vrtcih Mestne občine Ljubljana v šolskem letu 

2010/2011«. Ostale točke se ustrezno preštevilčijo.  

 

Po sklicu seje so prav tako prejeli predlog Svetniškega kluba SDS in svetnika g. Mihe JAZBINŠKA za  

umik  predlagane z naslovom »Predlog Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana -

strateški del«  in 6. točke z naslovom «Predlog Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine 

Ljubljana -izvedbeni del». 

 

Ker razprave ni bilo, je ţupan dal na glasovanje 

 

1. PREDLOG Svetniškega kluba SDS in svetnika g. Mihe JAZBINŠKA ZA SPREMEMBO 

DNEVNEGA REDA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se predlagana 5. točka z naslovom 

»Predlog Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana -strateški del« umakne z 

dnevnega reda 41. seje mestnega sveta.  

 

Ţupan je povedal, da predlogu nasprotuje.  

 

Navzočnost je priglasilo 21 svetnikov.  

 

Podţupanja Jadranka DAKIĆ je zahtevala ponovitev glasovanja. 

 

Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov.  
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Ob poimenskem ugotavljanju navzočnosti, je navzočnost prijavilo 26 svetnikov. 

 

Za je glasovalo 10 svetnikov. Proti je glasovalo 25 svetnikov.  

 

Predlagana sprememba dnevnega reda ni bila sprejeta.  

 

2. PREDLOG Svetniškega kluba SDS in svetnika g. Mihe JAZBINŠKA ZA SPREMEMBO 

DNEVNEGA REDA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se predlagana 6. točka z naslovom 

»Predlog Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana -izvedbeni del« umakne 

z dnevnega reda 41. seje mestnega sveta.  

 

Ţupan je povedal, da predlogu nasprotuje.  

 

Navzočnost se ni spremenila (26 svetnikov). 

Za je glasovalo 11 svetnikov. Proti je glasovalo 25 svetnikov. 

 

Predlagana sprememba dnevnega reda ni bila sprejeta.  

 

3. PREDLOG ţupana ZA SPREMEMBO DNEVNEGA REDA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se predlagani dnevni red 41. seje mestnega 

sveta razširi z novo 15. točko z naslovom: »Predlog Sklepa o določitvi notranjih igralnih površin v 

javnih vrtcih Mestne občine Ljubljana v šolskem letu 2010/2011«.  

 

Ţupan je povedal, da predlog podpira.  

 

Navzočnost se ni spremenila (26 svetnikov). 

Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Predlagana sprememba dnevnega reda je bila sprejeta.  

 

Nato je dal ţupan na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA:  

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog dnevnega reda 41. seje mestnega sveta skupaj 

s spremembo. 

 
Navzočnost se ni spremenila (26 svetnikov). 

Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti je glasovalo 7 svetnikov. 

 

Predlagani dnevni red je bil sprejet. 
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AD 1. 

 

POTRDITEV ZAPISNIKA 39. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje.  

 

Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi zapisnik 39. seje Mestnega sveta Mestne občine 

Ljubljana z dne 31. maja 2010. 

 
Navzočnost je priglasilo 29 svetnikov. 

Za je glasovalo 26 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 Mihael JARC, za pisni odgovor pa 

Svetniški klub SDS (glede stanovanjskega objekta na lokaciji Zvezdarska ulica 4 oziroma Roţna ulica 6).  

 

Odgovore na svoja vprašanja je prejel: 

- Svetniški klub SDS (1. glede najema sluţbenega vozila BMW, 2. glede prometnega 

prekrška na Rimski cesti, 3. glede brezplačne odklenitve lisic in ponovnega ogleda 

domnevnega kraja prekrška) 

 

Besedo za ustno postavitev vprašanja je ţupan dal svetniku Mihaelu JARCU. 

 

Na vprašanje svetnika je odgovoril Aleš ŢIBERT, vodja Sluţbe Prometne opreme v JP LPT. 

 

 

AD 3. 

 

POROČILO ŢUPANA 

 

Ţupan je predstavil poročilo. 
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AD 4. 

 

KADROVSKE ZADEVE 

 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli po sklicu seje. 

 

Aleš ČERIN, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je podal uvodno 

obrazloţitev. 

 

1. PREDLOG SKLEPA O PRENEHANJU MANDATA IN IMENOVANJU NADOMESTNEGA 

PREDSTAVNIKA MESTNE OBČINE LJUBLJANA V SVET VRTCA GALJEVICA 
 

Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

I. 

 

Eldijani VELIČ KLJUČANIN preneha mandat članice Sveta Vrtca Galjevica. 

 

II. 

 

V  Svet Vrtca Galjevica se  i m e n u j e : 

 

Andrej Vojko PERHAVEC. 

 

Mandat imenovanega je vezan na mandat sveta vrtca.  

 

Navzočnost je priglasilo 29 svetnikov. 

Za je glasovalo 33 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet.  

 

2. PREDLOG SKLEPA O PRENEHANJU MANDATA IN IMENOVANJU NADOMESTNEGA 

PREDSTAVNIKA MESTNE OBČINE LJUBLJANA V SVET VRTCA TRNOVO 

 

Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

I. 

 

Jasni KNAPIČ UKMAR preneha mandat članice Sveta Vrtca Trnovo. 

 

II. 

 

V  Svet Vrtca Trnovo se  i m e n u j e : 

 

Samo LOGAR. 

 

Mandat imenovanega je vezan na mandat sveta vrtca.  

 
Navzočnost se ni spremenila (29 svetnikov). 

Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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3. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO OSNOVNE ŠOLE MARTINA 

KRPANA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mateji ROŢMAN in Barbari ŢITNIK TERNOVEC se da pozitivno mnenje h kandidaturi za 

ravnateljico Osnovne šole Martina Krpana. 

 
Navzočnost se ni spremenila (29 svetnikov). 

Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 5. 

 

PREDLOG ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA -STRATEŠKI DEL 

 

 

AD 6. 

 

PREDLOG ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA -IZVEDBENI DEL 
 

Ker se točki navezujeta ena na drugo, je ţupan predlagal, da se uvodne obrazloţitve in razprava opravijo za 

obe točki skupaj, glasovanje pa poteka za vsako točko posebej. 

 

Svetnik Miha JAZBINŠEK je podal postopkovni predlog, da se obe točki prestavita na eno izmed 

naslednjih sej. Ţupan je podal pojasnilo, da je postopkovno predlog podan prezgodaj, ker je moţen šela po 

odprtju razprave. 

  

Gradivo za obe točki so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli amandmaje Svetniškega kluba 

LDS in ţupana k 5. točki in amandmaje svetnika Janeza MOŠKRIČA, Svetniškega kluba LDS in ţupana k 

6. točki, poročila pristojnega Odbora za urejanje prostora in urbanizem in poročila naslednjih 

zainteresiranih delovnih teles: 

- Odbora za zaščito, reševanje in civilno obrambo, 

- Odbora za zdravstvo in socialno varstvo, 

- Odbora za šport, 

- Odbora za predšolsko vzgojo in izobraţevanje, 

- Odbora za gospodarske dejavnosti, turizem in kmetijstvo.  

 

Prejeli so tudi poročili Statutarno pravne komisije, v skladu s katerim mestni svet drugega amandmaja 

Svetniškega kluba LDS k 5. točki ni obravnaval, niti ni o njem glasoval, prav tako pa ni obravnaval in ni 

glasoval o prvem in drugem amandmaju svetnika Janeza MOŠKRIČA ter o petih amandmajih Svetniškega 

kluba LDS k 6. točki.  

 
Pred sejo so prejeli Odločbo Ministrstva za okolje in prostor o sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na 

okolje in Sklep Ministrstva za okolje in prostor, o usklajenosti z mnenji drţavnih nosilcev urejanja prostora. 

Ţupan je obvestil svetnike, da je Svetniški klub LDS umaknil vse 4 amandmaje glede oglaševanja. 
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Mag. Miran GAJŠEK, načelnik Oddelka za urejanje prostora, ter Tomaţ SOUVAN iz istega oddelka, sta 

podala uvodno obrazloţitev.  

 

Prof. Janez KOŢELJ, predsednik Odbora za urejanje prostora in urbanizem, je podal stališče odbora za obe 

točki.  

 

Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER je podala poročilo komisije za obe točki. 

 

Mestni svet je najprej obravnaval: 

 
5. točko z naslovom PREDLOG ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU MESTNE 

OBČINE LJUBLJANA - STRATEŠKI DEL 

 
Ţupan 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 vloţeni 

amandmaji. Razprava o posameznem členu je omejena na razpravo o amandmajih, ki so vloţeni k temu 

členu. Glasovanje o amandmajih se opravi takoj po končani razpravi o amandmajih k posameznemu členu. 

 

I. 

 

Po odprtju razprave o poglavju 3.3 predloga odloka, h kateremu je ţupan vloţil amandma, je svetnik Miha 

JAZBINŠEK ţelel postaviti postopkovni predlog sklepa, vendar, ker ga v predpisanem času ni postavil, se 

je seja nadaljevala. Ker ni razpravljal nihče je ţupan dal na glasovanje 
 

AMANDMA ţupana: 

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana - strateški del se v poglavju 3.3 

Omogočanje trajnostnega prostorskega razvoja v točki E Spremljanje stanja okolja (Monitoring) 

prvi odstavek spremeni tako, da se glasi: 

»Sočasno z izvajanjem OPN MOL je treba zagotoviti spremljanje naslednjih kazalcev stanja okolja: 

poraba pitne vode na prebivalca, poraba pitne vode po dejavnostih, deleţ kmetijskih zemljišč, deleţ 

najboljših kmetijskih zemljišč, deleţ gozdnih površin, površina nepozidanih stavbnih zemljišč, 

reurbanizirane površine, površine, namenjene izkoriščanju mineralnih surovin, struktura porabe 

končne energije po energentih, struktura porabe končne energije po sektorjih, energetska 

intenzivnost - celotna poraba energije na enoto BDP (kgoe/1000 EUR) ali celotna poraba energije na 

prebivalca, % električne energije iz OVE v strukturi proizvedene električne energije, število 

plinomerov, dolţina plinovodnega omreţja, število priključenih toplotnih postaj, dolţina 

vročevodnega omreţja, priključna moč vročevodnih odjemalcev, zmogljivost energetskih virov 

(vroča voda), povprečne letne koncentracije CO, CH4, O3, število primerov s preseţeno mejno 

vrednostjo CO, CH4, O3, emisije CO2 iz prometa, emisije CO2 iz energetike (pretvorniki in široka 

raba), emisije CO2/prebivalca, emisije NOx in N2O, povprečne letne koncentracije PM2,5, PM10, 

kemijsko stanje površinskih voda, morfološki značaj vodotokov (glede na kategorizacijo urejanja 

vodotokov), kemijsko stanje podzemne vode, % prebivalcev priključenih na kanalizacijsko omreţje, 

dolţina kanalizacijskega omreţja, količina zbranih odpadkov, količina odloţenih odpadkov, število 

zbirnih centrov, število zbirnih centrov, število zbiralnic, število centrov za predelavo gradbenih 

odpadkov na območju MOL, število obremenjenih prebivalcev po razredih obremenitve s hrupom, 

število objektov s tiho fasado, površina degradiranih območij, površina in deleţ pozidanih in 

sorodnih zemljišč v Natura območjih, površina in deleţ pozidanih in sorodnih zemljišč v zavarovanih 

območjih, površina in deleţ pozidanih in sorodnih zemljišč v naravnih vrednotah, površina 

prednostnih habitatnih tipov, povprečna gostota prebivalcev na urbanizirano površino, dostopnost 

do javno dostopnih zelenih površin (deleţ stanovanjskih območij znotraj 500 m območja okoli večjih 

zelenih površin), dostopnost do postajališč mestnega potniškega prometa (deleţ stanovanjskih 

območij znotraj 500 m območja), dostop do primarnih zdravstvenih storitev, število prometnih 

nesreč s smrtnim izidom, površina javno dostopnih zelenih površin na prebivalca, površina 
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urbaniziranih erozijskih območij, površina urbaniziranih območij v poplavnih območjih, površina 

urbaniziranih območij v vodovarstvenih območjih, površina urbaniziranih območij v vplivnih 

območjih lokacij virov tveganja za industrijske nesreče, osvetljene površine fasad, razsvetljava cest in 

javnih površin, elektromagnetno sevanje, deleţ investicij v ohranjanje objektov KD, stanje enot KD, 

uporaba enot KD, ogroţenost enot KD, deleţ nemotoriziranega prometa, dolţina urejenih 

kolesarskih poti, pešpoti, deleţ javnega potniškega prometa, število uporabnikov javnih prevoznih 

sredstev in število P+R parkirišč.« 

 

Navzočnost je priglasilo 26 svetnikov. 

Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Svetnik Gregor ISTENIČ je zahteval ponovitev glasovanja. 

 

Ţupan je ponovil glasovanje. 

 

Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti so glasovali 4 svetniki. 

 

Amandma je bil sprejet. 

 

II. 

 

O točki 6.2.2.9. predloga odloka, h kateremu je Svetniški klub LDS vloţil amandma ni razpravljal nihče, 

zato je ţupan dal na glasovanje 
 

AMANDMA Svetniškega kluba LDS: 

 

V točki 6.2.2.9. Dejavnost opravljanja verskih obredov, (b) zasnova in usmeritve se pod točko (2) 

krajevno ime »Štepanji vasi« zamenja za krajevno ime »Bizoviku«. 

 

Ţupan je povedal, da amandma podpira.  

 

Navzočnost se ni spremenila (26 svetnikov). 

Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Amandma je bil sprejet. 

 

Obrazloţitev glasu so podali svetniki: Meta VESEL VALENTINČIČ, Janez MOŠKRIČ, Slavko SLAK, 

Ignac POLAJNAR, mag. Janez KOPAČ, Anja BAH ŢIBERT, prof. dr. Metka TEKAVČIČ, Aleš 

KARDELJ, Dimitrij KOVAČIČ in Boštjan CIZELJ. 

 

Nato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o občinskem prostorskem načrtu 

Mestne občine Ljubljana - strateški del skupaj s sprejetima amandmajema.  

 

Navzočnost se ni spremenila (26 svetnikov). 

Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti je glasovalo 10 svetnikov. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

Glede na stališče Statutarno pravne komisije mestni svet o amandmaju Svetniškega kluba LDS ni glasoval. 
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AMANDMA Svetniškega kluba LDS se je sicer glasil: 

 

V poglavju 7.1.1. cestni promet se v poglavju (b) zasnova in usmeritve pod točko 8 doda nova alineja: 

- povezava med Mostam in Fuţinam zunaj stanovanjske soseske Štepanjsko naselje. 

V skladu s spremembo se spremeni tudi grafični prikaz OPN MOL. 

 

 

Pri obravnavi 6. točke z naslovom PREDLOG ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM 

NAČRTU MESTNE OBČINE LJUBLJANA -IZVEDBENI DEL, je ţupan 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 vloţeni amandmaji. Razprava o posameznem členu je 

omejena na razpravo o amandmajih, ki so vloţeni k temu členu. Glasovanje o amandmajih se opravi takoj 

po končani razpravi o amandmajih k posameznemu členu. 

 

I. 

 

Po odprtju razprave o 9. členu predloga odloka, h kateremu je ţupan vloţil amandma, je svetnik prof. dr. 

Andrej RUS vloţil postopkovni predlog sklepa, da naj ţupan svetniku Boštjanu CIZLJU izreče opomin. 

Ţupan je dejal, da opomina ne bo izrekel. Na to je ţelel podati postopkovni predlog sklepa svetnik Boštjan 

CIZELJ, vendar ker ni postavil postopkovnega predloga je ţupan nadaljeval s sejo. Ker o amandmaju ni 

razpravljal nihče, je dal ţupan na glasovanje 

 

AMANDMA ţupana: 

 

V prvem odstavku 9. člena se številka "46" v prvem stavku nadomesti s številko "45".  

 

Ţupan je povedal, da amandma podpira. 

 

Navzočnost je priglasilo 27 svetnikov. 

Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 

 

Amandma je bil sprejet. 
 

II. 

 

O naslovu 1. točke III. poglavja predloga odloka, h kateremu je ţupan vloţil amandma ni razpravljal 

nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 
 

AMANDMA ţupana: 

 

V III. poglavju se naslov 1. točke "NAČINI UREJANJA PROSTORA Z OPN MOL ID" spremeni 

tako, da se glasi: "UVODNE DOLOČBE". 

 

Ţupan je povedal, da amandma podpira. 

 

Navzočnost se ni spremenila (27 svetnikov). 

Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Amandma je bil sprejet. 
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III. 

 

O naslovu 10. člena predloga odloka, h kateremu je ţupan vloţil amandma ni razpravljal nihče, zato je 

ţupan dal na glasovanje 
 

AMANDMA ţupana: 

 

Naslov 10. člena se spremeni tako, da se glasi: "(splošni in podrobni prostorski izvedbeni pogoji)".  

 

Ţupan je povedal, da amandma podpira. 

 

Navzočnost se ni spremenila (27 svetnikov). 

Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Amandma je bil sprejet. 
 

 

IV. 

 

O 20. členu predloga odloka, h kateremu je Svetniški klub LDS vloţil amandma ni razpravljal nihče, zato 

je ţupan dal na glasovanje 
 

AMANDMA Svetniškega kluba LDS: 

 

Prvi stavek 1. odstavka 20. člena (stopnja izkoriščenosti parcele, namenjene gradnji) se spremeni 

tako, da se glasi: 

Stopnja izkoriščenosti parcele, namenjene gradnji, je opredeljena z naslednjimi faktorji: 

 

Ţupan je povedal, da amandma ne podpira. 

 

Navzočnost se ni spremenila (27 svetnikov). 

Za je glasovalo 6 svetnikov. Proti je glasovalo 24 svetnikov. 

 

Amandma ni bil sprejet. 
 

 

V. 

 

O 39. členu predloga odloka, h kateremu je ţupan vloţil amandma ni razpravljal nihče, zato je ţupan dal na 

glasovanje 
 

AMANDMA ţupana: 

 

V šestem odstavku 39. člena se pika na koncu stavka nadomesti z vejico in doda naslednje besedilo: 

"v ostalih EUP pa samo na 12420 Garaţnih stavbah: samo garaţe."  

 

Ţupan je povedal, da amandma podpira. 

 

Navzočnost se ni spremenila (27 svetnikov). 

Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Amandma je bil sprejet. 
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VI. 

 

O 60. členu predloga odloka, h kateremu je ţupan vloţil amandma ni razpravljal nihče, zato je ţupan dal na 

glasovanje 
 

AMANDMA ţupana: 

 

V devetem odstavku 60. člena se v drugi vrstici za besedo “oglaševanje” doda vejica in besedilo 

"razen velikih enonoţnih samostoječih tabel" in črta besedilo "ter posamične samostoječe enonoţne 

velike objekte za oglaševanje".  

  

V trinajstem odstavku se pika na koncu druge alineje nadomesti z vejico in doda nova  tretja alineja, 

ki se glasi:  

 »- določiti nove lokacije objektov za oglaševanje, če obstaja za to javni interes in so objekti za 

oglaševanje povezani s postavitvami urbane opreme (javne kolesarnice - projekt "mestno kolo", 

javna stranišča ipd); postavitev je dopustna na podlagi soglasja organov Mestne uprave MOL, 

pristojnih za urejanje prostora in za gospodarske javne sluţbe«. 

 
Ţupan je povedal, da amandma podpira. 

 

Navzočnost se ni spremenila (27 svetnikov). 

Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Amandma je bil sprejet. 
 

 

VII. 

 

O 84. členu predloga odloka, h kateremu je ţupan vloţil amandma ni razpravljal nihče, zato je ţupan dal na 

glasovanje 
 

AMANDMA ţupana: 

 

V četrtem odstavku 84. člena se v točki č) navedba oznake enote urejanja prostora "SO-1894" 

nadomesti z oznako "SO-1984". 

 

Ţupan je povedal, da amandma podpira. 

 

Navzočnost se ni spremenila (27 svetnikov). 

Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Amandma je bil sprejet. 
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VIII. 

 

O 108. členu predloga odloka, h kateremu je ţupan vloţil amandma ni razpravljal nihče, zato je ţupan dal 

na glasovanje 
 

AMANDMA ţupana: 

 

V 108. členu se 85. točka spremeni tako, da se glasi: 

"Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š4 – Dravlje (Uradni list SRS, št. 20/89 in 

Uradni list RS, št. 58/92, 78/94, 22/98, 46/00, 85/02 – odločba US, 17/09 in 49/10 – obvezna razlaga)". 

 

Navzočnost se ni spremenila (27 svetnikov). 

Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Amandma je bil sprejet. 
 

IX. 

 

O prilogi 1 predloga odloka, h kateri je ţupan vloţil amandma je razpravljal svetnik Janez MOŠKRIČ. 

 

Po končani razpravi, je dal ţupan na glasovanje 
 
AMANDMA ţupana: 

 

V prilogi 1: Podrobni prostorski izvedbeni pogoji za posamezne enote urejanja prostora se: 

 

a) dodajo naslednji podrobni prostorski izvedbeni pogoji za naslednje enote urejanja prostora: 
 

ČR-663  

OKOLJEVARSTVENI POGOJI Nadomestna kmetijska zemljišča naj se vzpostavi na 

način, da se ohranjajo oz. ponovno vzpostavijo 

negozdni prednostni habitatni tipi. 

 

 

ČR-650  

OKOLJEVARSTVENI POGOJI Nadomestna kmetijska zemljišča naj se vzpostavi na 

način, da se ohranjajo oz. ponovno vzpostavijo 

negozdni prednostni habitatni tipi. 

 

 

 

ČR-651  

OKOLJEVARSTVENI POGOJI Nadomestna kmetijska zemljišča naj se vzpostavi na 

način, da se ohranjajo oz. ponovno vzpostavijo 

negozdni prednostni habitatni tipi. 

 

 

ČR-652  

OKOLJEVARSTVENI POGOJI Nadomestna kmetijska zemljišča naj se vzpostavi na 

način, da se ohranjajo oz. ponovno vzpostavijo 

negozdni prednostni habitatni tipi. 

 

 

ČR-653  

OKOLJEVARSTVENI POGOJI Nadomestna kmetijska zemljišča naj se vzpostavi na 

način, da se ohranjajo oz. ponovno vzpostavijo 

negozdni prednostni habitatni tipi. 

 

 

ČR-655  
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OKOLJEVARSTVENI POGOJI Nadomestna kmetijska zemljišča naj se vzpostavi na 

način, da se ohranjajo oz. ponovno vzpostavijo 

negozdni prednostni habitatni tipi. 

 
 

ČR-501  

OKOLJEVARSTVENI POGOJI Nadomestna kmetijska zemljišča naj se vzpostavi na 

način, da se ohranjajo oz. ponovno vzpostavijo 

negozdni prednostni habitatni tipi. 

 

 

ČR-665  

OKOLJEVARSTVENI POGOJI Nadomestna kmetijska zemljišča naj se vzpostavi na 

način, da se ohranjajo oz. ponovno vzpostavijo 

negozdni prednostni habitatni tipi. 

 

 

ČR-666  

OKOLJEVARSTVENI POGOJI Nadomestna kmetijska zemljišča naj se vzpostavi na 

način, da se ohranjajo oz. ponovno vzpostavijo 

negozdni prednostni habitatni tipi. 

 

 

ČR-669  

OKOLJEVARSTVENI POGOJI Nadomestna kmetijska zemljišča naj se vzpostavi na 

način, da se ohranjajo oz. ponovno vzpostavijo 

negozdni prednostni habitatni tipi. 

 

ČR-670  

OKOLJEVARSTVENI POGOJI Nadomestna kmetijska zemljišča naj se vzpostavi na 

način, da se ohranjajo oz. ponovno vzpostavijo 

negozdni prednostni habitatni tipi. 

 

 

ČR-673  

OKOLJEVARSTVENI POGOJI Nadomestna kmetijska zemljišča naj se vzpostavi na 

način, da se ohranjajo oz. ponovno vzpostavijo 

negozdni prednostni habitatni tipi. 

 

 

ČR-674  

OKOLJEVARSTVENI POGOJI Nadomestna kmetijska zemljišča naj se vzpostavi na 

način, da se ohranjajo oz. ponovno vzpostavijo 

negozdni prednostni habitatni tipi. 

 

 

ČR-675  

OKOLJEVARSTVENI POGOJI Nadomestna kmetijska zemljišča naj se vzpostavi na 

način, da se ohranjajo oz. ponovno vzpostavijo 

negozdni prednostni habitatni tipi. 

 

 

ČR-676  

OKOLJEVARSTVENI POGOJI Nadomestna kmetijska zemljišča naj se vzpostavi na 

način, da se ohranjajo oz. ponovno vzpostavijo 

negozdni prednostni habitatni tipi. 

 

 

ČR-680  

OKOLJEVARSTVENI POGOJI Nadomestna kmetijska zemljišča naj se vzpostavi na 

način, da se ohranjajo oz. ponovno vzpostavijo 

negozdni prednostni habitatni tipi. 

 

 

VI-702  
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OKOLJEVARSTVENI POGOJI Nadomestna kmetijska zemljišča naj se vzpostavi na 

način, da se ohranjajo oz. ponovno vzpostavijo 

negozdni prednostni habitatni tipi. 

 

ŠI-530  

URBANISTIČNI POGOJI V območju je dovoljeno umestiti do 50% stanovanj. 

Maksimalni višinski gabarit objekta je enak 

obstoječemu objektu športne dvorane Ilirija. 

 

 

ŠI-83  

URBANISTIČNI POGOJI Dopustna je tudi gradnja garaţne stavbe pod terenom 

za potrebe mirujočega prometa. Garaţe morajo biti v 

celoti vkopane. Streha podzemnih garaţ mora biti 

urejena kot zelena površina in prekrita s plastjo 

zemlje (prsti), ki omogoča zasaditev dreves. 

Obstoječa drevesa je treba ohraniti. 

 

b) spremenijo oziroma dopolnijo podrobni prostorski izvedbeni pogoji za naslednje enote urejanja 

prostora tako, da se glasijo:  
 

MS-194  

FI-FAKTOR IZRABE (največ) / 

FZ – FAKTOR ZAZIDANOSTI (največ %)) / 

FBP – FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRŠIN 

(najmanj %) 

/ 

FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRŠIN 

(najmanj %) 

/ 

VIŠINA STAVB / 

URBANISTIČNI POGOJI Dopustne gradnje so samo dozidave, rekonstrukcija in 

vzdrţevanje objekta 

na podlagi pogojev in soglasja pristojne sluţbe za 

varovanje kulturne dediščine. 

 

RŢ-155  

FI-FAKTOR IZRABE (največ) 2,5 

FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRŠIN 

(najmanj %) 

/ 

VIŠINA STAVB Novogradnja ne sme presegati višine slemena 

obstoječe stavbe hotela 

Bellevue. 

URBANISTIČNI POGOJI Posegi v gozdni rob so prepovedani. Pri urejanju je 

potrebno paziti na oblikovanje gozdnega robu, ki 

mora biti strukturno pester (prisotna mora biti bogata 

podrast, grmičevje in stara drevesa). Dopustna je 

gradnja hotelskega kompleksa. Celotno območje se 

uredi in oblikuje tako, da 

obstoječa stavba hotela Bellevue ohrani značaj glavne 

dominante v prostoru. Obvezna je členitev med 

obstoječo stavbo in novim delom. 

Obvezno je treba ohraniti S, J in V fasado obstoječe 

stavbe. Obstoječa stavba se obnovi v prvotnih 

proporcih in gabaritih. Novogradnja je dopustna 

znotraj GM. Preko GM lahko sega le klet objekta. 

Obodne stene kletnih etaţ morajo biti v celoti 

vkopane oziroma ozelenjene ali na drug način prikrite 

in sicer tako, da s Celovške ceste ne bodo vidne. 

PROMETNA INFRASTRUKTURA Dovoz je treba urediti s Ceste na Bellevue, ki se 

navezuje na Celovško 

cesto. Servisni uvoz se lahko uredi tudi z ulice Pod 

gozdom. 

OKOLJSKA, ENERGETSKA IN ELEKTRONSKA 

KOMUNIKACIJSKA GOSPODARSKA 

INFRASTRUKTURA 

Pred gradnjo je treba preveriti tlačne razmere v 

vodovodnem omreţju za 

ustrezno varstvo pred poţarom. 
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ŠE-223  

FI-FAKTOR IZRABE (največ) / 

FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRŠIN 

(najmanj %) 

/ 

URBANISTIČNI POGOJI Dopustni so samo posegi, skladni z Uredbo o 

vodovarstvenem območju za 

vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja. 

OKOLJEVARSTVENI POGOJI Posegi na območja prednostnih habitatnih tipov 

(ţivica) na jugu območja niso dopustni. Pred 

gradbenimi posegi v zemljišče je treba izvesti 

predhodne arheološke raziskave. 

 

 

ŠE-539  

FI-FAKTOR IZRABE (največ) / 

FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRŠIN 

(najmanj %) 

/ 

URBANISTIČNI POGOJI Dopustni so samo posegi, skladni z Uredbo o 

vodovarstvenem območju za 

vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja. 

 

ŠE-693  

FI-FAKTOR IZRABE (največ) / 

FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRŠIN 

(najmanj %) 

/ 

URBANISTIČNI POGOJI Dopustni so samo posegi, skladni z Uredbo o 

vodovarstvenem območju za 

vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja. 

 

 

ČR-659  

OKOLJEVARSTVENI POGOJI Nadomestna kmetijska zemljišča naj se vzpostavi na 

način, da se ohranjajo lastnosti zaradi katerih je bila 

naravna vrednota opredeljena in da se ohranjajo oz. 

ponovno vzpostavijo negozdni prednostni habitatni 

tipi. 

 

 

ŠG-490  

OKOLJEVARSTVENI POGOJI Nadomestna kmetijska zemljišča naj se vzpostavi na 

način, da se ohranjajo lastnosti zaradi katerih je bila 

naravna vrednota opredeljena in da se ohranjajo oz. 

ponovno vzpostavijo negozdni prednostni habitatni 

tipi. 

 

 

ŠE-740  

URBANISTIČNI POGOJI Območje se sanira v ekstenzivne kmetijske površine. 

Na severnem robu 

EUP se vzpostavi 15 m pas obreţne vegetacije. 

OKOLJEVARSTVENI POGOJI Nadomestna kmetijska zemljišča naj se vzpostavi na 

način, da se ohranjajo lastnosti zaradi katerih je bila 

naravna vrednota opredeljena in da se ohranjajo oz. 

ponovno vzpostavijo negozdni prednostni habitatni 

tipi. Pred gradbenimi posegi v zemljišče je treba 

izvesti predhodne arheološke raziskave. 

 

 

PS-454  

OKOLJEVARSTVENI POGOJI Nadomestna kmetijska zemljišča naj se vzpostavi na 

način, da se ohranjajo lastnosti, zaradi katerih je bila 

naravna vrednota opredeljena in da se ohranjajo oz. 

ponovno vzpostavijo negozdni prednostni habitatni 

tipi. 
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ŠG-498  

OKOLJEVARSTVENI POGOJI Nadomestna kmetijska zemljišča naj se vzpostavi na 

način, da se ohranjajo lastnosti zaradi katerih je bila 

naravna vrednota opredeljena da se ohranjajo oz. 

ponovno vzpostavijo negozdni prednostni habitatni 

tipi. 

 

 

ŠG-500  

OKOLJEVARSTVENI POGOJI Nadomestna kmetijska zemljišča naj se vzpostavi na 

način, da se ohranjajo lastnosti zaradi katerih je bila 

naravna vrednota opredeljena in da se ohranjajo oz. 

ponovno vzpostavijo negozdni prednostni habitatni 

tipi. 

 

 

 

PO-917  

OKOLJEVARSTVENI POGOJI Nadomestna kmetijska zemljišča naj se vzpostavi na 

način, da se ohranjajo lastnosti zaradi katerih je bila 

naravna vrednota opredeljena in da se ohranjajo oz. 

ponovno vzpostavijo negozdni prednostni habitatni 

tipi. 

 

 

ŠG-499  

OKOLJEVARSTVENI POGOJI Nadomestna kmetijska zemljišča naj se vzpostavi na 

način, da se ohranjajo lastnosti zaradi katerih je bila 

naravna vrednota opredeljena in da se ohranjajo oz. 

ponovno vzpostavijo negozdni prednostni habitatni 

tipi. 

 

 

SO-2753  

URBANISTIČNI POGOJI Na izkoriščenem delu kamnoloma je dopustno 

odlaganje gradbenih odpadkov. Dopustna je tudi 

ureditev zbirnega centra za predelavo gradbenih 

odpadkov. Za območje je treba izdelati načrt celovite 

sanacije kamnoloma. Po zaključku izkoriščanja 

naravnih virov in procesa odlaganja gradbenih 

odpadkov je območje kamnoloma treba sanirati nazaj v 

gozdno površino. 

PROMETNA INFRASTRUKTURA Pogoj za ureditev zbirnega centra je izvedba ustrezne 

transportne povezave do območja. 

OKOLJEVARSTVENI POGOJI Pred gradbenimi posegi je treba izvesti predhodne 

arheološke raziskave.  

 

 

SL-97  

URBANISTIČNI POGOJI V osrednjem delu parkovne ureditve je dopustna 

podzemna povezava v smeri sever-jug, vključno s 

spremljajočim programom,  do podzemnih garaţ na 

juţnem delu Kongresnega trga. 

 

Ţupan je povedal, da amandma podpira. 

 

Navzočnost se ni spremenila (27 svetnikov). 

Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki. 

 

Amandma je bil sprejet. 
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X. 

 

O prilogi 2 predloga odloka, h kateri sta Svetniški klub LDS in ţupan vloţila amandmaje ni razpravljal 

nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 
 

AMANDMA Svetniškega kluba LDS: 

 

V karti tipologije pozidave (ni na spletu) v območju med Cesto dveh cesarjev in AC se v območjih, ki 

so označena z "V" (visoka pozidava), določi  faktor izrabe (FI) največ 1.2.  

 

Ţupan je povedal, da amandma podpira. 

 

Navzočnost se ni spremenila (27 svetnikov). 

Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 

 

Amandma je bil sprejet. 
 

 

AMANDMA ţupana: 

 

V prilogi 2: Usmeritve za izdelavo posameznih OPPN se: 

 

a) dodajo naslednje usmeritve za naslednja območja OPPN in za posamezne enote urejanja prostora 

v njih: 

 

OPPN 412 : ŢELEZNIŠKA TOVORNA POSTAJA 

 

Usmeritve za celotno območje OPPN 
 

OZNAKE EUP V OPPN: JA-362 

DO SPREJEMA VELJA: 95. člen odloka IPN MOL 

OBVEZNOST IZVEDBE 

URBANISTIČNEGA NATEČAJA 

NE 

OBVEZNOST IZVEDBE VARIANTNIH 

REŠITEV 

NE 

 
Usmeritve za posamezne EUP v OPPN 

 

EUP : JA-362 
 

RABA PŢ 

USMERITVE ZA EUP  

URBANISTIČNI POGOJI Območje je namenjeno vsem vrstam ţelezniške infrastrukture in 

objektom za poslovno-logistične dejavnosti. 

PROMETNA INFRASTRUKTURA Območje je treba navezati na obodne ceste; Letališko in Zaloško 

ter na cesti, ki prečkata območje urejanja z OPPN; povezava 

Chengdujska – Letališka in 

Bratislavska–Zaloška. 

OKOLJSKA, ENERGETSKA IN 

ELEKTRONSKA 

KOMUNIKACIJSKA GOSPODARSKA 

INFRASTRUKTURA 

Prek območja ali v neposredni bliţini potekajo ali so locirani 

naslednji obstoječi in načrtovani infrastrukturni objekti, ki jih je 

treba upoštevati pri načrtovanju: 

- obstoječi primarni vodovod dimenzije 800 mm v liniji Rjave 

ceste, 

- obstoječi primarni kanal za odpadno vodo dimenzije 1400 mm 

vzhodno od TE-TOL v liniji Bratislavske ceste, 

- obstoječi primarni kanal za odpadno vodo dimenzije 2400 mm 

vzhodno od TE-TOL v liniji Bratislavske ceste, 

- obstoječi primarni kanal za odpadno vodo dimenzije 800/1200 

mm v liniji Preglovega trga, 
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- obstoječi primarni kanal za odpadno vodo dimenzije 2400 mm v 

liniji Rjave ceste, 

- obstoječi prenosni plinovod 10000 MRP Ljubljana – MRP 

Vevče dimenzije 250 mm v liniji Rjave ceste, 

- načrtovani prenosni plinovod M5/R51 Vodice – TE-TOL 

dimenzije 250 mm v liniji Rjave ceste, 

- načrtovani prenosni plinovod R51B MRP TE-TOL – MRP 

Vevče dimenzije 300 mm ob juţnem robu območja med TE-TOL 

in Rjavo cesto, 

- obstoječi primarni vročevod dimenzije 400 mm v liniji 

Bratislavske ceste, 

- obstoječi podzemni prenosni daljnovod 2x110 kV Toplarna – 

Polje – Beričevo v liniji Bratislavske ceste, 

- obstoječi nadzemni prenosni daljnovod 2x110 kV Kleče - 

Toplarna, 

- obstoječi podzemni distribucijski daljnovod 110 kV RTP Center 

– TE-TOL med Kajuhovo cesto in TE-TOL, 

- lokaciji načrtovanega objekta za energetsko izrabo odpadkov 

(variantni lokaciji ob TE-TOL ali ob Skladišču Spar na Letališki 

cesti). 

OKOLJEVARSTVENI POGOJI Pred gradbenimi posegi v zemljišče je treba izvesti predhodne 

arheološke raziskave. 

b) spremenijo oziroma dopolnijo usmeritve za celotno območje OPPN oziroma za posamezne enote 

urejanja prostora v naslednjih območjih OPPN tako, da se glasijo: 

 

 

OPPN 405 : ROJE 

 

Usmeritve za celotno območje OPPN 
 

OZNAKE EUP V OPPN: ŠE-550 

DO SPREJEMA VELJA: 95. člen odloka IPN MOL 

OBVEZNOST IZVEDBE 

URBANISTIČNEGA NATEČAJA 

NE 

OBVEZNOST IZVEDBE VARIANTNIH 

REŠITEV 

NE 

 

 

Usmeritve za posamezne EUP v OPPN 

 

EUP : ŠE-550 
 

RABA N 

STOPNJA IZKORIŠČENOSTI 

GRADBENE PARCELE 

 

FI - FAKTOR IZRABE (največ) / 

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (največ %) / 

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH 

POVRŠIN (najmanj %) 

Ø 

FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH 

POVRŠIN (najmanj %) 

/ 

VIŠINA STAVB / 

USMERITVE ZA EUP  

URBANISTIČNI POGOJI Do izvedbe OPPN je ob upoštevanju pogojev in usmeritev iz 61. 

člena tega odloka treba upoštevati naslednje usmeritve: 

- V obreţni pas se ne sme posegati. 

- Posegi na območja prednostnih habitatnih tipov niso dopustni. 

Dopustni so samo posegi, skladni z Uredbo o vodovarstvenem 

območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja. 

 

 
OPPN 199 : POSLOVNA CONA NADGORICA 

 



 19 

Usmeritve za celotno območje OPPN 
 

OZNAKE EUP V OPPN: ČR-587, ČR-645 

DO SPREJEMA VELJA: 95. člen odloka IPN MOL 

OBVEZNOST IZVEDBE 

URBANISTIČNEGA NATEČAJA 

NE 

OBVEZNOST IZVEDBE VARIANTNIH 

REŠITEV 

DA 

 
Usmeritve za posamezne EUP v OPPN 

 

EUP : ČR-587 
 

RABA IG 

TIPOLOGIJA V 

STOPNJA IZKORIŠČENOSTI 

GRADBENE PARCELE 

 

FI - FAKTOR IZRABE (največ) / 

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (največ %) 60 

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH 

POVRŠIN (najmanj %) 

Ø 

FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH 

POVRŠIN (najmanj %) 

15 

VIŠINA STAVB Višina objektov ne sme presegati višine 20,00 m oziroma se 

prilagaja višini ţe zgrajenih objektov v EUP, če tehnološki proces 

ne zahteva drugače. 

USMERITVE ZA EUP  

URBANISTIČNI POGOJI Sočasno z izgradnjo območja je treba zagotoviti javni potniški 

promet. 

Med posameznimi objekti je treba ohraniti nepozidane površine, 

ki bodo omogočale večji pretok zračnih tokov. Treba je zagotoviti 

ustrezno ureditev 

zelenih površin znotraj območja, kar pomeni zasaditev z 

vegetacijo za filtriranje prahu. Objekti morajo biti orientirani 

vzporedno s smerjo zračnih 

tokov in ne prečno na njihovo smer. V območju se mora 

preprečiti prizemne emisije zaradi  prevladovanja severnih in 

severovzhodnih prezračevalnih tokov, s katerimi se širijo snovi v 

smer središča mesta. 

V območju so dopustne tudi dejavnosti ravnanja z odpadki razen 

ravnanja z nevarnimi odpadki in seţiganja odpadkov. 

PROMETNA INFRASTRUKTURA Dovoz je treba urediti z novo cesto, ki se na zahodu naveţe na 

Štajersko cesto. 

OKOLJSKA, ENERGETSKA IN 

ELEKTRONSKA 

KOMUNIKACIJSKA GOSPODARSKA 

INFRASTRUKTURA 

Na obravnavanem območju komunalne infrastrukture še ni, zato 

jo je potrebno v celoti zgraditi na novo in povezati z obstoječimi 

omreţji v Črnučah in na Jeţi oz. Nadgorici. Območje se nahaja v 

vplivnem območju načrtovanega lokalnega kanalizacijskega 

omreţja, pred izgradnjo kanalizacijskega omreţja in MČN 

Dobrava gradnja ni moţna. Za zagotavljanje ustreznih kapacitet 

pitne in poţarne vode bo treba preveriti morebitno potrebno 

gradnjo vodohrana na Visokem hribu. V primeru večjih potreb po 

električni energiji je treba preveriti zmogljivost obstoječega 

elektroenergetskega omreţja iz smeri RTP Črnuče in RTP 

Domţale in ga po potrebi dograditi. 

OKOLJEVARSTVENI POGOJI Pri urejanju območja je treba upoštevati varstveni reţim enot 

kulturne dediščine. Pred gradbenimi posegi v zemljišče je treba 

izvesti predhodne 

arheološke raziskave. 

 

EUP : ČR-645 
 

RABA IG 

TIPOLOGIJA V 

STOPNJA IZKORIŠČENOSTI  
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GRADBENE PARCELE 

FI - FAKTOR IZRABE (največ) / 

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (največ %) 60 

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH 

POVRŠIN (najmanj %) 

Ø 

FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH 

POVRŠIN (najmanj %) 

15 

VIŠINA STAVB Višina objektov ne sme presegati višine 20,00 m oziroma se 

prilagaja višini ţe zgrajenih objektov v EUP, če tehnološki proces 

ne zahteva drugače. 

USMERITVE ZA EUP  

URBANISTIČNI POGOJI Sočasno z izgradnjo območja, je treba zagotoviti javni potniški 

promet. 

Med posameznimi objekti je treba ohraniti nepozidane površine, 

ki bodo omogočale večji pretok zračnih tokov. Treba je zagotoviti 

ustrezno ureditev 

zelenih površin znotraj območja, kar pomeni zasaditev z 

vegetacijo za filtriranje prahu. Objekti morajo biti orientirani 

vzporedno s smerjo zračnih 

tokov in ne prečno na njihovo smer. V območju se mora 

preprečiti prizemne emisije zaradi prevladovanja severnih in 

severovzhodnih prezračevalnih tokov, s katerimi se širijo snovi v 

smer središča mesta. 

V območju so dopustne tudi dejavnosti ravnanja z odpadki razen 

seţiganja odpadkov. 

V delu območja, ki meji na stanovanjski predel se lahko umeščajo 

poslovne stavbe, parkirišča in zelene površine. 

PROMETNA INFRASTRUKTURA Dovoz je treba urediti z novo cesto, ki se na zahodu naveţe na 

Štajersko cesto. 

OKOLJSKA, ENERGETSKA IN 

ELEKTRONSKA 

KOMUNIKACIJSKA GOSPODARSKA 

INFRASTRUKTURA 

Na obravnavanem območju komunalne infrastrukture še ni, zato 

jo je potrebno v celoti zgraditi na novo in povezati z obstoječimi 

omreţji v Črnučah in na Jeţi oz. Nadgorici. Območje se nahaja v 

vplivnem območju načrtovanega lokalnega kanalizacijskega 

omreţja, pred izgradnjo kanalizacijskega omreţja in MČN 

Dobrava gradnja ni moţna. Za zagotavljanje ustreznih kapacitet 

pitne in poţarne vode bo treba preveriti morebitno potrebno 

gradnjo vodohrana na Visokem hribu. V primeru večjih potreb po 

električni energiji je treba preveriti zmogljivost obstoječega 

elektroenergetskega omreţja iz smeri RTP Črnuče in RTP 

Domţale in ga po potrebi dograditi. 

OKOLJEVARSTVENI POGOJI Pri urejanju območja je treba upoštevati varstveni reţim enot 

kulturne dediščine. 

 

 
OPPN 174 : PARTNERSTVO CELOVŠKA 

 

Usmeritve za celotno območje OPPN 
 

OZNAKE EUP V OPPN: DR-388, DR-454, DR-533, DR-534, DR-599, DR-697 

DO SPREJEMA VELJA: Odlok o ureditvenem načrtu za območje urejanja ŠP4/1-1 

Avtotehna.(Uradni list RS, št.6 /1994). 

OBVEZNOST IZVEDBE 

URBANISTIČNEGA NATEČAJA 

DA 

OBVEZNOST IZVEDBE VARIANTNIH 

REŠITEV 

DA 

USMERITVE ZA OPPN Za območje je treba izvesti enoten urbanistični natečaj. Območje 

natečaja obsega celotno območje med Celovško cesto, Cesto 

Ljubljanske brigade, 

Ulico Joţeta Jame in obvoznico. Na podlagi zmagovalne rešitve 

natečaja se izdelajo posamezni OPPN v območju Partnerstva 

Celovška. Višina FI v posameznem OPPN ne sme presegati 3,00. 

Višina FI na območju celotnega Partnerstva Celovška ne sme 

presegati 2,2. 
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OPPN 99 : KAMNOLOM SADINJA VAS 1 

 

Usmeritve za celotno območje OPPN 
 

OZNAKE EUP V OPPN: SO-1810 

DO SPREJEMA VELJA: 95. člen odloka IPN MOL 

OBVEZNOST IZVEDBE 

URBANISTIČNEGA NATEČAJA 

NE 

OBVEZNOST IZVEDBE VARIANTNIH 

REŠITEV 

NE 

 
Usmeritve za posamezne EUP v OPPN 

 

EUP: SO-1810 

 
RABA LN 

USMERITVE ZA EUP  

URBANISTIČNI POGOJI Na izkoriščenem delu kamnoloma je dopustno odlaganje 

gradbenih odpadkov.  

Za območje OPPN je treba izdelati načrt celovite sanacije 

kamnoloma. Po zaključku izkoriščanja naravnih virov in procesa 

odlaganja gradbenih odpadkov je območje kamnoloma treba 

sanirati nazaj v gozdno površino. 

PROMETNA INFRASTRUKTURA Pogoj za ureditev zbirnega centra je izvedba ustrezne transportne 

povezave do območja. 

 

Usmeritve za celotno območje OPPN oziroma za posamezne enote urejanja prostora v OPPN, ki v 

tem amandmaju pri posameznih območjih OPPN niso navedene, ostajajo nespremenjene.  

 

c) črtajo usmeritve za celotno območje OPPN oziroma za posamezne enote urejanja prostora v 

naslednjih območjih OPPN: 
 

OPPN 199 : POSLOVNA CONA 

NADGORICA 

črtajo se usmeritve za ČR-598 in ČR-408 

črta se navedba ČR-598 in ČR-408 v prvi vrstici  

tabele: Usmeritve za celotno območje OPPN 

OPPN 399: OB KOZAKOVI črtajo se vse usmeritve 

OPPN 329 - SREDNJE GAMELJNE črtajo se vse usmeritve 

OPPN 409: SMODINOVEC črtajo se vse usmeritve, besedilo se nadomesti z naslednjim 

besedilom: »Ohrani se namenska raba I. območja kmetijskih 

zemljišč.« 

OPPN 375: KORIDOR ZA JAVNI PROMET 

OB KAMNIŠKEM ŢELEZNIŠKEM KRAKU 

črtajo se usmeritve za ČR-625 

črta se navedba ČR-625 v prvi vrstici  

tabele: Usmeritve za celotno območje OPPN 

 

 

Navzočnost se ni spremenila (27 svetnikov). 

Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Amandma je bil sprejet. 
 

 

AMANDMA ţupana: 

 

V prilogi 2: Usmeritve za izdelavo posameznih OPPN se v celotnem besedilu navedba "91. člen 

odloka IPN MOL" nadomesti z navedbo "95. člen odloka OPN MOL ID" tako, da se druga vrstica 

tabele: Usmeritve za celotno območje OPPN povsod glasi: 

 

 

DO SPREJEMA VELJA 95. člen odloka OPN MOL ID 
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Navzočnost se ni spremenila (27 svetnikov). 

Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Amandma je bil sprejet. 

 

 

Ker sta bila sprejeta amandmaja ţupana k prilogi 1 in prilogi 2 se v skladu s 137. členom poslovnika o 

amandmaju svetnika Janeza MOŠKRIČA, ki se glasi: 

 

»Karta 3.1 Prikaz območji enot urejanja prostora, podrobnejše namenske rabe in prostorskih 

izvedbenih pogojih 

 

Območje SO- 2753  z namensko rabo LN je potrebno dopolniti z naslednjimi Urbanističnimi pogoji: 

Širitev dejavnosti in kamnoloma je pogojena z izvedbo nove obvozne ceste skozi Sostro in Sadinjo 

vas. Obvezen je načrt sanacije celotnega kamnoloma. 

Pred gradnjo je potrebno preveriti tlačne razmere v vodovodnem omreţju za ustrezno varstvo pred 

poţarom.« 

 

ni glasovalo, saj se je amandma izključeval z ţe sprejetimi. 

 

XI. 

 

O Prilogi 3 predloga odloka, h kateremu je ţupan vloţil amandma ni razpravljal nihče, zato je ţupan dal na 

glasovanje 
 

AMANDMA ţupana: 

 

V Prilogi 3 - Podrobni prostorski izvedbeni pogoji za postavitev objektov za oglaševanje se v točki 

2.a. v drugi alineji črta tretja podalineja, ki se glasi "- na točkovne lokacije (samo enonoţne 

samostoječe table". V isti točki se v četrti alineji v prvi podalineji beseda "večnoţne" nadomesti z 

besedo "samostoječe". V 3. točki se v drugi alineji črta besedilo "v plakatne cone".    

 

Ţupan je povedal, da amandma podpira. 

 

Navzočnost se ni spremenila (27 svetnikov). 

Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Amandma je bil sprejet. 
 

 

XII. 

 

O prilogi 4 predloga odloka, h kateremu je ţupan vloţil amandma ni razpravljal nihče, zato je ţupan dal na 

glasovanje 
 

AMANDMA ţupana: 

 

V prilogi 4: Podrobni prostorski izvedbeni pogoji za enostavne in nezahtevne objekte se v vrstici 16.a 

številka "11" spremeni v številko "10" in v vrstici 20.a številka "10" v številko "9". Pojasnjevalni 

legendi pomena številčnih oznak se ukineta in nadomestita z novo, enotno legendo, ki se glasi: 
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1  so dopustni ob upoštevanju 

dodatnih določil tega odloka  

 

2  samo ograje za pašo ţivine in za 

zaščito posevkov in sadovnjakov pred 

divjadjo, za zaščito vodnih zajetij, 

varstva naravnih vrednot in območij, 

kulturnih spomenikov in znanstveno 

raziskovalnih preučevanj  

 3  samo enojni kozolec  

 4  v skladu z Zakonom o gozdovih  

 

5 samo za zakonito zgrajene objekte 

razpršene gradnje na katerih se izvaja 

komunalna sanacija, kadar postavitev 

oziroma gradnja ni moţna na območju 

stavbnih zemljišč  

 

6  samo v neposredni bliţini EUP v 

katerih ţe stojijo stavbe in 

gospodarska poslopja kmetije  

 7  v skladu z Zakonom o javnih cestah  

 8  samo v podzemni izvedbi  

 9 samo ob javnih cestah  

 
10 samo na registriranih mestih iz 

katastra čebelarske zveze  
 

Navzočnost se ni spremenila (27 svetnikov). 

Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Amandma je bil sprejet. 

 

XIII. 

 

Odpiram razpravo o karti 2 predloga odloka, h kateremu je Svetniški klub LDS vloţil amandma ni 

razpravljal nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 
 

AMANDMA Svetniškega kluba LDS: 

 

V grafičnem prikazu OPN MOL ID se pri FE Golovec pregledna karta št. 2  pri »območje osnovne 

namenske rabe prostora« in »ključna omreţja prometne infrastrukture« območja GO 175, parcelna 

številka 187/4 spremeni in prekvalificira v »lokalne ceste«. V skladu s spremembo se spremeni tudi 

ostali pripadajoči kartografski del. 

 
Ţupan je povedal, da amandma ne podpira. 

 

Navzočnost se ni spremenila (27 svetnikov). 

Za je glasovalo 5 svetnikov. Proti je glasovalo 20 svetnikov. 

 

Amandma ni bil sprejet. 

 

XIV. 

 

O karti št. 3.1 predloga odloka, h kateremu je ţupan vloţil amandmaje je razpravljal svetnik Janez 

MOŠKRIČ. 
 

Odgovore in pojasnila v zvezi z razpravo je podal ţupan. 
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Nato je dal ţupan na glasovanje 

 

1. AMANDMA ţupana: 

 

V grafičnem delu odloka se karta 3.1 »Prikaz območij enot urejanja prostora, podrobnejše namenske 

rabe in prostorskih izvedbenih pogojev« nadomesti z novo karto z enako oznako in imenom. 

Spremenijo se naslednja območja urejanja: 
 

oznaka enote urejanja 

prostora, ki se ukinja 

namenska raba se priključi enoti urejanja 

prostora z oznako 

spremenjena namenska 

raba 

ČR-408 IG ČR-470 K1 

ČR-598 POg ČR-470 K1 

ČR-625 del PC ČR-519 PŢ 

ČR-625 del PC ČR-520 ZV 

ČR-625 del PC ČR-545 IG 

ČR-625 del PC ČR-573 K1 

ČR-625 del PC ČR-610 K1 

ČR-625 del PC ČR-613 namenska raba se ne 

spreminja 

DR-672 IG DR-469 K1 

JA-312 del SSse JA-313 K1 

PO-756 del SSse PO-679 K1 

SO-1700 del SSse SO-1702 K1 

SO-1817 del SSse SO-1818 K1 

SO-1924 del SK SO-1739 K1 

SO-1942 del SSse SO-1684 K1 

SO-2098 del SSse SO-2188 K1 

SO-2183 del SSse SO-1989 K1 

SO-2666 del SSse SO-1759 K1 

ŠG-449 del SSse ŠG-488 K1 

ŠG-449 del SSse ŠG-336 namenska raba se ne 

spreminja 

    

 

oznaka enote urejanja 

prostora 

namenska raba nova enota urejanja 

prostora z oznako 

spremenjena namenska 

raba 

ŠI-377 del BC ŠI-530 CU 

 

oznaka enote urejanja 

prostora 

namenska raba spremenjena namenska 

raba 

DR-594 SSce ZS 

 

Ţupan je povedal, da amandma podpira. 

 

Navzočnost se ni spremenila (27 svetnikov). 

Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki. 

 

Amandma je bil sprejet. 

 

2. AMANDMA ţupana: 

 

V grafičnem delu odloka se na karti 3.1 "Prikaz območij enot urejanja prostora, podrobnejše 

namenske rabe in prostorskih izvedbenih pogojev" v območjih enot urejanja prostora: ŠG-510, PS-

462, ŠI-45, VI-340, RD-320, TR-515, ŠI-86 in JA-398 doda gradbene črte, v območjih enot urejanja 

prostora: DR-624 in SL-97 spremeni gradbene črte ter v enoti SL-97 spremeni regulacijsko linijo. 

 

Na karti 3.2 "Prikaz območij enot urejanja prostora in prostorskih izvedbenih pogojev – regulacijski 

elementi, javne površine in oglaševanje" se v območju enote urejanja prostora SL-97 spremeni 

območje javne površine podhod. 
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Ţupan je povedal, da amandma podpira. 

 

Navzočnost se ni spremenila (27 svetnikov). 

Za je glasovalo 21 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Amandma je bil sprejet. 

 

3. AMANDMA ţupana: 

 

V grafičnem delu odloka se na karti 3.2 Prikaz območij enot urejanja prostora in prostorskih 

izvedbenih pogojev – regulacijski elementi, javne površine in oglaševanje (M 1:5000)  skupno število 

objektov za oglaševanje zmanjša za 15 plakatnih con, poveča pa za 19 vzdolţnih lokacij in 94 

točkovnih lokacij, število območij za vse vrste objektov za oglaševanje ostane nespremenjeno.  

 

Navzočnost se ni spremenila (27 svetnikov). 

Za je glasovalo 20 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Amandma je bil sprejet. 

 

XV. 

 

O grafičnem delu (karte) predloga odloka, h kateremu je ţupan vloţil amandma ni razpravljal nihče, zato 

je ţupan dal na glasovanje 
 

AMANDMA ţupana: 

 

V grafičnem delu odloka se spodaj navedene karte spremenijo tako, da se kot grafična podlaga teh 

kart uporabi z nosilci urejanja prostora usklajena namenska raba s karte 3.1 »Prikaz območij enot 

urejanja prostora, podrobnejše namenske rabe in prostorskih izvedbenih pogojev«.  

 
 

2 Pregledna karta MOL s prikazom osnovne namenske rabe in ključnih omreţij 

gospodarske javne infrastrukture 

3.2 Prikaz območij enot urejanja prostora in prostorskih izvedbenih pogojev – 

regulacijski elementi, javne površine in oglaševanje 

4 Prikaz območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture 

4.1 Oskrba s pitno vodo 

4.2 Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode 

4.3 Oskrba s plinom 

4.4 Oskrba s toplotno energijo 

4.5 Oskrba z električno energijo 

4.6 Ravnanje z odpadki  

4.7 Cestno omreţje in območja parkirnih reţimov 

4.8 Ţelezniško omreţje 

4.9 Mestni javni, vodni in zračni promet 

4.10 Kolesarsko omreţje 

5 Načini urejanja  

6 Omreţje druţbene infrastrukture 

7.1 Območja za potrebe obrambe ter območja za potrebe varstva pred naravnimi 

in drugimi nesrečami 

7.2 Poplavno ogroţena območja in varstvo pred poplavami 

7.3 Poplavno ogroţena območja in razredi poplavne nevarnosti 

8 Območja varstva pred hrupom 

9 Nadomeščanje kmetijskih zemljišč 

 

Navzočnost se ni spremenila (27 svetnikov). 

Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Amandma je bil sprejet. 
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XVI. 

 

Odpiram razpravo o karti 7.1 predloga odloka, h kateri je ţupan vloţil amandma ni razpravljal nihče, zato 

je ţupan dal na glasovanje 
 

AMANDMA ţupana: 

 

V grafičnem delu odloka se karta 7.1 "Območja za potrebe obrambe ter območja za potrebe varstva 

pred naravnimi in drugimi nesrečami" spremeni tako, da se iz enote urejanja prostora MO-208 

izbriše, v enoto urejanja prostora MO-183 pa doda območje za zasilno in začasno nastanitev 

prebivalstva. 

 

Ţupan je povedal, da amandma podpira. 

 

Navzočnost se ni spremenila (27 svetnikov). 

Za je glasovalo 22 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Amandma je bil sprejet. 

 

XVII. 

 

O karti 7.3 predloga odloka, h kateri je ţupan vloţil amandma ni razpravljal nihče, zato je ţupan dal na 

glasovanje 
 

AMANDMA ţupana: 

 

V grafičnem delu odloka se na karti 7.3 "Poplavno ogroţena območja in razredi poplavne 

nevarnosti" spremeni prikaz razredov poplavne nevarnosti. 

 

Navzočnost se ni spremenila (27 svetnikov). 

Za je glasovalo 21 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 

 

Amandma je bil sprejet. 

 

XVIII. 

 

O karti 9 predloga odloka, h kateri je ţupan vloţil amandma ni razpravljal nihče, zato je ţupan dal na 

glasovanje 
 

AMANDMA ţupana: 

 

V grafičnem delu odloka se karta 9 "Nadomeščanje kmetijskih zemljišč" spremeni tako, da: 

 

a) se izbriše prikaz nadomestnih kmetijskih zemljišč v naslednjih enotah urejanja prostora z 

namensko rabo K1: 

 

ČR-663, ČR-665, ČR-666, ČR-669, ČR-670, ČR-671, ČR-672, ČR-673, ČR-674, ČR-675, ČR-676, 

ČR-680, ČR-681, ČR-682, ČR-683, ČR-686, ČR-687, ČR-688, ČR-689, ČR-684, ČR-685, ČR-686, 

ČR-687, ČR-688, ČR-689, ČR-690, ČR-691, ČR-692, ČR-693, ŠE-736, ŠE-737, ŠE-739, ŠG-494, ŠG-

497, ŠG-498, ŠG-499, ŠG-500, ŠG-501, ŠG-502, ŠG-503, ŠG-504, ŠG-505, ŠG-506, ŠG-507, ŠG-508, 

ŠG-509, PO-912, PO-913, PO-914, PO-915, PO-916, PO-917, PS-454, PS-457, RD-508, SO-2772, SO-

2773, SO-2774, SO-2778, SO-2787, SO-2788, SO-2789, SO-2790, SO-2792, SO-2793, SO-2794, SO-

2795, SO-2796, SO-2797, SO-2798, SO-2800, SO-2801, SO-2802, SO-2803, SO-2804, SO-2806, SO-

2807, SO-2808, SO-2809, SO-2811, SO-2812, SO-2813, SO-2814, SO-2815, SO-2816, SO-2817, SO-
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2818, SO-2819, SO-2821, SO-2822, SO-2824, SO-2825, SO-2826, SO-2827, SO-2828, SO-2829, SO-

2830, SO-2837, SO-2841, SO-2842, SO-2843, VI-702; 

 

b) se enota urejanja prostora PO-902 doda med območja OPPN z zahtevami po nadomeščanju 

kmetijskih zemljišč in med načrtovane posege na kmetijska zemljišča v območjih OPPN. 

 
Navzočnost se ni spremenila (27 svetnikov). 

Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 

 

Amandma je bil sprejet. 

 

Obrazloţitev glasu so podali svetniki: Meta VESEL VALENTINČIČ, Dimitrij KOVAČIČ, Franc SLAK; 

Gregor ISTENIČ, Mihael JARC, prof. dr. Metka TEKAVČIČ, Maša KOCIPER, izr. prof. dr. Milena 

Mileva BLAŢIĆ, Roman KOLAR, Aleš ČERIN, Janez MOŠKRIČ, Slavko SLAK, dr. Slavko ZIHERL, 

prof. dr. Bojana BEOVIĆ, dr. Joţef KUNIČ in Anja BAH ŢIBERT. 

 

Svetnik Dimitrij KOVAČIČ je podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da se odločanje o sprejemu 

predloga Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana - izvedbeni del skupaj s 

sprejetimi amandmaji prestavi na jesensko zasedanje MS MOL. 

 

Ţupan je dal na glasovanje 

 

POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnika Dimitrija KOVAČIČA: 

 

Odločanje o sprejemu predloga Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana - 

izvedbeni del skupaj s sprejetimi amandmaji prestavi na jesensko zasedanje MS MOL. 

 

Ţupan je povedal, da postopkovni predlog sklepa ne podpira. 

 

Navzočnost se ni spremenila (27 svetnikov). 

Za je glasovalo 13 svetnikov. Proti je glasovalo 25 svetnikov. 

 

Postopkovni sklep ni bil sprejet. 

 

 

Nato je dal ţupan na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o občinskem prostorskem načrtu 

Mestne občine Ljubljana - izvedbeni del skupaj s sprejetimi amandmaji.  

 

Navzočnost se ni spremenila (27 svetnikov). 

Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti so glasovali 4 svetniki. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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Glede na stališče Statutarno pravne komisije mestni svet o petih amandmajih Svetniškega kluba LDS ni 

glasoval. 

 

AMANDMAJI Svetniškega kluba LDS so se sicer glasili: 

 

1. 

V 3. členu (1) - pomen izrazov - se izrazu pod točko 5. - bruto tlorisna površina  doda nov stavek, ki 

se glasi: 

Napušči do 1 m niso všteti v BTP.  

 

2. 

V 3. členu (1) - pomen izrazov - se izrazu pod točko 37. klet - doda nov stavek: 

Pri kleti mora biti povprečna razdalja med stropom kleti in raščenim terenom, za povprečje štirih 

najdaljših stranic stavbe, manj kot 1,40 m, sicer je ta etaţa pritličje. 

 

3. 

V 3. členu (1) - pomen izrazov - se izrazu pod točko 45. nadomestna gradnja - doda nov stavek: 

Gabaritna odstopanja pri nadomestni gradnji so lahko največ 30 cm pri posamezni skupni zunanji 

meri.  

 

4. 

V 21. členu (višina stavb) se pod točko (1) v preglednici 7: etaţnost in višina stavb  spremeni besedilo 

pri naslednjih tipih objektov:  

 

NA    P+1+Po ali 1 T                                                          7,5 m 

NB    Vrstna hiša, veriţna hiša: P+1+Po ali 1 T               7,5 m 

ND    P+1+Po                                                                     7,5 m 

 

5. 

V grafičnem prikazu OPN MOL ID se pri FE Golovec pregledna karta št. 2  pri »območje osnovne 

namenske rabe prostora« območja GO 316, GO 385, GO 324, GO 317 prekvalificirajo iz kategorije 

II. kmetijskih zemljišč v kategorijo I. stavbna zemljišča. 

V skladu s spremembo se spremeni tudi ostali pripadajoči kartografski del. 

 

Prav tako mestni svet glede na stališče Statutarno pravne komisije o dveh amandmajih svetnika Janeza 

MOŠKRIČA ni glasoval. 

 

1. 

Predlagam, da se v Predlogu odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – 

izvedbeni del (karta 3,1) spremeni območje juţno od Hruševske ceste, GO-316, GO-385, GO-324, 

GO-317, GO -323 ceste št. 1059/1 in 1044, od odcepa Hrušica proti Dobrunjski cesti (vzhodno), tako 

da se nameni za površine stanovanjske gradnje, namenska raba SK. 

 

2. 

Predlagam, da se v Predlogu odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – 

izvedbeni del (karta 3,1) spremeni območje SO 2744, SO 2743, SO 1702, tako da se priključi k 

območju SO 1908 (z oznako urejanja SK ND;6). 
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AD 7. 

 

PREDLOG ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA DEL 

OBMOČJA UREJANJA BS 2/1 ZUPANČIČEVA JAMA 

 

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 obrazloţitev.  

 

Prof. Janez KOŢELJ, predsednik Odbora za urejanje prostora in urbanizem, je podal stališče odbora.  

 

Maša KOCIPER, predsednica Statutarno pravne komisije, ni ţelela besede. 

 

Ţupan 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 vloţeni 

amandmaji. Razprava o posameznem členu je omejena na razpravo o amandmajih, ki so vloţeni k temu 

členu. Glasovanje o amandmajih se opravi takoj po končani razpravi o amandmajih k posameznemu členu. 

 

I. 

 

O 13. členu predloga odloka, h kateremu je Svetniški klub SD vloţil amandma so razpravljali svetniki: 

Gregor ISTENIČ, prof. dr. Metka TEKAVČIČ, Ignac POLAJNAR in Roman KOLAR ter ţupan. 

 

Po končani razpravi je ţupan dal na glasovanje 

 

AMANDMA Svetniškega kluba SD: 

 

V točki 3. Višinski gabariti se prva vrstica spremeni tako, da se glasi:  

 

Etaţnost stavbe je 2K+P+4; višina stavbe je (H) je največ 17,00 m. 

Grafični in vsi ostali deli se ustrezno spremenijo. 

 

Ţupan je povedal, da amandma ne podpira. 

 

Navzočnost je priglasilo 28 svetnikov. 

Za je glasovalo 10 svetnikov. Proti je glasovalo 21 svetnikov. 

 

Amandma ni bil sprejet. 

 

 

Nato je dal ţupan na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem 

načrtu za del območja urejanja BS 2/1 Zupančičeva jama. 

 

Navzočnost se ni spremenila (28 svetnikov). 

Za je glasovalo 20 svetnikov. Proti so glasovali 4 svetniki. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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AD 8. 

 

PREDLOG ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA DEL 

OBMOČJA UREJANJA CI 5/6 ROG 

 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega Odbora za urejanje 

prostora in urbanizem z amandmajema. 

 

Alenka PAVLIN, vodja Odseka za prostorske izvedbene akte in prenovo v Oddelku za urejanje prostora, je 

podala uvodno obrazloţitev.  

 

Podţupan Janko MÖDERNDORFER je prevzel vodenje seje ob 17.20 uri. 

 

Prof. Janez KOŢELJ, predsednik Odbora za urejanje prostora in urbanizem, je podal stališče odbora.  

 

Maša KOCIPER, predsednica Statutarno pravne komisije, ni ţelela besede. 

 

Ţupan 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 vloţeni 

amandmaji. Razprava o posameznem členu je omejena na razpravo o amandmajih, ki so vloţeni k temu 

členu. Glasovanje o amandmajih se opravi takoj po končani razpravi o amandmajih k posameznemu členu. 

 

I. 

 

O 18. členu predloga odloka, h kateremu je Odbor za urejanje prostora in urbanizem vloţil amandma ni 

razpravljal nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 
 

AMANDMA Odbora za urejanje prostora in urbanizem: 

 

Zadnji, drugi odstavek 18. člena se črta, dodata se novi drugi in tretji odstavek, ki se glasita: 

 

"Za poseg v enoto kulturne dediščine je treba pri pristojni strokovni javni sluţbi pridobiti kulturno 

varstveno soglasje. 

V območju OPPN je treba izvesti predhodne arheološke raziskave. Obseg in čas potrebnih 

arheoloških raziskav opredeli pristojna strokovna javna sluţba. Za izvedbo predhodnih arheoloških 

raziskav je treba pridobiti soglasje za raziskavo in odstranitev arheoloških ostalin na podlagi 

predpisov s področja varstva kulturne dediščine.". 

 

Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov. 

Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Amandma je bil sprejet. 

 

II. 

 

O grafičnem delu predloga odloka, h kateremu je Odbor za urejanje prostora in urbanizem vloţil amandma 

ni razpravljal nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 
 

AMANDMA Odbora za urejanje prostora in urbanizem: 

 

V grafičnem delu odloka se v karte št. 4.1 "Ureditvena situacija - nivo terena", 4.2 "Ureditvena 

situacija - nivo strehe" in 4.3 "Ureditvena situacija - nivo kleti" vriše potek meje priobalnega 

zemljišča Ljubljanice. 
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Navzočnost se spremenila (23 svetnikov). 

Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Amandma je bil sprejet. 

 

Nato je dal ţupan na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem 

načrtu za del območja urejanja CI 5/6 Rog skupaj s sprejetima amandmajema. 

 

Navzočnost se ni spremenila (23 svetnikov). 

Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti ni glasovali nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 9. 

 

DOPOLNJENI OSNUTEK ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM 

NAČRTU ZA DEL OBMOČJA UREJANJA ŠR 1/2-1 BELLEVUE IN DEL OBMOČJA UREJANJA 

ŠR 1/5 TIVOLI - ŠIŠENSKI HRIB 

 

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 obrazloţitev.  

 

Prof. Janez KOŢELJ, predsednik Odbora za urejanje prostora in urbanizem, je podal stališče odbora.  

 

Maša KOCIPER, predsednica Statutarno pravne komisije, ni ţelela besede. 

 

Podţupan Janko MÖDERNODRFER je podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da se obravnava 

točke z naslovom Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del 

območja urejanja ŠR 1/2-1 Bellevue in del območja urejanja ŠR 1/5 Tivoli - Šišenski hrib se v skladu s 

106. členom Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana konča. 

 

Odgovore in pojasnila je podala Alenka PAVLIN. 

 

Podţupan Janko MÖDERNODRFER je dal na glasovanje 

 

POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA podţupana Janka MÖDERNDORFERJA: 

 

Obravnava točke z naslovom Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem 

načrtu za del območja urejanja ŠR 1/2-1 Bellevue in del območja urejanja ŠR 1/5 Tivoli-Šišenski hrib 

se v skladu s 106. členom Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana konča. 

 

Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov. 

Za je glasovalo 17 svetnikov. Proti je glasovalo 7 svetnikov. 

 

Postopkovni sklep je bil sprejet. 
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AD 10. 

 

DOPOLNJENI OSNUTEK ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM 

PROSTORSKEM NAČRTU ZA OBMOČJE ZADRŢEVALNIKA BRDNIKOVA 

 

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 obrazloţitev.  

 

Ţupan je prevzel vodenje seje ob 17.37 uri. 

 

Prof. Janez KOŢELJ, predsednik Odbora za urejanje prostora in urbanizem, je podal stališče odbora.  

 

Maša KOCIPER, predsednica Statutarno pravne komisije, ni ţelela besede. 

 

Razpravljala sta svetnik Slavko SLAK in ţupan.  

 

Po končani razpravi je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem 

prostorskem načrtu za območje zadrţevalnika Brdnikova skupaj s pripombami. 

 

Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov. 

 

Svetnik Gregor ISTENIČ je zahteval ponovitev glasovanja. 

 

Navzočnost je priglasilo 31 svetnikov.  

 

Za je glasovalo 34 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

. 

 

AD 11. 

 

DOPOLNJENI OSNUTEK ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM 

NAČRTU ZA DEL OBMOČJA UREJANJA VS 2/13 BONIFACIJA 

 

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 obrazloţitev.  

 

Prof. Janez KOŢELJ, predsednik Odbora za urejanje prostora in urbanizem, je podal stališče odbora.  

 

Maša KOCIPER, predsednica Statutarno pravne komisije, ni ţelela besede. 

 

Razpravljal je svetnik dr. Joţef KUNIČ. 
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Po končani razpravi je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem 

prostorskem načrtu za del območja urejanja VS 2/13 Bonifacija skupaj s pripombami. 

 

Navzočnost je priglasilo 28 svetnikov. 

Za je glasovalo 34 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 12. 

 

PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA 

NEPREMIČNEGA PREMOŢENJA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2010 

 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega Odbora za finance. 

 

Simona REMIH, načelnica Oddelka za ravnanje z nepremičninami, je podala uvodno obrazloţitev. 

 

Jadranka DAKIĆ, predsednica Odbora za finance, je podala stališče odbora.  

 

Maša KOCIPER, predsednica Statutarno pravne komisije, ni ţelela besede. 

 

Razpravljala je svetnica prof. dr. Metka TEKAVČIČ. 

 

Po končani razpravi je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sprememb in dopolnitev Letnega načrta 

pridobivanja nepremičnega premoţenja Mestne občine Ljubljana za leto 2010.  

 

Navzočnost je priglasilo 29 svetnikov. 

Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 

 

Sklep je bil sprejet.  

 

 

AD 13. 

 

PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV LETNEGA NAČRTA RAZPOLAGANJA Z 

NEPREMIČNIM PREMOŢENJEM MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2010 

 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega Odbora za finance. 

 

Simona REMIH, načelnica Oddelka za ravnanje z nepremičninami, je podala uvodno obrazloţitev. 

 

Jadranka DAKIĆ, predsednica Odbora za finance, je podala stališče odbora.  

 

Maša KOCIPER, predsednica Statutarno pravne komisije, ni ţelela besede. 
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Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sprememb in dopolnitev Letnega načrta 

razpolaganja z nepremičnim premoţenjem Mestne občine Ljubljana za leto 2010. 

 

Navzočnost je priglasilo 22 svetnikov. 

 

Zahtevana je bila ponovitev glasovanja. 

 

Navzočnost je priglasilo 32 svetnikov 

Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet.  

 

 

AD 14. 

 

PREDLOG SKLEPOV O JAVNO-ZASEBNEM PARTNERSTVU ZA IZVEDBO PROJEKTA 

»CENTER ČETRTNE SKUPNOSTI ŠMARNA GORA« 
 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega Odbora za finance. 

 

Vojko GRÜNFELD, direktor Sluţbe za lokalno samoupravo, je podal uvodno obrazloţitev. 

 

Jadranka DAKIĆ, predsednica Odbora za finance, je podala stališče odbora.  

 

Maša KOCIPER, predsednica Statutarno pravne komisije, ni ţelela besede. 

 

Razpravljala sta svetnika: prof. dr. Andrej RUS in Ignac POLAJNAR ter ţupan. 

 

Po končani razpravi je ţupan dal na glasovanje 

 

1. PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana ugotavlja obstoj javnega interesa, da se projekt »Center četrtne 

skupnosti Šmarna gora« izvede v obliki javno-zasebnega partnerstva.  

 

Navzočnost je priglasilo 30 svetnikov. 

Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

2. PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme sklep s katerim potrjuje, kot optimalno obliko javno-

zasebnega partnerstva za realizacijo projekta »Center Četrtne skupnosti Šmarna gora« koncesijo 

gradnje na podlagi kombinacije modelov DBTO in DBOT.  

 

Navzočnost se ni spremenila (30 svetnikov). 

Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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3. 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 MADEJA nepremičnine, gradbeništvo in inţeniring d.o.o, 

kot edinim sposobnim ponudnikom. V postopku izbire naj se preveri finančna in tehnična sposobnost 

promotorja za izvedbo projekta »Center četrtne skupnosti Šmarna gora«.  

 

Navzočnost se ni spremenila (30 svetnikov). 

Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

4. PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana pooblašča Ţupana 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 24 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

AD 15. 

 

PREDLOG SKLEPA O DOLOČITVI NOTRANJIH IGRALNIH POVRŠIN V JAVNIH VRTCIH 

MESTNE OBČINE LJUBLJANA V ŠOLSKEM LETU 2010/2011 

 

Gradivo so svetniki prejeli po sklicu seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega Odbora za predšolsko 

vzgojo in izobraţevanje. 

 

Ana POTOČNIK, vodja Odseka za predšolsko vzgojo, je podala uvodno obrazloţitev. 

 

Eva STRMLJAN KRESLIN, predsednica Odbora za predšolsko vzgojo in izobraţevanje, je podala stališče 

odbora.  

 

Maša KOCIPER, predsednica Statutarno pravne komisije, ni ţelela besede. 

 

Razpravljali so svetniki: Roman KOLAR, Meta VESEL VALENTINČIČ, prof. dr. Bojana BEOVIĆ, Anja 

BAH ŢIBERT in Slavko SLAK ter ţupan. 

 

Odgovore in pojasnila v zvezi z razpravo je podal ţupan. 

 

Po končani razpravi je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejeme Predlog Sklepa o določitvi notranjih igralnih površin 

v javnih vrtcih Mestne občine Ljubljana v šolskem letu 2010/2011. 

 

Navzočnost je priglasilo 33 svetnikov. 

Za je glasovalo 33 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

Sklep je bil sprejet. 
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AD 16. 

 

PREDLOG ODLOKA O ŠTIPENDIRANJU 

 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega Odbora za predšolsko 

vzgojo in izobraţevanje. 

 

Nada BREZNIK, iz Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraţevanje, je podala uvodno obrazloţitev. 

 

Eva STRMLJAN KRESLIN, predsednica Odbora za predšolsko vzgojo in izobraţevanje, je podala stališče 

odbora.  

 

Maša KOCIPER, predsednica Statutarno pravne komisije, ni ţelela besede. 

 

Ker k predlogu Odloka o štipendiranju, ni bil vloţen noben amandma, ni bilo razprave, zato je ţupan dal na 

glasovanje  

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Predlog Odloka o štipendiranju. 

 

Obrazloţitev glasu je podal svetnik doc. dr. Gregor GOMIŠČEK. 

 

Navzočnost je priglasilo 31 svetnikov. 

Za je glasovalo 35 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 17. 

 

PREDLOG SKLEPA O JAVNEM RAZPISU ZA DODELITEV KONCESIJ ZA OPRAVLJANJE 

JAVNE SLUŢBE NA PODROČJU PREDŠOLSKE VZGOJE 

 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega Odbora za predšolsko 

vzgojo in izobraţevanje. 

 

Nina MARKOLI, iz Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraţevanje, je podala uvodno obrazloţitev. 

 

Eva STRMLJAN KRESLIN, predsednica Odbora za predšolsko vzgojo in izobraţevanje, je podala stališče 

odbora.  

 

Maša KOCIPER, predsednica Statutarno pravne komisije, ni ţelela besede. 

 

Razpravljala sta svetnika: Anja BAH ŢIBERT in doc. dr. Gregor GOMIŠČEK. 

 

Odgovore in pojasnila v zvezi z razpravo je podal ţupan. 
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Po končani razpravi je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o javnem razpisu za dodelitev koncesij 

za opravljanje javne sluţbe na področju predšolske vzgoje. 

 

Navzočnost je priglasilo 33 svetnikov. 

Za je glasovalo 36 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 18. 

 

PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K DODELITVI DELA PLAČE ZA REDNO DELOVNO 

USPEŠNOST DIREKTORJU JAVNEGA ZAVODA CENE ŠTUPAR - CENTER ZA 

PERMANENTNO IZOBRAŢEVANJE ZA LETO 2009 

 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega Odbora za predšolsko 

vzgojo in izobraţevanje. 

 

Olga GLASER, vodja Odseka za izobraţevanje, je podala uvodno obrazloţitev. 

 

Eva STRMLJAN KRESLIN, predsednica Odbora za predšolsko vzgojo in izobraţevanje, je podala stališče 

odbora.  

 

Maša KOCIPER, predsednica Statutarno pravne komisije, ni ţelela besede. 

 

Razpravljal je svetnik Dimitrij KOVAČIČ. 

 

Obrazloţitev glasu je podala svetnica prof. dr. Metka TEKAVČIČ. 

 

Po končani razpravi je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o soglasju k dodelitvi dela plače za 

redno delovno uspešnost direktorju javnega zavoda Cene Štupar - Center za permanentno 

izobraţevanje za leto 2009.  

 

Navzočnost je priglasilo 28 svetnikov. 

Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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AD 19. 

 

PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K DODELITVI DELA PLAČE ZA REDNO DELOVNO 

USPEŠNOST DIREKTORJU JAVNEGA ZAVODA SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE, 

MLADOSTNIKE IN STARŠE ZA LETO 2009 
 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega Odbora za predšolsko 

vzgojo in izobraţevanje. 

 

Olga GLASER, vodja Odseka za izobraţevanje, je podala uvodno obrazloţitev. 

 

Eva STRMLJAN KRESLIN, predsednica Odbora za predšolsko vzgojo in izobraţevanje, je podala stališče 

odbora.  

 

Maša KOCIPER, predsednica Statutarno pravne komisije, ni ţelela besede. 

 

Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o soglasju k dodelitvi dela plače za 

redno delovno uspešnost direktorju javnega zavoda Svetovalni center za otroke, mladostnike in 

starše za leto 2009.  

 

Navzočnost je priglasilo 25 svetnikov. 

Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet.  

 

 

AD 20. 

 

PREDLOG SKLEPA O DOLOČITVI RAZMERIJ ZA OSNOVNA PLAČILA DIREKTORJEV 

JAVNIH PODJETIJ, MERIL USPEŠNOSTI IN VIŠINE SPREMENLJIVIH PREJEMKOV TER 

DRUGIH PRAVIC 

 

 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega Odbora za gospodarske 

javne sluţbe in promet.  

 
Irena RAZPOTNIK, načelnica Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, je podala uvodno 

obrazloţitev.  

 

Dunja PIŠKUR KOSMAČ, članica Odbora za gospodarske javne sluţbe in promet, je podala stališče 

odbora.  

 

Maša KOCIPER, predsednica Statutarno pravne komisije, ni ţelela besede. 

 

Razpravljala sta svetnika: Dimitrij KOVAČIČ in doc. dr. Gregor GOMIŠČEK ter ţupan. 
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Po končani razpravi je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o določitvi razmerij za osnovna plačila 

direktorjev javnih podjetij, meril uspešnosti in višine spremenljivih prejemkov ter drugih pravic.  

 

Navzočnost je priglasilo 27 svetnikov. 

Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 21. 

 

PREDLOGI SKLEPOV O SOGLASJU K DODELITVI DELA PLAČE ZA REDNO DELOVNO 

USPEŠNOST DIREKTORJU, STROKOVNI VODJI IN POMOČNICI DIREKTORJA ZA 

PRAVNO PODROČJE JAVNEGA ZAVODA ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA ZA LETO 2009 

 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega Odbora za zdravstvo in 

socialno varstvo. 

 

Tilka KLANČAR, načelnica Oddelka za zdravje in socialno varstvo, je podala uvodno obrazloţitev. 

 

Bogomir GORENŠEK, predsednik Odbora za zdravstvo in socialno varstvo, je podal stališče odbora.  

 

Maša KOCIPER, predsednica Statutarno pravne komisije, ni ţelela besede. 

 

Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

1. PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o soglasju k dodelitvi dela plače za 

redno delovno uspešnost direktorju javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana za leto 2009.  

 

Navzočnost je priglasilo 27 svetnikov. 

Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

2. PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o soglasju k dodelitvi dela plače za 

redno delovno uspešnost strokovni vodji javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana za leto 2009.  
 

Navzočnost se ni spremenila (27 svetnikov). 

Za je glasovalo 21 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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3. PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o soglasju k dodelitvi dela plače za 

redno delovno uspešnost pomočnici direktorja za pravno področje javnega zavoda Zdravstveni dom 

Ljubljana za leto 2009.  

 

Navzočnost se ni spremenila (27 svetnikov). 

Za je glasovalo 22 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 22. 

 

PREDLOG ODLOKA O RAZGLASITVI GOZDOV S POSEBNIM NAMENOM 

 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega Odbora za gospodarske 

dejavnosti, turizem in kmetijstvo. 

 

Alenka LOOSE, načelnica Oddelka za varstvo okolja, je podala uvodno obrazloţitev.  

 

Bojan ALBREHT, predsednik Odbora za gospodarske dejavnosti, turizem in kmetijstvo, je podal stališče 

odbora.  

 

Maša KOCIPER, predsednica Statutarno pravne komisije, ni ţelela besede. 

 

Ker k predlogu Odloka o razglasitvi gozdov s posebnim namenom, ni bil vloţen noben amandma, ni bilo 

razprave, zato je ţupan dal na glasovanje  

 
PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o razglasitvi gozdov s posebnim 

namenom. 

 

Navzočnost je priglasilo 26 svetnikov. 

Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 23. 

 

PREDLOG SKLEPA O DOLOČITVI UPORABNINE 

 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega Odbora za gospodarske 

javne sluţbe in promet.  

 

Irena RAZPOTNIK, načelnica Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, je podala uvodno 

obrazloţitev.  

 

Dunja PIŠKUR KOSMAČ, članica Odbora za gospodarske javne sluţbe in promet, je podala stališče 

odbora.  

 

Maša KOCIPER, predsednica Statutarno pravne komisije, ni ţelela besede. 
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Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o določitvi uporabnine. 

 

Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov. 

Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 24. 

 

PREDLOG ODLOKA O DOLOČITVI IMEN ULIC, POTEKOV IN SPREMEMB POTEKOV 

ULIC NA OBMOČJU MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Med sejo pa so prejeli amandma Komisije za poimenovanje 

naselij in ulic. 

 

Izr. prof. dr. Milena Mileva BLAŢIĆ, predsednica Komisije za priznanja, je podala uvodno obrazloţitev.  

 

Maša KOCIPER, predsednica Statutarno pravne komisije, ni ţelela besede. 

 

 

Ţupan 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 vloţeni 

amandmaji. Razprava o posameznem členu je omejena na razpravo o amandmajih, ki so vloţeni 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 Komisija za poimenovanje naselij in ulic vloţila amandma ni 

razpravljal nihče, zato je dal ţupan na glasovanje 

 

AMANDMA Komisije za poimenovanje naselij in ulic: 

V 8 točki prve alineje prvega odstavka 1. člena se za besedilom »(severovzhodno)« postavi vejica in 

doda besedilo: »na polovici svoje dolţine spremeni potek pravokotno JV (jugovzhodno), nato na 

razdalji cca 15 m spremeni potek pravokotno SV (severovzhodno)«. 

 

Navzočnost je priglasilo 29 svetnikov. 

Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Amandma je bil sprejet. 

 

Nato je dal ţupan na glasovanje 

 

1. PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme stališča na podane predloge in pripombe v času 

predhodnega posvetovanja.  
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Navzočnost se ni spremenila (29 svetnikov). 

Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

2. PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o določitvi imen ulic, potekov in 

sprememb potekov ulic na območju Mestne občine Ljubljana skupaj s sprejetim amandmajem.  

 

Navzočnost se ni spremenila (29 svetnikov). 

Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 25. 

 

OSNUTEK ODLOKA O DOLOČITVI OBLIKE, BARVE IN VELIKOSTI NAPISANIH TABEL ZA 

OZNAČEVANJE ULIC IN HIŠNIH TABLIC ZA OZNAČEVANJE STAVB S HIŠNO ŠTEVILKO 

NA OBMOČJU MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje.  

 

Izr. prof. dr. Milena Mileva BLAŢIĆ, predsednica Komisije za priznanja, je podala uvodno obrazloţitev.  

 

Maša KOCIPER, predsednica Statutarno pravne komisije, ni ţelela besede. 

 

Razpravljala sta svetnika: doc. dr. Gregor GOMIŠČEK in Janez MOŠKRIČ. 

 

Po končani razpravi je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOGU SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme osnutek Odloka o določitvi oblike, barve in velikosti 

napisnih tabel za označevanje ulic in hišnih tablic za označevanje stavb s hišno številko na območju 

Mestne občine Ljubljana skupaj s pripombami.  

 

Navzočnost je priglasilo 30 svetnikov. 

Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

S tem je bil izčrpan dnevni red 41. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana in zato je ţupan ob 19.15 

sejo končal.  
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