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ZAPISNIK 
 
 
9. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, ki je bila v ponedeljek, 1. oktobra 
2007. 

 
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, doc. 
dr. Milena Mileva BLAŽIĆ, Marko BOKAL, dr. Marta BON, Peter Jožef BOŽIČ, mag. Nives 
CESAR, Boštjan CIZELJ, Aleš ČERIN, Jadranka DAKIĆ, doc. dr. Gregor GOMIŠČEK, 
Bogomir GORENŠEK, Gregor ISTENIČ, Roman JAKIČ, Mihael JARC, Miha JAZBINŠEK, 
Aleš KARDELJ, Mojca KAVTIČNIK, Maša KOCIPER, Roman KOLAR, mag. Janez 
KOPAČ, Iztok KORDIŠ, Dimitrij KOVAČIČ, prof. Janez KOŽELJ, dr. Jožef KUNIČ, Mitja 
MERŠOL, Janko MÖDERNDORFER, Janez MOŠKRIČ, Miloš PAVLICA, Marija Dunja 
PIŠKUR KOSMAČ, 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, Peter VILFAN in dr. Slavko 
ZIHERL. 
 
Seje se ni udeležila svetnica Mojca KUCLER DOLINAR. 
 
 
Seja se je pričela ob 15.36 uri ob navzočnosti 31 svetnikov. 
 
S sklicem so svetniki prejeli predlog dnevnega reda 9. seje Mestnega sveta Mestne občine 
Ljubljana.  
 
Po sklicu seje so svetniki prejeli tudi predlog za razširitev dnevnega reda z novo 7. točko: 
- Predlog Sklepa o ustanovitvi gospodarske družbe Bežigrajski športni park športni 
marketing, d.o.o. 
 
Ostale točke se ustrezno preštevilčijo. 
 



Tako je župan dal v obravnavo naslednji predlog dnevnega reda: 
 
1. Vprašanja in pobude ter odgovori na vprašanja in pobude  
2. Poročilo župana  
3. Kadrovske zadeve  
4. Strateški prostorski načrt Mestne občine Ljubljana – dopolnjen osnutek  
5. Program varstva okolja za Mestno občino Ljubljana  
6. Predlog Akta o javno - zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta izgradnje 

večnamenskega nogometnega Stadiona ter spremljajočega objekta s pripadajočo 
infrastrukturo  

7. Predlog Sklepa o ustanovitvi gospodarske družbe Bežigrajski športni park športni    
      marketing, d.o.o.  
8. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Pionirski dom – Center za kulturo 

mladih  
9. Predlog Obvezne razlage za Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območja 

urejanja v mestnem središču (Uradni list SRS, št. 13/88, 21/90 in Uradni list RS št. 
16/91, 35/92, 15/93, 61/94, 34/96, 22/98, 68/99, 77/02, 69/03, 19/07)  

10. Predlog Obvezne razlage za Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje 
urejanje CO 1/1 Trg Ajdovščina (Uradni list RS, št. 60/93)  

11. Predlog Sklepa o prenehanju družbe Veletržnica Ljubljana d.o.o.  
12. Predlog Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za del območja urejanja ŠO 1/2 

Šiška (vzhodni del)  
13. Predlog Odloka o Občinskem lokacijskem načrtu za del območja urejanja MS 1/2 - 1  
      Zelena jama 
 
O dnevnem redu ni razpravljal nihče, zato je župan dal na glasovanje  
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog dnevnega reda 9. seje mestnega 
sveta, skupaj s predlogom, da se dnevni red razširi s točko Predlog Sklepa o ustanovitvi 
gospodarske družbe Bežigrajski športni park športni marketing, d.o.o.. 
 
Navzočnost je priglasilo 27 svetnikov. 
Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Predlagani dnevni red je bil sprejet. 

 
 

AD 1. 
 

VPRAŠANJA IN POBUDE SVETNIKOV TER ODGOVORI NA VPRAŠANJA IN 
POBUDE 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli po sklicu seje.  
 
Pisno pobudo z zahtevo za ustno predstavitev skladno z 98. členom poslovnika mestnega 
sveta v roku 5 delovnih dni pred sejo mestnega sveta ni poslal noben svetnik. 
 
Za pisni odgovor je pobudo poslala svetnica: 
- Anja BAH ŽIBERT (glede obratovalnega časa centralne tržnice). 



AD 2. 
 

POROČILO ŽUPANA 
 

Župan je svetnikom predstavil poročilo. 
 
 

AD 3. 
 

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. 
 
PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNIKOV MESTNE OBČINE 
LJUBLJANA V SVET JAVNEGA ZAVODA LEKARNA LJUBLJANA 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
V Svet javnega zavoda Lekarna Ljubljana se kot predstavniki Mestne občine Ljubljana  
i m e n u j e j o: 
 

- Miro GORENŠEK 
- Jani MÖDERNDORFER 
- Angela MURKO PLEŠ 
- Sašo RINK 
- Franc SLAK 
- Meta VESEL VALETNIČIČ 

 
Mandat imenovanih traja štiri leta. 
 
Navzočnost je priglasilo 33 svetnikov. 
Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 4. 
 

STRATEŠKI PROSTORSKI NAČRT MESTNE OBČINE LJUBLJANA – 
DOPOLNJENI OSNUTEK 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli pred sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli poročilo 
pristojnega Odbora za urejanje prostora in urbanizem. 
 
Mag. Miran GAJŠEK, načelnik Oddelka za urejanje prostora, je podal uvodno obrazložitev. 



 
Tomaž SOUVAN iz Oddelka za urejanje prostora je podal podrobnejšo obrazložitev. Po 
preteku 20 minut, kot jih poročevalcu za predstavitev strategije določa poslovnik mestnega 
sveta, je župan besedo predal predsedniku Odbora za urejanje prostora in urbanizem. 
 
Prof. Janez KOŽELJ, predsednik Odbora za urejanje prostora in urbanizem, je podal stališče 
odbora.  
 
Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni želela besede. 
 
Svetnik Miloš PAVLICA je podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da se 
pripravljavcem gradiva zaradi pomembnosti dokumenta kljub časovnim omejitvam, ki jih 
določa poslovnik mestnega sveta, omogoči, da dokončajo svojo predstavitev. 
 
Župan je v zvezi s postopkovnim predlogom svetnika Miloša PAVLICE pojasnil, da se s 
predlogom ne strinja, ker je v gradivu vse predstavljeno, in nato dal na glasovanje 
 
POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnika Miloša PAVLICE: 
 
Poročevalec podaljša svojo predstavitev gradiva. 
 
Obrazložitev glasu je podal svetnik doc. dr. Gregor GOMIŠEK. 
 
Navzočnost je priglasilo 38 svetnikov. 
Za je glasovalo 18 svetnikov. Proti je glasovalo 15 svetnikov. 
 
Postopkovni predlog sklepa je bil sprejet.    
 
 
Tomaž SOUVAN je nadaljeval s podrobnejšo obrazložitvijo predlaganega gradiva. 
 
Razpravljali so svetniki: mag. Janez KOPAČ, dr. Jožef KUNIČ, Peter BOŽIČ, doc. dr. 
Milena Mileva BLAŽIĆ, dr. Slavko ZIHERL, prof. dr. Bojana BEOVIĆ, Marjeta VESEL 
VALENTINČIČ, Miloš PAVLICA, Slavko SLAK, Peter SUŠNIK, Miha JAZBINŠEK, 
Boštjan CIZELJ, doc. dr. Gregor GOMIŠČEK, Mihael JARC, Gregor ISTENIČ in Roman 
KOLAR. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana se seznani z dopolnjenim osnutkom Strateškega 
prostorskega načrta MOL. 
 
Navzočnost je priglasilo 38 svetnikov. 
Za je glasovalo 41 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 



AD 5. 
 

PROGRAM VARSTVA OKOLJA ZA MESTNO OBČINO LJUBLJANA 
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli poročilo 
pristojnega Odbora za varstvo okolja z amandmajem. 
 
Alenka LOOSE, načelnica Oddelka za varstvo okolja, je podala uvodno obrazložitev.  
 
Dunja PIŠKUR KOSMAČ, predsednica Odbora za varstvo okolja, je podala stališče odbora.  
 
Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni želela besede. 
 
Župan je predlagal, da se o predlogu programa in o amandmaju razpravlja skupaj. 
 
Razpravljali so svetniki: mag. Janez KOPAČ, doc. dr. Gregor GOMIŠČEK, Peter SUŠNIK, 
prof. dr. Bojana BEOVIĆ, dr. Jožef KUNIČ, Mihael JARC, Miha JAZBINŠEK, Slavko 
SLAK in Anja BAH ŽIBERT. 
 
Svetnica Marjeta VESEL VALENTINČIČ je podala POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, 
da se v skladu s 122. členom poslovnika mestnega sveta odredi polurni odmor. 
 
Župan je dal na glasovanje 
 
POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnice Marjete VESEL VALENTINČIČ: 
 
Seja se prekine za 30 minut. 
 
Navzočnost je priglasilo 28 svetnikov. 
Za je glasovalo 16 svetnikov. Proti je glasovalo 14 svetnikov. 
 
Postopkovni predlog sklepa je bil sprejet. 
 
 
Župan je ob 19.05 uri odredil 30-minutni odmor. Seja se je nadaljevala ob 19.38 uri. 
 
 
Po odmoru so razpravljali svetniki: Maša KOCIPER, Gregor ISTENIČ in Mihael JARC. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje najprej 
 
AMANDMA Odbora za varstvo okolja: 
 
Na strani 38.  pod naslovom »Operativni cilj 2.1: Zmanjšati rabo energije v javnih 
stavbah MOL za 15 % do leta 2013 (glede na leto 2004)« se dopolni besedilo ukrepov še 
z enim četrtim ukrepom, ki se glasi: »Lastnikom stanovanj v zgradbah z več kot štirimi 
stanovanji se priporoča vgradnjo števcev porabe tople vode,  
in 



v prvem stavku drugega odstavka se besedilo spremeni tako, da se glasi: » Omenjeni 
ukrepi so v nadaljevanju predstavljeni v obliki tabele, razen četrtega ukrepa, ki ga še ne 
moremo opredeliti in vrednotiti. 
 
Navzočnost je priglasilo 32 svetnikov. 
Za je glasovalo 33 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
Nato je župan dal na glasovanje še 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Program varstva okolja za Mestno občino 
Ljubljana, skupaj s sprejetim amandmajem. 
 
Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 
Za je glasovalo 33 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 

 
 

AD 6. 
 

PREDLOG AKTA O JAVNO-ZASEBNEM PARTNERSTVU ZA IZVEDBO 
PROJEKTA IZGRADNJE VEČNAMENSKEGA NOGOMETNEGA STADIONA TER 

SPREMLJAJOČEGA OBJEKTA S PRIPADAJOČO INFRASTRUKTURO 
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli poročilo 
pristojnega Odbora za finance ter amandmaje župana. 
 
Tadeja MÖDERNDORFER, direktorica Službe za javna naročila, je podala uvodno 
obrazložitev.  
 
Jadranka DAKIĆ, predsednica Odbora za finance, je podala stališče odbora.  
 
Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni želela besede. 
 
Župan je predlagal, da se o predlogu akta in o amandmajih razpravlja skupaj. 
 
Svetnik Mihael JARC je podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da župan umakne 
točko z dnevnega reda. 
 
Župan je povedal, da predlogu nasprotuje, in dal na glasovanje 
 
POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnika Mihaela JARCA: 
 
Točka z naslovom Predlog Akta o javno - zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta 
izgradnje večnamenskega nogometnega Stadiona ter spremljajočega objekta s 
pripadajočo infrastrukturo se umakne z dnevnega reda. 



 
Navzočnost je priglasilo 27 svetnikov. 
Za je glasoval 1 svetnik. Proti je glasovalo 25 svetnikov. 
 
Postopkovni predlog sklepa ni bil sprejet. 
 
 
Razpravljali so svetniki: Slavko SLAK, Peter SUŠNIK, Jadranka DAKIĆ, Marjeta VESEL 
VALENTINČIČ, Peter BOŽIČ, Boštjan CIZELJ, dr. Jožef KUNIČ, Miha JAZBINŠEK, 
Mihael JARC, prof. Janez KOŽELJ, Roman JAKIČ, Gregor ISTENIČ, doc. dr. Gregor 
GOMIŠČEK, Miloš PAVLICA, dr. Marta BON, Aleš ČERIN, Dimitrij KOVAČIČ in dr. 
Slavko ZIHERL.  
 
Župan je podal pojasnilo v zvezi z razpravama svetnikov Slavka SLAKA in dr. Jožefa 
KUNIČA. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
1. AMANDMA župana: 
 
V naslovu akta, v prvem odstavku 1. člena ter v prvem in tretjem stavku prvega 
odstavka 3. člena se za besedo »stadiona« doda vejica in besedi »športne dvorane«.  
 
V 2. členu se za besedo »stadiona«  doda besedilo »in športne dvorane«. 
 
V 3. členu se v drugem stavku prvega odstavka za besedo »stadion«  doda besedilo »in 
športno dvorano« ter v zadnjem stavku drugega odstavka za besedo »stadion« doda 
besedilo »in športna dvorana«. 
 
Navzočnost je priglasilo 32 svetnikov. 
Za je glasovalo 36 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
2. AMANDMA župana: 
 
V 13. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 
 
»Javni partner si bo prizadeval pridobiti sofinanciranje projekta s strani Republike 
Slovenije ter iz sredstev evropskih strukturnih in kohezijskega sklada.«. 
 
Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 
Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
 
 



3. AMANDMA župana: 
 
V drugem odstavku 14. člena se za besedama »mestnemu svetu« doda beseda »vsaj«. 
 
Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 
Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
4. AMANDMA župana: 
 
V prvem členu se beseda »odlok« nadomesti z besedo »akt«. 
 
Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 
Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
Župan je dal na glasovanje 
 
1. PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Akt o javno-zasebnem partnerstvu za 
izvedbo projekta izgradnje večnamenskega nogometnega stadiona ter spremljajočega 
objekta s pripadajočo infrastrukturo, skupaj s sprejetimi amandmaji. 
 
Obrazložitev glasu so podali svetniki: Marjeta VESEL VALENTINČIČ, Slavko SLAK, 
Gregor ISTENIČ, Dimitrij KOVAČIČ in Miha JAZBINŠEK. 
 
Župan je podal pojasnilo v zvezi z obrazložitvijo glasu svetnika Slavka SLAKA. 
 
Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 
Za je glasovalo 33 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
2. PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana pooblašča župana Mestne občine Ljubljana 
Zorana Jankovića za objavo javnega razpisa, 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 (32 svetnikov). 
Za je glasovalo 22 svetnikov. Proti je glasovalo 13 svetnikov. 
 



Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 7. 
 

PREDLOG SKLEPA O USTANOVITVI GOSPODARSKE DRUŽBE BEŽIGRAJSKI 
ŠPORTNI PARK ŠPORTNI MARKETING D.O.O. 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli po sklicu seje, s predlogom za razširitev dnevnega 
reda. Pred sejo so prejeli še poročilo pristojnega Odbora za gospodarjenje z nepremičninami. 
 
Marija FABČIČ, načelnica Oddelka za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport, je podala 
uvodno obrazložitev.  
 
Jadranka DAKIĆ, predsednica Odbora za gospodarjenje z nepremičninami, je podala stališče 
odbora.  
 
Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni želela besede. 
 
Razpravljali so svetniki: Slavko SLAK, Miha JAZBINŠEK, Peter SUŠNIK, Mihael JARC in 
Marjeta VESEL VALENTINČIČ.  
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o ustanovitvi gospodarske 
družbe Bežigrajski športni park športni marketing d.o.o. 
 
Obrazložitev glasu sta podala svetnika prof. dr. Bojana BEOVIĆ in Mihael JARC. 
 
Navzočnost je priglasilo 31 svetnikov. 
Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti je glasovalo 6 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 8. 
 

PREDLOG ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA PIONIRSKI DOM – 
CENTER ZA KULTURO MLADIH 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli še poročilo 
pristojnega Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost z amandmajem. 
 
Jerneja BATIČ, po pooblastilu vodja Oddelka za kulturo, je podala uvodno obrazložitev.  
 
Peter BOŽIČ, predsednik Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost, je podal stališče 
odbora.  
 



Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni želela besede. 
 
O 5. členu predloga odloka, h kateremu je Odbor za kulturo in raziskovalno dejavnost vložil 
amandma, ni razpravljal nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
AMANDMA Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost: 
 
V 5. členu odloka, peti odstavek, se za alinejo »G/52.486 Trgovina na drobno z 
umetniškimi izdelki«, doda nova alineja z besedilom: 
 
»H/ 55.210 dejavnost planinskih domov in mladinskih prenočišč«. 
 
Navzočnost je priglasilo 30 svetnikov. 
Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
Nato je župan dal na glasovanje še  
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o ustanovitvi javnega 
zavoda Pionirski dom – Center za kulturo mladih, skupaj s sprejetim amandmajem. 
 
Navzočnost se ni spremenila (30 svetnikov). 
Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 9. 
 

PREDLOG OBVEZNE RAZLAGE ZA ODLOK O PROSTORSKIH UREDITVENIH 
POGOJIH ZA OBMOČJA UREJANJA V MESTNEM SREDIŠČU (URADNI LIST 

SRS, ŠT. 13/88, 21/90 IN URADNI LIST RS, ŠT. 16/91, 35/92, 15/93, 61/94, 34/96, 22/98, 
68/99, 77/02, 69/03, 19/07) 

 
in 
 

AD 10. 
 

PREDLOG OBVEZNE RAZLAGE ZA ODLOK O PROSTORSKIH UREDITVENIH 
POGOJIH ZA OBMOČJE UREJANJA CO 1/1 TRG AJDOVŠČINA (URADNI LIST 

RS, ŠT. 60/93) 
 
Gradivo za obe točki so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli še poročili 
pristojnega Odbora za urejanje prostora in urbanizem ter k 9. točki še amandma župana. 
 



Mag. Miran GAJŠEK, načelnik Oddelka za urejanje prostora, je sprva pomotoma podal 
uvodno obrazložitev k 10. točki, zato je v nadaljevanju župan dal na glasovanje najprej 
predlog sklepa 10. točke in potem ponovno amandma k 9. točki ter nato še predlog sklepa 9. 
točke. 
 
Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER je predstavila stališče komisije k 10. 
točki. 
 
O predlogu obvezne razlage iz 10. točke je razpravljal svetnik Miha JAZBINŠEK. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje najprej amandma k 9. točki, po ugotovljeni 
pomoti pa je dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA (k 10. točki): 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Obvezne razlage za Odlok o 
prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja CO 1/1 Trg Ajdovščina (Uradni 
list RS, št. 60/93). 
 
Navzočnost je priglasilo 29 svetnikov. 
Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Mag. Miran GAJŠEK, načelnik Oddelka za urejanje prostora, je zatem podal še uvodno 
obrazložitev k 9. točki dnevnega reda. 
 
Prof. Janez KOŽELJ, predsednik Odbora za urejanje prostora in urbanizem, je podal stališče 
odbora k 9. točki dnevnega reda. 
 
Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER je povedala, da je priporočilo 
komisije smiselno enako. 
 
O predlogu obvezne razlage iz 9. točke sta razpravljala svetnika Miha JAZBINŠEK in prof. 
Janez KOŽELJ. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
AMANDMA župana (k 9. točki): 
 
V točki I. se pred zadnjim stavkom doda nov stavek, ki se glasi: 
 
»Objekt mora biti členjen, tako da ohranja tipično strukturo zazidave v območju 
urejanja.« 
 
Navzočnost je priglasilo 30 svetnikov. 
Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 



 
 
Nato je župan dal na glasovanje še 
 
PREDLOG SKLEPA (k 9. točki): 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Obvezne razlage za Odlok o 
prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja v mestnem središču (Uradni list 
SRS, št. 13/88, 21/90 in Uradni list RS, št. 16/91, 35/92, 15/93, 61/94, 34/96, 22/98, 68/99, 
77/02, 69/03, 19/07), skupaj s sprejetim amandmajem. 
 
Navzočnost se ni spremenila (30 svetnikov). 
Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 

 
 

AD 11. 
 

PREDLOG SKLEPA O PRENEHANJU DRUŽBE VELETRŽNICA LJUBLJANA 
D.O.O. 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli še poročilo 
pristojnega Odbora za finance. 
 
Jasna PLAZL, po pooblastilu vodja Službe za pravne zadeve, je podala uvodno obrazložitev.  
 
Jadranka DAKIĆ, predsednica Odbora za finance, je podala stališče odbora.  
 
Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni želela besede. 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o prenehanju družbe 
Veletržnica Ljubljana d.o.o.. 
 
Navzočnost je priglasilo 29 svetnikov. 
Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 12. 
 

PREDLOG ODLOKA O OBČINSKEM LOKACIJSKEM NAČRTU ZA DEL 
OBMOČJA UREJANJA ŠO 1/2 ŠIŠKA (VZHODNI DEL) 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli še mnenje Sveta 
Četrtne skupnosti Šiška, poročilo pristojnega Odbora za urejanje prostora in urbanizem ter 
amandmaja župana. 



 
Alenka PAVLIN, vodja Službe za področje lokacijskih načrtov in prenovo v Oddelku za 
urejanje prostora, je podala uvodno obrazložitev.  
 
Igor BAMBIČ, predsednik Sveta Četrtne skupnosti Šiška, je predstavil mnenje četrtne 
skupnosti.  
 
Prof. Janez KOŽELJ, predsednik Odbora za urejanje prostora in urbanizem, je podal stališče 
odbora.  
 
Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni želela besede. 
 
O vloženih amandmajih je razpravljal svetnik Miha JAZBINŠEK. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
1. AMANDMA župana: 
 
Drugi odstavek 10. člena odloka z naslovom »Namembnost« se spremeni tako, da se 
glasi: 
»V pritličjih objektov je dovoljena umestitev naslednjih dejavnosti: otroško  varstvo, 
socialno varstvo, izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, predšolsko 
izobraževanje, dejavnost članskih organizacij in mirne poslovne dejavnosti.«  
Poleg tega se v predzadnjem stavku tretjega odstavka 10. člena odloka črta besedo 
»zelenih« in nadomesti z besedo »prostih«. 
 
Navzočnost je priglasilo 28 svetnikov. 
Za je glasovalo 19 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
2. AMANDMA župana: 
 
Na koncu prvega odstavka 16. člena odloka z naslovom »Tlorisni gabariti« se doda 
besedilo, ki se glasi: 
 
»Izven določenih tlorisnih gabaritov v pritličju in 1. nadstropju je dopustna umestitev 
stebrov in slopov.« ter, 
 
da se prvi stavek predzadnjega odstavka spremeni tako, da se ta glasi:« Na eno 
stanovanje je predvidenih v pritličju najmanj 15 m2 prostih površin. 
 
Navzočnost se ni spremenila (28 svetnikov). 
Za je glasovalo 22 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
Nato je župan dal na glasovanje 



 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o občinskem lokacijskem 
načrtu za del območja urejanja ŠO 1/2 Šiška (vzhodni del), skupaj s sprejetima 
amandmajema. 
 
Obrazložitev glasu sta podala svetnika: Gregor ISTENIČ in Slavko SLAK. 
 
Navzočnost se ni spremenila (28 svetnikov). 
Za je glasovalo 13 svetnikov. Proti je glasovalo 8 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 13. 
 

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

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem 7. seje, na kateri je mestni svet sprejel sklep, 
da se glasovanje o tej točki preloži na eno od naslednjih sej. Po sklicu 9. seje pa so prejeli še 
novo poročilo pristojnega Odbora za urejanje prostora in urbanizem z novim amandmajem. 
 
Uvodne obrazložitve so bile že podane na 7. seji. 
 
Prof. Janez KOŽELJ, predsednik Odbora za urejanje prostora in urbanizem, je predstavil novo 
poročilo odbora.  
 
O 4. členu predloga odloka, h kateremu je Odbor za urejanje prostora in urbanizem vložil nov 
amandma, ni razpravljal nihče, zato je župan dal na glasovanje najprej amandmaja in nato še 
predlog sklepa: 
 
1. AMANDMA Odbora za urejanje prostora in urbanizem: 
 

        V 4. členu odloka v poglavju z naslovom Priloge občinskega lokacijskega načrta se v 
celoti črta besedilo 7. točke in se 8. točka preštevilči kot 7. točka. 
 
Navzočnost je priglasilo 21 svetnikov. 
 
Župan je ponovno ugotavljal navzočnost. 
 
Navzočnost je priglasilo 26 svetnikov. 
Za je glasovalo 9 svetnikov. Proti je glasovalo 15 svetnikov. 
 
Svetnik Gregor ISTENIČ je zahteval ponovitev glasovanja. 
 
Župan je povedal, da amandma podpira. 
 
Navzočnost se ni spremenila (26 svetnikov). 



Za je glasovalo 18 svetnikov. Proti je glasovalo 10 svetnikov. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
2. AMANDMA Odbora za urejanje prostora in urbanizem, ki so ga svetniki prejeli k 7. 
seji mestnega sveta: 
 

1.  
V 8. členu se v poglavju »Namembnost« zadnji odstavek spremeni tako, da se glasi:  
»V kletnih etažah so predvidene parkirne površine za potrebe novogradenj, nadomestne 
parkirne površine, shrambe, skladišča poslovnih prostorov, kolesarnice in tehnični ter 
energetski prostori.« 
 
10. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»10. člen 
Gradnja nadomestnih objektov 

Na stavbiščih odstranjenih garaž je dovoljena gradnja nadomestnih garaž, oz. novih 
garaž na stavbiščih odstranjenih garaž.« 
 
V 11. členu se na koncu doda nov odstavek, ki se glasi: 
»Nadomestne garaže morajo biti enotno oblikovane in funkcionalno ter oblikovno 
vključene v zunanjo ureditev predvidene pozidave.« 
 
V 12. členu se na koncu doda nov odstavek, ki se glasi: 
»Stavbišča odstranjenih garaž se lahko uredi kot zeleno površino, ki tvori z ureditvijo 
ostalega območja občinskega lokacijskega načrta oblikovno in funkcionalno celoto.« 
 
V 14. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi: 
»V območju občinskega lokacijskega načrta je predvidena odstranitev vseh objektov«  

 
2. Redakcijsko se popravi vse ustrezne grafične načrte. 

 
Navzočnost se ni spremenila (26 svetnikov). 
Za je glasovalo 7 svetnikov. Proti je glasovalo 14 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Predlog Odloka o občinskem lokacijskem 
načrtu za del območja urejanja MS 1/2-1 Zelena jama, skupaj s sprejetim amandmajem. 
 
Navzočnost se ni spremenila (26 svetnikov). 
Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 



S tem je bil izčrpan dnevni red 9. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, zato je župan 
ob 23.07 uri sejo končal. 
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