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

Številka: 032-35/2008-18 
Datum:   21. 4. 2008 
 
 

ZAPISNIK 
 
 
14. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, ki je bila v ponedeljek, 10. marca  
2008. 
 
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, 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, mag. Janez KOPAČ, Dimitrij 
KOVAČIČ, prof. Janez KOŽELJ, dr. Jožef KUNIČ, Mitja MERŠOL, Janko 
MÖDERNDORFER, Janez MOŠKRIČ, Miloš PAVLICA, Marija Dunja PIŠKUR KOSMAČ, 
Ignac POLAJNAR, Sašo RINK, prof. dr. Andrej RUS, Danica SIMŠIČ, Franc SLAK, Slavko 
SLAK, Eva STRMLJAN KRESLIN, Peter SUŠNIK, prof. dr. Gregor TOMC, Marjeta 
VESEL VALENTINČIČ, Peter VILFAN in dr. Slavko ZIHERL.  
 
Seje se niso udeležili svetniki: Anja BAH ŽIBERT, Roman KOLAR, Iztok KORDIŠ in prof. 
dr. Metka TEKAVČIČ. 
 
Seja se je pričela ob 15.39 uri ob navzočnosti 29 svetnikov. 
 
S sklicem seje so svetniki prejeli predlog dnevnega reda 14. seje Mestnega sveta Mestne 
občine Ljubljana. 
 
Tako je župan dal v obravnavo naslednji PREDLOG DNEVNEGA REDA: 
 
1. Potrditev zapisnikov 13. seje in 10. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine 

Ljubljana 
2. Vprašanja in pobude ter odgovori na vprašanja in pobude 
3. Poročilo župana 
4. Kadrovske zadeve  
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5. Predlog Akta o spremembah in dopolnitvah Akta o ustanoviteljskih pravicah in 
ustanovitvi sveta ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana, d. o. o. 

6. Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 
2008 s predlogom za hitri postopek 

7. Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje 
Bavarskega dvora 

8. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest 
s predlogom za hitri postopek 

9. Predlog Odloka o urejanju in čiščenju javnih tržnic 
10. Predlog Odloka o avtotaksi prevozih 
11. a) Predlog Odredbe o določitvi največje dovoljene hitrosti 

b) Predlog Odredbe o določitvi smeri potekanja prometa po glavnih mestnih  
    cestah in zbirnih cestah  

      c) Predlog Odredbe o določitvi posebnih prometnih pasov za vozila mestnega  
          linijskega prevoza potnikov na občinskih cestah 
      d) Predlog Odredbe o določitvi območij za pešce 
      e) Predlog Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, namenjenih  
          parkiranju vozil stanovalcev s stalnim bivališčem na območju za pešce  
      f) Predlog Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje  
          občinska taksa       
12. a) Predlog Sklepa o povečanju vrednosti namenskega premoženja Javnega  
          stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana 
      b) Predlog Sklepa o zmanjšanju vrednosti namenskega premoženja Javnega  
          stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana 
13. Predlog Sklepa o spojitvi javnih zavodov Knjižnice Bežigrad, Knjižnice Jožeta 

Mazovca, Knjižnice Otona Župančiča, Knjižnice Prežihov Voranc Ljubljana-Vič, 
Knjižnice Šiška, Ljubljana in Slovanske knjižnice 

14. Predlog Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Ljubljana 
15. Predlog Sklepa o subvenciji cene storitve pomoč družini na domu in varovanja na  
      daljavo 
 
O dnevnem redu je razpravljala svetnica Marjeta VESEL VALENTINČIČ. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
  
PREDLOG ZA SPREMEMBO DNEVNEGA REDA svetnice Marjete VESEL 
VALENTINČIČ: 
 
S predlaganega dnevnega reda 14. seje se umakne 15. točka z naslovom »Predlog Sklepa 
o subvenciji cene storitve pomoč družini na domu in varovanja na daljavo«. 
 
Župan je povedal, da predlogu nasprotuje. 
 
Navzočnost je priglasilo 27 svetnikov. 
Za je glasovalo 12 svetnikov. Proti je glasovalo 19 svetnikov. 
 
Predlagana sprememba dnevnega reda ni bila sprejeta. 
 
 
Župan je nato dal na glasovanje 
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PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog dnevnega reda 14. seje mestnega 
sveta. 
 
Navzočnost se ni spremenila (27 svetnikov). 
Za je glasovalo 21 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 
 
Predlagani dnevni red je bil sprejet. 

 
 

AD 1. 
 

POTRDITEV ZAPISNIKOV 13. SEJE TER 10. IZREDNE SEJE MESTNEGA SVETA 
MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje.  
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje: 
 
1. PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi zapisnik 13. seje Mestnega sveta Mestne 
občine Ljubljana z dne 4. februarja 2008. 
 
Navzočnost je priglasilo 29 svetnikov. 
Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
2. PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi zapisnik 10. izredne seje Mestnega sveta 
Mestne občine Ljubljana z dne 4. februarja 2008. 
 
Navzočnost se ni spremenila (29 svetnikov). 
Za je glasovalo 22 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 Aleš KARDELJ. 



 4

 
Vprašanja za pisni odgovor ni poslal noben svetnik. 
 
Odgovora na svoji vprašanji je prejel svetnik Peter SUŠNIK:  
(1. glede odklepanja lisic na nepravilno parkiranih vozilih;  
2. glede dostopa do interneta v Veliki sejni dvorani na Magistratu). 
 
Župan je dal besedo za ustno postavitev vprašanja svetniku Alešu KARDELJU. 
 
Na vprašanje svetnika je odgovorila načelnica Oddelka za predšolsko vzgojo, izobraževanje 
in šport Marija FABČIČ. 
 

AD 3. 
 

POROČILO ŽUPANA 
 

Župan je predstavil poročilo. 
 
 

AD 4. 
 

KADROVSKE ZADEVE 
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli po sklicu seje. 
 
Aleš ČERIN, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je podal 
uvodno obrazložitev. 
 
1. PREDLOG SKLEPA O PRENEHANJU MANDATA IN IMENOVANJU 
NADOMESTNEGA PREDSTAVNIKA MESTNE OBČINE LJUBLJANA V SVET 
OSNOVNE ŠOLE NARODNEGA HEROJA MAKSA PEČARJA 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 

I. 
Poloni PEČJAK preneha mandat članice Sveta Osnovne šole narodnega heroja Maksa 
Pečarja. 
  

II. 
V  Svet Osnovne šole narodnega heroja Maksa Pečarja se za predstavnika Mestne 
občine Ljubljana i m e n u j e : 
 
Janko JARC. 
 
Mandat imenovanega je vezan na mandat sveta šole. 
 
Navzočnost je priglasilo 25 svetnikov. 
Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
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Sklep je bil sprejet. 
 
 
2. PREDLOG SKLEPA O PRENEHANJU MANDATA IN IMENOVANJU 
NADOMESTNEGA PREDSTAVNIKA MESTNE OBČINE LJUBLJANA V SVET 
SVETOVALNEGA CENTRA ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE 
LJUBLJANA 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 

I. 
Anji BAH ŽIBERT preneha mandat članice Sveta Svetovalnega centra za otroke, 
mladostnike in starše Ljubljana.   
 

II. 
V  Svet Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana se za 
predstavnika Mestne občine Ljubljana   i m e n u j e : 
 
Boštjan CIZELJ. 
                                                                       
Mandat imenovanega je vezan na mandat sveta zavoda. 
 
Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov). 
Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
3. PREDLOG SKLEPA O PRENEHANJU MANDATA IN IMENOVANJU 
NADOMESTNE PREDSTAVNICE MESTNE OBČINE LJUBLJANA V SVET 
JAVNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVODA ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 

I. 
Janiju MÖDERENDORFERJU preneha mandat člana Sveta javnega zdravstvenega 
zavoda Onkološki inštitut Ljubljana. 
 

II. 
V  Svet javnega zdravstvenega zavoda Onkološki inštitut Ljubljana se za predstavnico 
Mestne občine Ljubljana   i m e n u j e : 
 
Mag. Nives CESAR. 
                                                                       
Mandat imenovane je vezan na mandat sveta zavoda. 
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Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov). 
Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
4. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO VRTCA MOJCA 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Jovi VIDMAR se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Vrtca Mojca. 
 
Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov). 
Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
5. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO VRTCA OTONA 
ŽUPANČIČA 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Majdi ŠTIH se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Vrtca Otona 
Župančiča. 
 
Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov). 
Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
6. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO OSNOVNE ŠOLE 
BIČEVJE 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Danici VEČERIĆ in Miriam STANONIK se da pozitivno mnenje h kandidaturi za 
ravnateljico Osnovne šole Bičevje. 
 
Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov). 
Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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7. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJA MLADINSKEGA 
DOMA JARŠE 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Borutu KOŽUHU se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnatelja Mladinskega 
doma Jarše. 
 
Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov). 
Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
8. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA DIREKTORICO VARSTVENO 
DELOVNEGA CENTRA TONČKE HOČEVAR 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Nadji GANTAR se da pozitivno mnenje h kandidaturi za direktorico Varstveno 
delovnega centra Tončke Hočevar. 
 
Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov). 
Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
9. PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K IMENOVANJU DIREKTORJA JAVNEGA 
ZAVODA SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE 
LJUBLJANA 
 
Razpravljal je svetnik Peter SUŠNIK.  
 
Odgovor na vprašanje iz razprave svetnika Petra SUŠNIKA je podal predsednik komisije 
Aleš ČERIN. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana daje soglasje k imenovanju dr. Zorana 
PAVLOVIĆA za direktorja javnega zavoda Svetovalni center za otroke, mladostnike in 
starše Ljubljana. 
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Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov). 
Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 5. 
 

PREDLOG AKTA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH AKTA O 
USTANOVITELJSKIH PRAVICAH IN USTANOVITVI SVETA USTANOVITELJEV 

JAVNIH PODJETIJ POVEZANIH V HOLDING LJUBLJANA, D. O. O. 
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega 
Odbora za gospodarske javne službe in promet. 
 
Zdenka GROZDE, direktorica Javnega holdinga Ljubljana, d.o.o., je podala uvodno 
obrazložitev.  
 
Prof. dr. Andrej RUS, predsednik Odbora za gospodarske javne službe in promet, je podal 
stališče odbora.  
 
Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni želela besede. 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Predlog Akta o spremembah in 
dopolnitvah Akta o ustanoviteljskih pravicah in ustanovitvi sveta ustanoviteljev javnih 
podjetij povezanih v Holding Ljubljana, d. o. o.. 
 
Navzočnost je priglasilo 28 svetnikov. 
Za je glasovalo 22 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 6. 
 

PREDLOG ODLOKA O DOPOLNITVI ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE 
OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2008 S PREDLOGOM ZA HITRI POSTOPEK 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega 
Odbora za finance ter amandma župana. 
 
Stevo LEKIČ, načelnik Oddelka za finance in računovodstvo, je podal uvodno obrazložitev.  
 
Jadranka DAKIĆ, predsednica Odbora za finance, je podala stališče odbora.  
 
Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni želela besede. 
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1.) 
Svet je najprej odločal o obravnavi akta po hitrem postopku (1. odstavek 142. člena 
poslovnika mestnega sveta).  
 
O Predlogu za sprejem Odloka o dopolnitvi Odloka o proračunu Mestne občine 
Ljubljana za leto 2008 po hitrem postopku je razpravljal svetnik Miha JAZBINŠEK. 
 
Pojasnilo v zvezi z razpravo svetnika Mihe JAZBINŠKA je podal župan in nato dal na 
glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se Odlok o dopolnitvi Odloka 
o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2008 sprejme po hitrem postopku. 
 
Navzočnost je priglasilo 26 svetnikov. 
Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
2.)  
Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2008 
 
O predlogu odloka v celoti so razpravljali svetniki: Peter SUŠNIK, Jadranka DAKIĆ, Slavko 
SLAK in Miha JAZBINŠEK.  
 
Župan je podal pojasnilo v zvezi z razpravo svetnika Mihe JAZBINŠKA. 
 
 

I. 
 

O 1. členu predloga odloka, h kateremu je župan vložil amandma, ni razpravljal nihče, zato je 
župan dal na glasovanje 
 
AMANDMA župana: 
 
V 1. členu se številka "3.500.000" nadomesti s številko "14.000.000".  
 
Navzočnost je priglasilo 30 svetnikov. 
Za je glasovalo 19 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
Nato je župan dal na glasovanje: 
 
PREDLOG SKLEPA: 
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Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o 
proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2008, skupaj s sprejetim amandmajem. 
 
Navzočnost se ni spremenila (30 svetnikov). 
Za je glasovalo 16 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 

 
AD 7. 

 
DOPOLNJENI OSNUTEK ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM 
PROSTORSKEM NAČRTU ZA OBMOČJE BAVARSKEGA DVORA 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega 
Odbora za urejanje prostora in urbanizem s pripombami, Svet Četrtne skupnosti Center pa je 
pripombe poslal prepozno. 
 
Alenka PAVLIN, vodja Odseka za prostorske izvedbene akte in prenovo v Oddelku za 
urejanje prostora, je podala uvodno obrazložitev. 
 
Prof. Janez KOŽELJ, predsednik Odbora za urejanje prostora in urbanizem, je podal stališče 
odbora.  
 
Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni želela besede. 
 
Razpravljali so svetniki: Miha JAZBINŠEK, doc. dr. Gregor GOMIŠČEK, Gregor ISTENIČ, 
Janko MÖDERNORFER, Slavko SLAK, prof. Janez KOŽELJ, Boštjan CIZELJ, prof. dr. 
Andrej RUS, Mihael JARC, dr. Jožef KUNIČ in prof. dr. Bojana BOVIĆ. 
 
Župan je podal pojasnila v zvezi z razpravami svetnikov in nato dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu za območje Bavarskega dvora, skupaj s pripombami iz 
razprave. 
 
Obrazložitev glasu sta podala svetnika doc. dr. Gregor GOMIŠČEK in Boštjan CIZELJ. 
 
Navzočnost je priglasilo 28 svetnikov. 
Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti je glasovalo 9 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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AD 8. 
 

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 
KATEGORIZACIJI OBČINSKIH CEST S PREDLOGOM ZA HITRI POSTOPEK 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega 
Odbora za gospodarske javne službe in promet, mnenje in pobudo Četrtne skupnosti Moste ter 
amandma župana in obrazložitev za hitri postopek. 
 
Pavel KLAVS iz Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet je podal uvodno obrazložitev. 
 
Prof. dr. Andrej RUS, predsednik Odbora za gospodarske javne službe in promet, je podal 
stališče odbora.  
 
Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni želela besede.  
 
 
1.) 
Svet je najprej odločal o obravnavi akta po hitrem postopku (1. odstavek 142. člena 
poslovnika mestnega sveta). 
 
O Predlogu za sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji 
občinskih cest po hitrem postopku so razpravljali svetniki: Slavko SLAK, Miha 
JAZBINŠEK in Dimitrij KOVAČIČ. 
 
Po končani razpravi je Pavel KLAVS podal odgovore in pojasnila v zvezi z razpravami 
svetnikov. 
 
Nato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se Odlok o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest sprejme po hitrem postopku. 
 
Navzočnost je priglasilo 30 svetnikov. 
Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti je glasovalo 12 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
2.)  
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest  
 
O predlogu odloka v celoti sta razpravljala svetnika Miha JAZBINŠEK in Dimitrij 
KOVAČIČ. 
 
Po končani razpravi je Pavel KLAVS podal odgovore in pojasnila v zvezi z razpravama 
svetnikov.  
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I. 
 

O 1. členu predloga odloka, h kateremu je župan vložil amandma, ni razpravljal nihče, zato je 
župan dal na glasovanje 
 
AMANDMA župana: 
 
V 1. členu  se tretja in četrta alineja spremenita tako, da se glasita: 
 
» - besedilo pod zaporedno številko 19 spremeni tako, da se glasi: 
 
19 211043 O 212922 Barjanska c., 

Od Riharjeve ul./ 
Ziherlove ul.  
do Ceste v Mestni log 

O 212831 315 V 

 
- besedilo pod zaporedno številko 20 spremeni tako, da se glasi: 
 

20 211044 O 212831 Barjanska c., od Ceste v 
Mestni log do 0117_5 

O 0117_5 1657 V 

« 
 
Navzočnost se ni spremenila (30 svetnikov). 
Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
Nato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest, skupaj s sprejetim amandmajem. 
 
Obrazložitev glasu so podali svetniki: Miha JAZBINŠEK, Slavko SLAK in Danica SIMŠIĆ. 
 
Navzočnost se ni spremenila (30 svetnikov). 
Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti je glasovalo 9 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 9. 
 

PREDLOG ODLOKA O UREJANJU IN ČIŠČENJU JAVNIH TRŽNIC 
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega 
Odbora za gospodarske javne službe in promet z amandmajem ter amandma župana. 
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Rudolfa CIUHA, načelnica Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, je podala uvodno 
obrazložitev.  
 
Prof. dr. Andrej RUS, predsednik Odbora za gospodarske javne službe in promet, je podal 
stališče odbora.  
 
Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni želela besede. 
 
 

I. 
 

O 8. členu predloga odloka, h kateremu je Odbor za gospodarske javne službe in promet 
vložil amandma, je razpravljal svetnik Peter SUŠNIK. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
AMANDMA Odbora za gospodarske javne službe in promet: 
 
V 4. alineji 8. člena se na koncu črta besedilo "ali ga voziti ob sebi". 
 
Navzočnost je priglasilo 29 svetnikov. 
Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 

II. 
 

O 10. členu predloga odloka, h kateremu je župan vložil amandma, ni razpravljal nihče, zato 
je župan dal na glasovanje 
 
AMANDMA župana: 
 
V 10. členu se črta tretja alineja. 
 
Navzočnost se ni spremenila (29 svetnikov). 
Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
Nato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Predlog Odloka o urejanju in čiščenju 
javnih tržnic, skupaj s sprejetima amandmajema. 
 
Navzočnost se ni spremenila (29 svetnikov). 
Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
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Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 10. 
 

PREDLOG ODLOKA O AVTOTAKSI PREVOZIH 
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega 
Odbora za gospodarske javne službe in promet z amandmajem ter amandmaje svetniških 
klubov LDS in SDS, svetnik Mihael JARC pa je amandmaje vložil prepozno. 
 
Lidija GREGORIČ iz Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet je podala uvodno 
obrazložitev.  
 
Prof. dr. Andrej RUS, predsednik Odbora za gospodarske javne službe in promet, je podal 
stališče odbora.  
 
Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni želela besede. 

 
 

I. 
 

O 2. členu predloga odloka, h kateremu je Svetniški klub SDS vložil amandma, je razpravljal 
svetnik Peter SUŠNIK. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
AMANDMA Svetniškega kluba SDS: 
 
2. člen se spremeni tako, da se glasi: 
" Avto taksi prevoznik lahko pridobi dovoljenje za izvajanje avtotaksi      
  prevozov na območju MOL (v nadaljevanju: dovoljenje) če: 
- ima veljavno licenco za avtotaksi prevoze in 
- prijavi upravnemu organu voznike, ki imajo veljavno avtotaksi  
  izkaznico in 
- predloži upravnemu organu cenik svojih storitev. 
 
Dovoljenje se izda na obrazcu, ki je priloga 2 tega odloka." 
 
Župan je povedal, da amandmaja ne podpira. 
 
Navzočnost je priglasilo 32 svetnikov. 
Za je glasovalo 8 svetnikov. Proti je glasovalo 17 svetnikov. 
 
Župan je na zahtevo svetnikov dal amandma ponovno na glasovanje: 
 
Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 
Za je glasovalo 14 svetnikov. Proti je glasovalo 23 svetnikov. 
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Amandma ni bil sprejet. 
 
 

II. 
 

O 3. členu predloga odloka, h kateremu sta Svetniški klub SDS in Odbor za gospodarske 
javne službe in promet vložila amandmaja, je razpravljal svetnik Peter SUŠNIK. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
- AMANDMA Svetniškega kluba SDS: 
 
V 3. členu se prvi odstavek spremeni tako, da glasi: 
"K opravljanju pisnega in praktičnega izpita o poznavanju območja MOL se lahko 
priglasijo vozniki, ki imajo veljaven vozniški izpit in potrdilo o vsaj pasivnem znanju 
slovenščine in najmanj pasivnem znanju enega svetovnega jezika." 
 
V četrtem odstavku se beseda "potrdilo" zamenja z besedami "avtotaksi izkaznica za 
voznika". V nadaljevanju istega odstavka se besede "potrdil o opravljenih izpitih" 
zamenja z besedami "izdanih avtotaksi izkaznic". Doda se nov stavek na koncu 
odstavka, ki glasi: "Avtotaksi izkaznica za voznika je uradni obrazec, ki je priloga 2 
tega odloka." 
 
Župan je povedal, da amandmaja ne podpira. 
 
Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 
Za je glasovalo 13 svetnikov. Proti je glasovalo 24 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
- AMANDMA Odbora za gospodarske javne službe in promet: 
 
»K opravljanju pisnega in praktičnega izpita o poznavanju območja MOL se lahko 
priglasijo vozniki, ki imajo veljaven vozniški izpit in potrdilo o znanju slovenščine in 
najmanj pasivnem znanju enega svetovnega jezika.« 
 
Župan je povedal, da amandma podpira. 
 
Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 
Za je glasovalo 34 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 

III. 
 

O 4. členu predloga odloka, h kateremu je Svetniški klub SDS vložil amandma, sta 
razpravljala svetnika doc. dr. Gregor GOMIŠČEK in Peter SUŠNIK. 
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Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
AMANDMA Svetniškega kluba SDS: 
 
V 4. členu se 2. alineja spremeni tako, da glasi: 
" – seznam voznikov z imeni in priimki ter številkami njihovih avtotaksi izkaznic za 
voznike," 
 
Črtajo se 3., 4. in 5. alineja. 
 
Župan je povedal, da amandmaja ne podpira. 
 
Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 
Za je glasovalo 6 svetnikov. Proti je glasovalo 22 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 

IV. 
 

O novem 5. členu predloga odloka, ki ga je predlagal Svetniški klub SDS, sta razpravljala 
svetnika Peter SUŠNIK in Gregor ISTENIČ. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
AMANDMA Svetniškega kluba SDS: 
 
Za obstoječim 4. členom se doda nov 5. člen, ki glasi: 
 
"5. člen 
 
Cenik, ki ga vlagatelj za pridobitev dovoljenja prijavi pristojnemu organu mora 
izkazovati sledeče postavke: 
- štartnina, 
- cena prevoženega kilometra, 
- cena stojnine. 
 
V ceniku ni dopustno oblikovati več tarif. 
 
Spremembe cenika je potrebno pred uporabo priglasiti organu, ki je izdal dovoljenje. 
 
Vsem imetnikom veljavnih dovoljenj izdajatelj dovoljenja enkrat letno pošlje 
priporočeni cenik MOL za avtotaksi prevoze po posameznih postavkah. Priporočene 
cene izračuna upravni organ tako, da izračuna povprečno ceno med vsemi priglašenimi 
ceniki po posameznih postavkah. Prejete priporočene cene mora imetnik dovoljenja 
izobestiti poleg svojih veljavnih cen v vsakem vozilu s katerim opravlja dejavnost. Oba 
cenika morata biti izpisana v enaki velikosti črk in številk, pri čemer je najmanjša 
dovoljena velikost posamezne številke 15mm. Ceniki morajo biti izobešeni na vidnem 
mestu v vozilu." 
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Ostali členi se ustrezno preštevilčijo. 
 
Župan je povedal, da amandmaja ne podpira. 
 
Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 
Za je glasovalo 12 svetnikov. Proti je glasovalo 22 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 

V. 
 

O 5. členu predloga odloka, h kateremu je Svetniški klub SDS vložil amandma, ni razpravljal 
nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
AMANDMA Svetniškega kluba SDS: 
 
V 5. členu se črta: 
- druga alineja prvega odstavka 
- drugi odstavek, 
- četrti odstavek. 
 
Spremeni se tretji odstavek tako, da se črta besede: "in avtotaksi izkaznice za voznike". 
 
Župan je povedal, da amandmaja ne podpira. 
 
Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 
Za je glasovalo 5 svetnikov. Proti je glasovalo 21 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 

VI. 
 

O 6. členu predloga odloka, h kateremu sta Svetniški klub SDS in LDS vložila amandmaja, 
sta razpravljala svetnika Peter SUŠNIK in Slavko SLAK. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
- AMANDMA Svetniškega kluba SDS: 
 
V 6. členu se spremeni prvi člen tako, da se alineje glasijo: 
"- v vozilu ni nameščena veljavna nalepka, ki potrjuje plačilo letne občinske takse, 
- vozilo opravlja voznik brez avtotaksi izkaznice, 
- v vozilu ni izobešen cenik, skladno z določbami tega odloka, 
- v vozilu ni izvoda veljavne licence za dejavnost avtotaksi prevozov ali   
   za posamezno vozilo, 
- izstavljen račun ni izdan skladno z objavljenim cenikom." 
 
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi: 
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"Imetnik dovoljenja, ki opravlja dejavnost z več vozili, izgubi dovoljenje za vsa vozila, 
če mu je odvzeto dovoljenje na osnovi ene ugotovljene kršitve iz prvega odstavka tega 
člena." 
V zadnjem odstavku tega člena se za besedo "prevozov" postavi pika in ostali tekst 
briše. 
 
Župan je povedal, da amandmaja ne podpira. 
 
Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 
Za je glasovalo 12 svetnikov. Proti je glasovalo 19 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
- AMANDMA Svetniškega kluba LDS: 
 
V zadnjem odstavku 6. člena se za besedo »prevozov« doda pika in črta naslednje 
besedilo »in avtotaksi izkaznice za voznike.« 
 
Župan je povedal, da amandmaja ne podpira. 
 
Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 
Za je glasovalo 11 svetnikov. Proti je glasovalo 17 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 

VII. 
 

O 10. členu predloga odloka, h kateremu je Svetniški klub LDS vložil amandma, sta 
razpravljala svetnika Slavko SLAK in doc. dr. Gregor GOMIŠČEK. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
AMANDMA Svetniškega kluba LDS: 
 
V drugem odstavku 10. člena se črta besede: »vozilo na električni pogon ali vozilo na 
hibridni pogon« in nadomesti z besedo »vsa okolju prijazna vozila, katerih izpusti so v 
okviru navedenih toleranc in ne presegajo minimalnih vrednosti iz tabele«. 
 
Župan je povedal, da amandmaja ne podpira. 
 
Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 
Za je glasovalo 13 svetnikov. Proti je glasovalo 17 svetnikov. 
 
Svetnik Roman JAKIČ je zahteval ponovitev glasovanja. 
 
Župan je dal amandma ponovno na glasovanje. 
 
Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 
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Za je glasovalo 17 svetnikov. Proti je glasovalo 18 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 

VIII. 
 

O 11. členu predloga odloka, h kateremu je Svetniški klub SDS vložil amandma, ni 
razpravljal nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
AMANDMA Svetniškega kluba SDS: 
 
V 11. členu se briše prvi odstavek. 
 
Župan je povedal, da amandmaja ne podpira. 
 
Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 
Za je glasovalo 10 svetnikov. Proti je glasovalo 16 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 

IX. 
 

O 12. členu predloga odloka, h kateremu je Svetniški klub SDS vložil amandma, je 
razpravljal svetnik Peter SUŠNIK. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
AMANDMA Svetniškega kluba SDS: 
 
V 12. členu Odloku o avtotaksi prevozih se v prvi vrsti črta besedilo: 
"po najkrajši možni poti" 
 
Župan je povedal, da amandmaja ne podpira. 
 
Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 
Za je glasovalo 7 svetnikov. Proti je glasovalo 20 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 

X. 
 

O 14. členu predloga odloka, h kateremu sta svetniška kluba SDS in LDS vložila amandmaja, 
sta razpravljala svetnika Peter SUŠNIK in Slavko SLAK. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
- AMANDMA Svetniškega kluba SDS: 
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V 14. členu se črta prvi odstavek. 
 
Župan je povedal, da amandmaja ne podpira. 
 
Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 
Za je glasovalo 8 svetnikov. Proti je glasovalo 19 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
- AMANDMA Svetniškega kluba LDS: 
 
V drugem odstavku 14. člena se za besedo »da« črta beseda »voznik« in za besedo 
»dolžan« se  doda nova beseda «prevoznik«. 
 
Župan je povedal, da amandmaja ne podpira. 
 
Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 
Za je glasovalo 15 svetnikov. Proti je glasovalo 22 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 

XI. 
 

O 15. členu predloga odloka, h kateremu je Svetniški klub SDS vložil amandma, je 
razpravljal svetnik Peter SUŠNIK. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
AMANDMA Svetniškega kluba SDS: 
 
V 15. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:  
"Za prevoz otrok mora vozilo biti opremljeno z ustreznim sedežem. Če le-tega voznik 
nima, je na zahtevo stranke dolžan v najkrajšem možnem času priskrbeti stranki z 
majhnim otrokom drugo avtotaksi vozilo, ki tak sedež ima." 
 
Župan je povedal, da amandmaja ne podpira. 
 
Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 
Za je glasovalo 10 svetnikov. Proti je glasovalo 22 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 

XII. 
 

O 18. členu predloga odloka, h kateremu je Svetniški klub LDS vložil amandma, so 
razpravljali svetniki: Danica SIMŠIČ, doc. dr. Gregor GOMIŠČEK, Slavko SLAK in Miha 
JAZBINŠEK. 
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Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
AMANDMA Svetniškega kluba LDS: 
 
V 18. členu se na koncu stavka doda besedilo: » ter veljaven cenik avtotaksi prevozov.« 
 
Župan je povedal, da amandmaja ne podpira. 
 
Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 
Za je glasovalo 10 svetnikov. Proti je glasovalo 22 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
Nato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Predlog Odloka o avtotaksi prevozih, 
skupaj s sprejetim amandmajem. 
 
Obrazložitev glasu so podali svetniki: Peter SUŠNIK, Miha JAZBINŠEK, Dimitrij 
KOVAČIČ, Maša KOCIPER in Slavko SLAK. 
 
Svetnik Peter SUŠNIK je podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da ker poročilo 
pristojnega odbora ni pripravljeno v skladu s poslovnikom, predlaga preložitev točke na eno 
od naslednjih sej v skladu s 106. členom poslovnika mestnega sveta. 
 
Župan je dal na glasovanje 
 
POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnika Petra SUŠNIKA: 
 
Obravnava točke z naslovom Predlog Odloka o avtotaksi prevozih se v skladu s 106. 
členom poslovnika mestnega sveta preloži na eno od naslednjih sej. 
 
Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 
Za je glasovalo 11 svetnikov. Proti je glasovalo 24 svetnikov. 
 
Postopkovni predlog sklepa ni bil sprejet. 
 
 
Nato je župan dal na glasovanje predlog sklepa: 
 
Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 
Za je glasovalo 21 svetnikov. Proti je glasovalo 17 svetnikov. 
 
Svetnik Mihael JARC je zahteval ponovitev glasovanja. 
 
Župan je dal predlog sklepa ponovno na glasovanje. 
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Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 
Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti je glasovalo 15 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 

 
 

AD 11. 
 

A) PREDLOG ODREDBE O DOLOČITVI NAJVEČJE DOVOLJENE HITROSTI 
 

B) PREDLOG ODREDBE O DOLOČITVI SMERI POTEKANJA PROMETA PO 
GLAVNIH MESTNIH CESTAH IN ZBIRNIH CESTAH 

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

CESTAH 
 

D) PREDLOG ODREDBE O DOLOČITVI OBMOČIJ ZA PEŠCE 
 

E) PREDLOG ODREDBE O DOLOČITVI JAVNIH PARKIRNIH POVRŠIN, 
NAMENJENIH PARKIRANJU VOZIL STANOVALCEV S STALNIM BIVALIŠČEM 

NA OBMOČJU ZA PEŠCE 
 

F) PREDLOG ODREDBE O DOLOČITVI JAVNIH PARKIRNIH POVRŠIN, KJER 
SE PLAČUJE OBČINSKA TAKSA 

 
 
Župan je predlagal, da se uvodne obrazložitve podajo za vse točke skupaj. 
 
Peter SKUŠEK iz Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet je podal uvodno obrazložitev 
za vse točke. 
 
Prof. dr. Andrej RUS, predsednik Odbora za gospodarske javne službe in promet, je podal 
stališče odbora za vse točke. 
 
Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni želela besede. 
 
 
A) PREDLOG ODREDBE O DOLOČITVI NAJVEČJE DOVOLJENE HITROSTI 
 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega 
Odbora za gospodarske javne službe in promet, amandma Svetniškega kluba LDS in pobudo 
Četrtne skupnosti Moste. Župan je povedal, da se bo številčenje členov naknadno redakcijsko 
popravilo (namesto 4. in 5. bo 3. in 4.) 
 
Razpravljali so svetniki: Janez MOŠKRIČ, Slavko SLAK, Miha JAZBINŠEK in Danica 
SIMŠIČ. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
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AMANDMA Svetniškega kluba LDS: 
 
Iz tabele se črtajo predlagane največje dovoljene hitrosti pri: 

• št. odseka, 211064, Litijska cesta od Fužinske ceste do hiš. št. 215, začetek 
stacionaže 0, konec stacionaže1317, kategorija ceste LG; 

• št. odseka, 211052, Dolenjska cesta od Peruzzijeve ulice do 01185, začetek 
stacionaže 0, konec stacionaže 1832, kategorija ceste LG; 

• št. odseka, 212872, Cesta Dolomitskega odreda od Viške ceste do 13691, začetek 
stacionaže 2540, konec stacionaže 1981, kategorija ceste LZ; 

• št. odseka, 211063, Litijska cesta od Kajuhove ulice do Fužinske ceste, začetek 
stacionaže 0, konec stacionaže 1692, kategorija ceste LG; 

 
Župan je povedal, da amandmaja ne podpira. 
 
Navzočnost je priglasilo 32 svetnikov. 
Za je glasovalo 12 svetnikov. Proti je glasovalo 19 svetnikov.  
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
Nato je župan dal na glasovanje še 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Predlog Odredbe o določitvi največje 
dovoljene hitrosti.  
 
Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 
Za je glasovalo 21 svetnikov. Proti je glasovalo 10 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
B) PREDLOG ODREDBE O DOLOČITVI SMERI POTEKANJA PROMETA PO 
GLAVNIH MESTNIH CESTAH IN ZBIRNIH CESTAH 
 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega 
Odbora za gospodarske javne službe in promet. 
 
Razpravljala sta svetnika Miha JAZBINŠEK in Janez MOŠKRIČ. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Predlog Odredbe o določitvi smeri 
potekanja prometa po glavnih mestnih cestah in zbirnih cestah. 
 
Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 
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Za je glasovalo 22 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
C) PREDLOG ODREDBE O DOLOČITVI POSEBNIH PROMETNIH PASOV ZA 
VOZILA MESTNEGA LINIJSKEGA PREVOZA POTNIKOV NA OBČINSKIH 
CESTAH 
 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega 
Odbora za gospodarske javne službe in promet ter poročilo Statutarno pravne komisije z 
redakcijskim amandmajem, Svet Četrtne skupnosti Center pa je pripombe poslal prepozno. 
 
Razpravljali so svetniki: doc. dr. Gregor GOMIŠČEK, Miha JAZBINŠEK, Roman JAKIČ, 
Franc SLAK, Ignac POLAJNAR in Gregor ISTENIČ.  

 
Po končani razpravi je župan podal odgovore in pojasnila v zvezi z razpravami svetnikov in 
nato dal na glasovanje 
 
AMANDMA Statutarno pravne komisije: 
 
"Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – 
uradno prečiščeno besedilo) in četrtega odstavka 3. člena Odloka o cestnoprometni 
ureditvi (Uradni list RS, št. 122/07) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na ... seji dne 
… sprejel". 
 
Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 
Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
Nato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Predlog Odredbe o določitvi posebnih 
prometnih pasov za vozila mestnega linijskega prevoza potnikov na občinskih cestah, 
skupaj s sprejetim amandmajem. 
 
Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 
Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 

 
 

D) PREDLOG ODREDBE O DOLOČITVI OBMOČIJ ZA PEŠCE 
 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega 
Odbora za gospodarske javne službe in promet in amandma Svetniškega kluba LDS, Svet 
Četrtne skupnosti Center pa je pripombe poslal prepozno. 
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Razpravljali so svetniki: prof. dr. Bojana BEOVIĆ, Slavko SLAK in Miha JAZBINŠEK. 
 
Odgovore in pojasnila v zvezi z razpravami svetnikov je podal Peter SKUŠEK. 
 
Župan je dal na glasovanje 
 
AMANDMA Svetniškega kluba LDS: 
 
Med območja za pešce s popolno prepovedjo motornega prometa se doda še:  
Adamič Lundrovo nabrežje med Kopitarjevo ulico in Pogačarjevim trgom, Ciril 
Metodov trg,  Mačkova ulica, Stritarjeva ulica od Mačkove ulice do Ciril Metodovega 
trga in Vodnikov trg. 
 
Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 
Za je glasovalo 11 svetnikov. Proti je glasovalo 22 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
Nato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Predlog Odredbe o določitvi območij za 
pešce.  
 
Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 
Za je glasovalo 18 svetnikov. Proti je glasovalo 5 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
E) PREDLOG ODREDBE O DOLOČITVI JAVNIH PARKIRNIH POVRŠIN, 
NAMENJENIH PARKIRANJU VOZIL STANOVALCEV S STALNIM BIVALIŠČEM 
NA OBMOČJU ZA PEŠCE 
 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega 
Odbora za gospodarske javne službe in promet. 
 
Razpravljala sta svetnika Miha JAZBINŠEK in doc. dr. Gregor GOMIŠČEK. 
 
Odgovore in pojasnila v zvezi z razpravama svetnikov je podal Peter SKUŠEK. 
 
Nato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
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Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Predlog Odredbe o določitvi javnih 
parkirnih površin, namenjenih parkiranju vozil stanovalcev s stalnim bivališčem na 
območju za pešce.  
 
Obrazložitev glasu je podal svetnik Miha JAZBINŠEK. 
 
Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 
Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
F) PREDLOG ODREDBE O DOLOČITVI JAVNIH PARKIRNIH POVRŠIN, KJER 
SE PLAČUJE OBČINSKA TAKSA 
 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega 
Odbora za gospodarske javne službe in promet. 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Predlog Odredbe o določitvi javnih 
parkirnih površin, kjer se plačuje občinska taksa.   
 
Obrazložitev glasu je podal svetnik Miha JAZBINŠEK. 
 
Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 
Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti je glasovalo 5 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Svetnik doc. dr. Gregor GOMIŠČEK je podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da se v 
skladu s poslovnikom seja prekine za polurni odmor. 
 
Župan je dal na glasovanje 
 
POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnika doc. dr. Gregorja GOMIŠČKA: 
 
Seja se prekine. 
 
Župan je povedal, da predlogu nasprotuje. 
 
Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 
Za je glasovalo 8 svetnikov. Proti je glasovalo 18 svetnikov. 
 
Postopkovni predlog sklepa ni bil sprejet. 
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Svetnik Slavko SLAK je predlagal, da župan v skladu s 112. členom poslovnika mestnega 
sveta odredi odmor. Župan je njegov predlog zavrnil. 
 
 

AD 12. 
 

A) PREDLOG SKLEPA O POVEČANJU VREDNOSTI NAMENSKEGA 
PREMOŽENJA JAVNEGA STANOVANJSKEGA SKLADA MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA 
 

B) PREDLOG SKLEPA O ZMANJŠANJU VREDNOSTI NAMENSKEGA 
PREMOŽENJA JAVNEGA STANOVANJSKEGA SKLADA MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA 
 
Župan je predlagal, da mestni svet točki A in B obravnava skupaj. 
 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega Odbora za 
finance, na dan seje pa še amandma župana. 
 
Jožka HEGLER, direktorica Javnega stanovanjskega sklada MOL, je podala uvodno 
obrazložitev k obema točkama. 
 
Jadranka DAKIĆ, predsednica Odbora za finance, je podala stališče odbora za obe točki.  
 
Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni želela besede. 
 
Razpravljal je svetnik Janez MOŠKRIČ. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
AMANDMA župana: 
 
V 1. členu se številka »1049« nadomesti s številko »1047« in številka »85.580.330,78« s 
številko »85.399.814,76«. 
 
V 3. členu se številka »86.891.584,96« nadomesti s številko »86.711.068,95«. 
 
V prilogi 1 se na strani 19 črtata enoti pod zaporednima  številkama 21. in 24. Dosedanji 
zaporedni številki 22. in 23. postaneta 21. in 22. 
 
Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 
Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
Nato je župan dal na glasovanje: 
 
1. PREDLOG SKLEPA: 
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Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Predlog Sklepa o povečanju vrednosti 
namenskega premoženja Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana, 
skupaj s sprejetim amandmajem. 
 
Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 
Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
2. PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Predlog Sklepa o zmanjšanju vrednosti 
namenskega premoženja Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana. 
 
Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 
Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 13. 
 

PREDLOG SKLEPA O SPOJITVI JAVNIH ZAVODOV KNJIŽNICE BEŽIGRAD, 
KNJIŽNICE JOŽETA MAZOVCA, KNJIŽNICE OTONA ŽUPANČIČA, KNJIŽNICE 

PREŽIHOV VORANC LJUBLJANA-VIČ, KNJIŽNICE ŠIŠKA, LJUBLJANA IN 
SLOVANSKE KNJIŽNICE 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega 
Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost. 
 
Svetnik Boštjan CIZELJ je podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da ker bi po 
njegovem mnenju to in naslednjo točko morali obravnavati v obliki odloka in ne sklepa, naj se 
do tega opredeli Statutarno pravna komisija. 
 
Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER je odgovorila, da komisija pri tej 
točki ni imela pripomb pravne narave. 
 
Dr. Uroš GRILC, načelnik Oddelka za kulturo, je podal uvodno obrazložitev. 
 
Peter BOŽIČ, predsednik Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost, je podal stališče 
odbora.  
 
Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni želela besede. 
 
Razpravljal je svetnik Gregor ISTENIČ. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
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Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Predlog Sklepa o spojitvi javnih zavodov 
Knjižnice Bežigrad, Knjižnice Jožeta Mazovca, Knjižnice Otona Župančiča, Knjižnice 
Prežihov Voranc Ljubljana-Vič, Knjižnice Šiška, Ljubljana in Slovanske knjižnice. 
 
Navzočnost je priglasilo 25 svetnikov. 
Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 14. 
 

PREDLOG SKLEPA O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA MESTNA KNJIŽNICA 
LJUBLJANA 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega 
Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost, amandma Svetniškega kluba LDS ter 
amandmaja župana. 
 
Dr. Uroš GRILC, načelnik Oddelka za kulturo, je podal uvodno obrazložitev.  
 
Peter BOŽIČ, predsednik Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost, je podal stališče 
odbora.  
 
Razpravljali so svetniki: Boštjan CIZELJ, Ignac POLAJNAR, Dimitrij KOVAČIČ, Gregor 
ISTENIČ, Slavko SLAK, prof. dr. Andrej RUS, doc. dr. Milena Mileva BLAŽIĆ, Mihael 
JARC, doc. dr. Gregor GOMIŠČEK, Roman JAKIČ in dr. Jožef KUNIČ.  
 
Svetnik Slavko SLAK je v svoji razpravi umaknil amandma Svetniškega kluba LDS. 
 
Župan je podal odgovore in pojasnila v zvezi z razpravami svetnikov. 
 
Nato je dal na glasovanje 
 
1. AMANDMA župana: 
 
V tretji alinei drugega odstavka 28. člena se besedilo "Cesta dolomitskega odreda 10" 
nadomesti z besedilom "Cesta na Brdo 63". 
 
Navzočnost je priglasilo 29 svetnikov. 
Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
2. AMANDMA župana: 
 
42. člen predlaganega sklepa se spremeni tako, da se glasi: 
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»Za čas do imenovanja direktorja zavoda, vendar največ za obdobje enega leta, imenuje 
ustanovitelj za vršilko dolžnosti direktorice mag. Jelko Gazvodo, ki je pooblaščena, da 
opravi priprave za začetek dela zavoda in organizira delo oziroma poslovanje zavoda v 
skladu s tem sklepom. 
 
Vršilka dolžnosti direktorice je dolžna v 15 dneh od dneva uveljavitve tega sklepa vložiti 
predlog za vpis zavoda v sodni register in predlog prenehanja javnih zavodov  Knjižnice 
Bežigrad, Knjižnice Jožeta Mazovca, Knjižnice Otona Župančiča, Knjižnice Prežihov 
Voranc Ljubljana-Vič, Knjižnice Šiška, Ljubljana in Slovanske knjižnice.« 
 
Navzočnost se ni spremenila (29 svetnikov). 
Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti so glasovali 4 svetniki. 
 
Svetnik Slavko SLAK je zahteval ponovitev glasovanja. 
 
Župan je dal amandma ponovno na glasovanje. 
 
Navzočnost se ni spremenila (29 svetnikov). 
Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti je glasovalo 5 svetnikov. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
AMANDMA Svetniškega kluba LDS se je sicer glasil: 
 
V 42. členu naj ustanovitelj  imenuje vršilec dolžnosti direktorja javnega zavoda. 
 
 
Zatem je župan dal na glasovanje  
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Predlog Sklepa o ustanovitvi javnega 
zavoda Mestna knjižnica Ljubljana, skupaj s sprejetima amandmajema. 
 
Navzočnost se ni spremenila (29 svetnikov). 
Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 15. 
 

PREDLOG SKLEPA O SUBVENCIJI CENE STORITVE POMOČ DRUŽINI NA 
DOMU IN VAROVANJA NA DALJAVO 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega 
Odbora za zdravstvo in socialno varstvo. 
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Tilka KLANČAR, načelnica Oddelka za zdravje in socialno varstvo, je podala uvodno 
obrazložitev.  
 
Bogomir GORENŠEK, predsednik Odbora za zdravstvo in socialno varstvo, je podal stališče 
odbora.  
 
Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni želela besede. 
 
Razpravljali so svetniki: Marjeta VESEL VALENTINČIČ, Jadranka DAKIĆ, doc. dr. Gregor 
GOMIŠČEK, prof. dr. Bojana BEOVIĆ, Danica SIMŠIČ, Ignac POLAJNAR, Aleš 
KARDELJ in dr. Slavko ZIHERL. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Glasovanje o predlogu sklepa "Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog 
Sklepa o subvenciji cene storitve pomoč družini na domu in varovanja na daljavo" se v 
skladu s 106. členom Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana preloži na eno 
od naslednjih sej mestnega sveta. 
 
Navzočnost je priglasilo 35 svetnikov. 
Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti je glasovalo 8 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
S tem je bil izčrpan dnevni red 14. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, zato je župan 
ob 21.16 uri sejo končal. 
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