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Številka: 03200-4/2011-1 

Datum:  6. 4. 2011    

 

 

ZAPISNIK 

 

 

4. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, ki je bila v ponedeljek, 21. marca 2011. 

 

Seja je potekala v Veliki sejni dvorani Mestne občine Ljubljana, Magistrat, 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, izr. prof. dr. Milena Mileva BLAŢIĆ, Marko BOKAL, 

dr. Marta BON, Breda BREZOVAR PAPEŢ, Mirko BRNIČ JAGER, mag. Nives CESAR, 

Aleš ČERIN, Jadranka DAKIĆ, Tjaša FICKO, Bogomir GORENŠEK, Gregor ISTENIČ, 

Roman JAKIČ, Miha JAZBINŠEK, Aleš KARDELJ, Mojca KAVTIČNIK – OCVIRK, Maša 

KOCIPER, Iztok KORDIŠ, prof. Janez KOŢELJ, Anton KRANJC, Mojca KUCLER 

DOLINAR, mag. Anţe LOGAR, Boris MAKOTER, Dragutin MATE, Zofija MAZEJ 

KUKOVIČ, Mitja MERŠOL, Uroš MINODRAŠ, Janko MÖDERNDORFER, Pavla 

MUREKAR, mag. Tomaţ OGRIN, Marija Dunja PIŠKUR KOSMAČ, Sašo RINK, Eva 

STRMLJAN KRESLIN, Marko ŠIŠKA, Mojca ŠKRINJAR, prof. dr. Metka TEKAVČIČ, 

prof. dr. Gregor TOMC, prof. dr. Ţiga TURK, Meta VESEL VALENTINČIČ, Peter 

VILFAN, Marjan Jernej VIRANT, prof. dr. Slavko ZIHERL, Jelka ŢEKAR in Julijana 

ŢIBERT. 

 

Seja se je pričela ob 15.36 uri ob navzočnosti 28 svetnikov. 

 

Ţupan je obvestil svetnike, da so na seji navzoči predsednik Nadzornega odbora Mestne 

občine Ljubljana Franci SLAK in članici prof. dr. Slavka KAVČIČ in Marija HORVAT. 

 

S sklicem so svetniki prejeli predlog dnevnega reda 4. seje Mestnega sveta Mestne občine 

Ljubljana: 

 

1. Potrditev zapisnika 3. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana 

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

3. Poročilo ţupana 

4. Kadrovske zadeve 

5. a) Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2011  

b) Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2012 
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c) Predlog Finančnega načrta Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine  

    Ljubljana za leto 2011      

d) Predlog Finančnega načrta Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine  

    Ljubljana za leto 2012 

6. Stanovanjski program Mestne občine Ljubljana za leti 2011 in 2012 

7. Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Mestne občine Ljubljana s predlogom za 

hitri postopek    

8. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Mestne 

občine Ljubljana s predlogom za hitri postopek 

9. Letno poročilo javnega zavoda Turizem Ljubljana za poslovno leto 2010 

10. Osnutek Odloka o razglasitvi starega letališča v Ljubljani za kulturni spomenik 

lokalnega pomena 

11. Osnutek Odloka o razglasitvi hiše Spodnja Besnica 23 za kulturni spomenik 

lokalnega pomena  

12. Osnutek Odloka o razglasitvi cerkve sv. Pavla v Šentpavlu pri Lipoglavu za kulturni 

spomenik lokalnega pomena 

13. Predlog Sklepa o soglasju k vključitvi Mestne občine Ljubljana v Mednarodno 

mreţo mest zatočišč za preganjane pisatelje (ICORN) 

14. Predlog Strategije v skupnost usmerjenega dela Mestnega redarstva Mestne občine 

Ljubljana 

15. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o  pokopališki in pogrebni 

dejavnosti  

16. Predlog  Sklepa o ukinitvi javnega dobra na zemljišču s parcelno številko 2723/5, 

katastrska občina Kašelj   

17. Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini s parcelno številko 2280/11, 

katastrska občina Stoţice 

18. Predlog  Sklepa o ukinitvi javnega dobra na zemljiščih s parcelnimi številkami 

2259/9, 2259/10, 2259/11, 2259/13 in 2259/15, vse katastrska občina Stoţice    

19. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zagotavljanju pogojev 

in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov 

 

Po sklicu seje so svetniki prejeli predlog svetnika Mirka BRNIČ JAGRA za umik  predlagane 

7. točke z naslovom »Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Mestne občine Ljubljana s 

predlogom za hitri postopek«. 

 

O dnevnem redu je razpravljal svetnik Mirko BRNIČ JAGER. 

 

Svetnik mag. Tomaţ OGRIN je predlagal, da se 14. točka z naslovom »Predlog Strategije v 

skupnost usmerjenega dela Mestnega redarstva Mestne občine Ljubljana« preimenuje v 

osnutek. 

 

Nato je ţupan dal na glasovanje  

 

1. PREDLOG svetnika Mirka BRNIČ JAGRA ZA SPREMEMBO DNEVNEGA REDA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se predlagana 7. točka z 

naslovom »Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Mestne občine Ljubljana s 

predlogom za hitri postopek« umakne z dnevnega reda 4. seje mestnega sveta.  

 

Ţupan je predlagal, da se predlog ne sprejme. 
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Navzočnost je priglasilo 40 svetnikov. 

Za je glasovalo 12 svetnikov. Proti je glasovalo 25 svetnikov.  

 

Predlagana sprememba dnevnega reda ni bila sprejeta. 

 

 

2. PREDLOG svetnika mag. Tomaţa OGRINA ZA SPREMEMBO DNEVNEGA 

REDA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se predlagana 14. točka z 

naslovom Predlog Strategije v skupnost usmerjenega dela Mestnega redarstva Mestne 

občine Ljubljana preimenuje v osnutek. 

 

Ţupan je predlagal, da se predlog sprejme. 

 

Navzočnost se ni spremenila (40 svetnikov). 

Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti so glasovali 4 svetniki. 

 

Predlagana sprememba dnevnega reda je bila sprejeta. 

 

 

Nato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 
 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog dnevnega reda 4. seje mestnega 

sveta, skupaj s sprejeto spremembo. 
 

Navzočnost se ni spremenila (40 svetnikov). 

Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 

Predlagani dnevni red je bil sprejet. 

 

 

AD 1. 

 

POTRDITEV ZAPISNIKA 3. SEJE MESTNEGA SVETA 

 MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje.  

 

O zapisniku 3. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana ni razpravljal nihče, zato je 

ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi zapisnik 3. seje Mestnega sveta Mestne 

občine Ljubljana z dne 31. januarja 2011. 
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Navzočnost je priglasilo 35 svetnikov. 

Za je glasovalo 39 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 s sklicem in po sklicu seje. 

  

Pisno vprašanje z zahtevo za ustno predstavitev je poslala svetnica Zofija MAZEJ KUKOVIČ 

(glede Tehnološkega parka).  

 

Vprašanja in pobude so poslali svetniki: 

- mag. Anţe LOGAR glede:  

  1. Mesarskega mostu; 

  2. aneksov k pogodbi DARS-MOL ; 

  3. Grosista LL;  

- Mirko BRNIČ JAGER glede:  

  1. Športnega parka Stoţice;  

  2. prenosa sej mestnega sveta preko lokalnega TV kanala; 

  3. anketnega natečaja za ureditev juţnega trga;  

  4. LMM v povezavi s podjetjem Imovina d.o.o.;    

  5. 24. člena predloga odloka o proračunu MOLza leto 2011 in 2012;  

  6. 22. člena osnutka odloka o proračunu MOL za 2011 in 2012;  

  7. javnega anketnega natečaja za ureditev Slovenske ceste; 

  8. 20. člena predloga odloka o proračunu MOL za leto 2011 in 2012; 

  9. sklica 5. seje mestnega sveta 

- Marko ŠIŠKA glede: 

  1. parkiranja v naselju BS-3; 

- Breda BREZOVAR PAPEŢ glede 

1. statusa denacionalizacijskih postopkov, ki so povezani s kulturnimi objekti;  

2. vzpostavitve muzejske zbirke  v cerkvi Sv. Urha.  

 

Odgovore so prejeli vsi svetniki, ki so postavili vprašanja na 3. seji mestnega sveta.  

 

Besedo za ustno postavitev vprašanja je ţupan dal svetnici Zofiji MAZEJ KUKOVIČ. 

 

Na vprašanje svetnice je odgovorila Urša OTONIČAR, načelnica Oddelka za finance in 

računovodstvo. 

 

 

AD 3. 

 

POROČILO ŢUPANA 

 

Ţupan je predstavil poročilo. 
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Postopkovno je razpravljal svetnik Mirko BRNIČ JAGER, ki je prosil ţupana, naj govori 

razločneje. 

 

Postopkovno je razpravljal svetnik prof. dr. Ţiga TURK, kateri je dejal, da bi radi tudi o 

svetniškem vprašanju slišali odgovor ţupana. 

 

Ţupan je pojasnil, da so svetniki odgovore na vprašanja dobili pri prejšnji točki s strani 

Mestne uprave Mestne občine Ljubljana.  

 

 

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 IMENOVANJU ŠTIRIH PREDSTAVNIC MESTNE 

OBČINE LJUBLJANA V SVET JAVNEGA ZAVODA LJUBLJANSKI GRAD 

 

Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

V  Svet javnega zavoda Ljubljanski grad se imenujejo: 

 

- dr. Marta BON 

- mag. Nives CESAR 

- Mojca SLOVENC 

- mag. Irena ŢMUC 

 

II. 

Mandat imenovanih traja štiri leta.    

                                 

Navzočnost je priglasilo 38 svetnikov. 

Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

2. PREDLOG SKLEPA O PRENEHANJU MANDATA IN IMENOVANJU 

NADOMESTNIH PREDSTAVNIKOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V SVET 

JAVNEGA ZAVODA MEDNARODNI GRAFIČNI LIKOVNI CENTER LJUBLJANA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 



 6 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

Leni JEVNIK, Gaji MÖDERNDORFER in Nini PIRNAT SPAHIĆ preneha mandat 

članic Sveta javnega zavoda Mednarodni grafični likovni center Ljubljana. 

 

 

II. 

V  Svet javnega zavoda Mednarodni grafični likovni center Ljubljana se  imenujejo: 

 

 Mojca SEVER 

 mag. Sašo URUKALO 

 mag. Mojca ZLOKARNIK  

                                                                  

Mandat imenovanih je vezan na mandat članov sveta. 

 

Navzočnost se ni spremenila (38 svetnikov). 

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

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

3. PREDLOG SKLEPA O PRENEHANJU MANDATA IN IMENOVANJU 

NADOMESTNEGA PREDSTAVNIKA MESTNE OBČINE LJUBLJANA V SVET 

OSNOVNE ŠOLE DR. VITA KRAIGHERJA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

Vilijemu GREBENCU preneha mandat člana Sveta Osnovne šole dr. Vita Kraigherja. 

 

II. 

V  Svet Osnovne šole dr. Vita Kraigherja se za predstavnika Mestne občine Ljubljana 

imenuje: 

 

Igor JERELE. 

 

Mandat imenovanega je vezan na mandat sveta šole.  

 

Navzočnost se ni spremenila (38 svetnikov). 

Za je glasovalo 33 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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4. PREDLOG SKLEPA O PRENEHANJU MANDATA IN IMENOVANJU 

NADOMESTNE PREDSTAVNICE MESTNE OBČINE LJUBLJANA V SVET 

OSNOVNE ŠOLE MARTINA KRPANA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

Darji TOMAŢIČ ŠTRUMELJ preneha mandat članice Sveta Osnovne šole Martina 

Krpana. 

  

II. 

V  Svet Osnovne šole Martina Krpana se za predstavnico Mestne občine Ljubljana   

imenuje: 

 

Staša REJC. 

 

Mandat imenovane je vezan na mandat sveta šole.  

 

Navzočnost se ni spremenila (38 svetnikov). 

Za je glasovalo 35 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

5. PREDLOG SKLEPA O PRENEHANJU MANDATA IN IMENOVANJU 

NADOMESTNE PREDSTAVNICE MESTNE OBČINE LJUBLJANA V SVET 

OSNOVNE ŠOLE MILANA ŠUŠTARŠIČA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

Vilijemu GREBENCU preneha mandat člana Sveta Osnovne šole Milana Šuštaršiča. 

  

II. 

V  Svet Osnovne šole Milana Šuštaršiča se za predstavnico Mestne občine Ljubljana 

imenuje: 

 

Edita TOMIĆ. 

 

Mandat imenovane je vezan na mandat sveta šole.  

 

Navzočnost se ni spremenila (38 svetnikov). 

Za je glasovalo 34 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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6. PREDLOG SKLEPA O PRENEHANJU MANDATA IN IMENOVANJU 

NADOMESTNE PREDSTAVNICE MESTNE OBČINE LJUBLJANA V SVET 

OSNOVNE ŠOLE VIČ 

 

Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

Danilu ŠARIĆU preneha mandat člana Sveta Osnovne šole Vič. 

  

II. 

V  Svet Osnovne šole Vič se za predstavnico Mestne občine Ljubljana imenuje: 

 

Ivanka REZO. 

 

Mandat imenovane je vezan na mandat sveta šole.  

 

Navzočnost se ni spremenila (38 svetnikov). 

Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

7. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNICE MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA V SVET EKONOMSKE ŠOLE LJUBLJANA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

V Svet Ekonomske šole Ljubljana  se imenuje: 

Zdenka PUCELJ. 

 

II. 

Mandat imenovane traja štiri leta. 

 

Navzočnost se ni spremenila (38 svetnikov). 

Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

8. PREDLOG SKLEPA O PRENEHANJU MANDATA IN IMENOVANJU 

NADOMESTNEGA PREDSTAVNIKA MESTNE OBČINE LJUBLJANA V SVET 

DOMA STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA – MOSTE - POLJE 

 

Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 
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PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

Ivanu KUHARJU preneha mandat člana Sveta Doma starejših občanov Ljubljana – 

Moste – Polje.  

  

II. 

V  Svet Doma starejših občanov Ljubljana – Moste - Polje se za predstavnika Mestne 

občine Ljubljana  imenuje: 

 

Aleš KARDELJ. 

 

Mandat imenovanega je vezan na mandat članov sveta.  

 

Navzočnost se ni spremenila (38 svetnikov). 

Za je glasovalo 34 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

9. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO VRTCA 

NAJDIHOJCA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Barbari NOVINEC, Jani FRANČEŠKIN in Liani CERAR se da pozitivno mnenje h 

kandidaturi za ravnateljico Vrtca Najdihojca. 

 

Navzočnost se ni spremenila (38 svetnikov). 

Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

10. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO OSNOVNE ŠOLE 

DANILE KUMAR 

 

Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mojci MIHELIČ se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Osnovne šole 

Danile Kumar. 

 

Navzočnost se ni spremenila (38 svetnikov). 

Za je glasovalo 34 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
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Sklep je bil sprejet. 

 

 

11. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO VRTCA IN 

OSNOVNE ŠOLE ZAVODA ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

Katji KRAJNC se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico vrtca in osnovne 

šole Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana. 

 

Navzočnost se ni spremenila (38 svetnikov). 

Za je glasovalo 36 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

12. PREDLOG MNENJA K RAZREŠITVI DIREKTORICE DOMA STAREJŠIH 

OBČANOV LJUBLJANA - ŠIŠKA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Nadi SLAK se da pozitivno mnenje k razrešitvi direktorice Doma starejših občanov 

Ljubljana -Šiška. 

 

Navzočnost se ni spremenila (38 svetnikov). 

Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

13. PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K IMENOVANJU DIREKTORICE 

REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE LJUBLJANSKE URBANE REGIJE 

 

Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občina Ljubljana daje soglasje k imenovanju mag. Lilijane 

MADJAR za direktorico Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije. 

 

Mandat imenovane traja štiri leta. 

 

Navzočnost se ni spremenila (38 svetnikov). 

Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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14. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA 

LUTKOVNO GLEDALIŠČE LJUBLJANA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

Za direktorja javnega zavoda Lutkovno gledališče Ljubljana   se imenuje: 

Uroš KORENČAN. 

 

II. 

Mandat imenovanega traja pet let.  

 

Navzočnost se ni spremenila (38 svetnikov). 

Za je glasovalo 35 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 5. 

 

A) PREDLOG ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA 

LETO 2011 

B) PREDLOG ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA 

LETO 2012 

C) PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA JAVNEGA STANOVANJSKEGA SKLADA 

MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA 

LETO 2011 

 

D) PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA JAVNEGA STANOVANJSKEGA SKLADA 

MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA 

LETO 2012 

 

Ţupan je predlagal, da se točki A in B obravnavata skupaj. 

 

A) PREDLOG ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA 

LETO 2011 

B) PREDLOG ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA 

LETO 2012 

 

Gradivo so svetniki prejeli pred sklicem seje. Po sklicu so svetniki prejeli odgovore na pobude 

in pripombe k proračunoma za leto 2011 in 2012, amandmaje Svetniških klubov N.Si, DeSUS 

in SD, svetnikov Zofije MAZEJ KUKOVIČ, Mojce ŠKRINJAR, mag. Anţeta LOGARJA, 

prof. dr. Ţige TURKA in Mirka BRNIČ JAGRA ter ţupana, sklep Sveta Četrtne skupnosti 

Center, pripombe Sveta Četrtne skupnosti Sostro ter poročila naslednjih odborov in komisije 

Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana: 
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- Odbora za lokalno samoupravo, 

- Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost, 

- Odbora za gospodarske dejavnosti, turizem in kmetijstvo, 

- Odbora za urejanje prostora in urbanizem, 

- Odbora za stanovanjsko politiko, 

- Odbora za varstvo okolja, 

- Odbora za zaščito, reševanje in civilno obrambo, 

- Odbora za predšolsko vzgojo in izobraţevanje, 

- Odbora za šport, 

- Odbora za zdravstvo in socialno varstvo, 

- Odbora za gospodarjenje z nepremičninami,  

- Odbora za finance in 

- Statutarno pravne komisije. 

 

Urša OTONIČAR, načelnica Oddelka za finance in računovodstvo, je podala uvodno 

obrazloţitev.  

 

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

 

Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER je predstavila stališče komisije. 

 

Postopkovno je razpravljala svetnica Meta VESEL VALENTINČIČ, ki je dejala, da se naj 

razpravlja in glasuje tudi o tistih amandmajih Svetniškega kluba DeSUS, za katere je 

Statutarno pravna komisija ugotovila, da niso v skladu s poslovnikom. Prav tako je svetnica 

Mojca KUCLER DOLINAR postopkovno predlagala, da se glasuje o vloţenih amandmajih 

Svetniškega kluba N.Si. 

 

Svetnica Mojca ŠKRINJAR je v svoji postopkovni razpravi pritrdila postopkovnemu 

predlogu svetnice Mete VESEL VALENTINČIČ ter predlagala razmislek glede pogodbenih 

obveznosti. 

 

Postopkovno sta razpravljala svetnika Zofija MAZEJ KUKOVIČ in prof. dr. Ţiga TURK, ki 

sta predlagala, da se razpravlja in  glasuje o vseh vloţenih amandmajih. 

 

Postopkovno je razpravljal svetnik Miha JAZBINŠEK, ki je predlagal, da se točka prekine, da 

lahko Statutarno pravna komisija zavzame stališče do podanih predlogov in da se razprava 

nadaljuje v sredo ali ponedeljek. 

 

Ţupan je ob 16.20 prekinil sejo, ki se je nadaljevala ob 16.35, ko je predsednica Statutarno 

pravne komisije Maša KOCIPER podala stališče komisije glede podanih postopkovnih 

predlogov. 

 

Ţupan je dal na glasovanje 

 

POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnikov Mete VESEL VALENTINČIČ, Mojce 

ŠKRINJAR, Zofije MAZEJ KUKOVIČ, prof. dr. Ţige TURKA in Mojce KUCLER 

DOLINAR: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana razpravlja in glasuje o vseh amandmajih, ki so bili 

zavrnjeni s strani Statutarno pravne komisije. 
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Ţupan je povedal, da predloga sklepa ne podpira. 

 

Navzočnost je priglasilo 41 svetnikov. 

Za je glasovalo 14 svetnikov. Proti je glasovalo 28 svetnikov. 

 

Sklep ni bil sprejet. 

 

 

Postopkovno je ponovno razpravljala svetnica Meta VESEL VALENTINČIČ, ki je dejala, da 

se je njen predlog nanašal samo na vloţene amandmaje Svetniškega kluba DeSUS in ne na 

vse amandmaje. 

 

Ţupan je dal na glasovanje 

 

POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnice Mete VESEL VALENTINČIČ: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana razpravlja in glasuje o vseh amandmajih 

svetniškega kluba DeSUS, ki so bili zavrnjeni s strani Statutarno pravne komisije. 

 

Ţupan je povedal, da predloga sklepa ne podpira. 

 

Navzočnost se ni spremenila (41 svetnikov). 

Za je glasovalo 13 svetnikov. Proti je glasovalo 27 svetnikov. 

 

Sklep ni bil sprejet. 

 

 

Postopkovno je razpravljal svetnik Miha JAZBINŠEK, ki je predlagal, da se razprava 

nadaljuje v četrtek, pred tem pa naj vsi pristojni opravijo svoj posel.  

 

Ţupan je dal na glasovanje  

 

POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnika Mihe JAZBINŠKA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana nadaljuje razpravo v četrtek, do takrat pa se 

sprejme stališče. 

 

Ţupan je povedal, da predloga sklepa ne podpira. 

 

Navzočnost se ni spremenila (41 svetnikov). 

Za je glasovalo 14 svetnikov. Proti je glasovalo 26 svetnikov. 

 

Sklep ni bil sprejet. 

 

 

Ţupan je pojasnil, da se obravnava predlogov odlokov 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. 
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Mestni svet je v skladu s 147. členom poslovnika mestnega sveta obravnaval tiste amandmaje, 

ki sredstva neposrednim uporabnikom povečujejo oziroma zmanjšujejo. 

 

I. 

O 4. členu predlogov odlokov o proračunu za leti 2011 in 2012, h kateremu je svetnik mag. 

Anţe LOGAR vloţil amandmaja, ni razpravljal nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

1. AMANDMA svetnika mag. Anţeta LOGARJA za leto 2011: 

 

Drugi odstavek 4. člena se dopolni tako, da se za besedo: 

 »dejavnostjo«   

Doda vejica in se pravilno glasi: 

»dejavnostjo, so prihodek proračuna.«  

 

Ţupan je predlagal, da se amandma podpre. 

  

Navzočnost se ni spremenila (41 svetnikov). 

Za je glasovalo 38 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 

 

Amandma je bil sprejet. 

 

 

2. AMANDMA svetnika mag. Anţeta LOGARJA za leto 2012: 

 

Drugi odstavek 4. člena se dopolni tako, da se za besedo: 

 »dejavnostjo«   

Doda vejica in se pravilno glasi: 

»dejavnostjo, so prihodek proračuna.«  

 

Navzočnost se ni spremenila (41 svetnikov). 

Za je glasovalo 35 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 

 

Amandma je bil sprejet. 

 

II. 

 

O 21. členu predlogov odlokov o proračunu za leti 2011 in 2012, h kateremu je svetnik mag. 

Anţe LOGAR vloţil amandmaja, ni razpravljal nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

1. AMANDMA svetnika mag. Anţeta LOGARJA za leto 2011: 

 

Tretji odstavek 21. člena se dopolni tako, da se za besede:  

 »postavke« 

Doda vejica in se pravilno glasi: 

» postavke, iz katerih se financirajo blago in storitve,«   

 

Navzočnost se ni spremenila (41 svetnikov). 

Za je glasovalo 35 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki. 
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Amandma je bil sprejet. 

 

 

2. AMANDMA svetnika mag. Anţeta LOGARJA za leto 2012: 

 

Tretji odstavek 21. člena se dopolni tako, da se za besede:  

 »postavke« 

Doda vejica in se pravilno glasi: 

» postavke, iz katerih se financirajo blago in storitve,«   

 

Navzočnost se ni spremenila (41 svetnikov). 

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

 

Amandma je bil sprejet. 

 

 

III. 

 

O 25. členu predloga odloka o proračunu za leto 2011, h kateremu je svetnica ZOFIJA 

MAZEJ KUKOVIČ vloţila amandma, je razpravljala svetnica ZOFIJA MAZEJ KUKOVIČ. 

 

Po končani razpravi je dal ţupan na glasovanje 

 

AMANDMA svetnice Zofije MAZEJ KUKOVIČ za leto 2011: 

 

Peti in šesti odstavek  25. člena se črtata. 

 

Ţupan je predlagal, da se amandmaja ne sprejme. 

 

Navzočnost se ni spremenila (41 svetnikov). 

Za je glasovalo 7 svetnikov. Proti je glasovalo 23 svetnikov. 

 

Amandma ni bil sprejet. 

 

 

Glede na stališče Statutarno pravne komisije mestni svet o dveh amandmajih svetnice Zofije 

MAZEJ KUKOVIČ ni glasoval. 

 

Amandmaja svetnice Zofije MAZEJ KUKOVIČ za leto 2011 sta se sicer glasila: 

 

1. AMANDMA svetnice Zofije MAZEJ KUKOVIČ za leto 2011: 

 

Prvi odstavek 25. člena se spremeni tako, da se doda k: 

»lahko zadolţi do višine 12.000.000 evrov.«   

naslednje   

»in se odloči za uvedbo enoletnega moratorija na vračanje kreditov MOL v višini 

8.207.208,00 evrov. Na ta način nadomesti del amortizacije iz javnih podjetij. Razlika do 

načrtovane višine sredstev, ki bi jih naj MOL pridobil iz amortizacije javnih podjetij, pa 

pokrije iz dobička podjetij v lasti MOL-a, ki se morajo ustrezno povečati tudi zaradi 

njihovih investicijskih vlaganj in uvajanja Poslovne odličnosti v sistem poslovanja.«  
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2. AMANDMA svetnice Zofije MAZEJ KUKOVIČ za leto 2011: 

 

Četrti odstavek 25. člena se spremeni tako, da se črtajo besede:  

 »lahko v letu 2011 zadolţijo do skupne višine 20.000.000 evrov.« 

in se jih nadomesti z: 

»lahko v letu 2011 Javni stanovanjski sklad zadolţi do skupne višine 3.000.000 evrov. 

Javni podjetji Energetika in Snaga pa namesto zadolţevanja za načrtovane projekte, da 

le-ta za te namene uporabijo amortizacijo v celotni višini, dobiček pa prenesejo v 

proračun.«   

  

 

IV. 

 

O proračunskem uporabniku 1. MESTNI SVET za leti 2011 in 2012, h kateremu sta svetniška 

kluba SD in DeSUS vloţila amandmaje, so razpravljali svetniki prof. dr. Metka TEKAVČIČ, 

Mojca ŠKRINJAR, prof. dr. Ţiga TURK, Zofija MAZEJ KUKOVIČ, Meta VESEL 

VALENTINČIČ, Miha JAZBINŠEK in ţupan ZORAN JANKOVIĆ. 

 

Postopkovno je razpravljala svetnica Mojca ŠKRINJAR, ki je prosila, da se za glasovanje 

pusti več časa. 

 

Svetniški klub SD je svoj amandma pri proračunskem uporabniku 1. MESTNI SVET za leto 

2011  umaknil, zato se  o njem ni glasovalo. 

 

AMANDMA Svetniškega kluba SD za leto 2011 se je sicer glasil: 

 

V finančnem načrtu pri proračunskem uporabniku 1. Mestni svet, Politični sistem, 

Politični sistem, Dejavnost občinskega sveta, Politične stranke, Tekoči transferi 

nepridobitnim organizacijam in ustanovam predlagamo: 

povečanje postavke in dodatna finančna sredstva v skupni višini 25.000,00 € za 

proračunskega uporabnika Mestni svet, Politični sistem, glavni program Politični 

sistem, podprogram 01019001 - Dejavnost občinskega sveta,  proračunska postavka 

084002 - Politične stranke, na podkontu 412000 Tekoči transferi nepridobitnim 

organizacijam in ustanovam, dodatnih 25.000 €. 

 

Sredstva se prerazporedijo iz postavke proračunskega uporabnika 4.1. Sekretariat 

mestne uprave, Lokalna samouprava, glavni program Dejavnost občinske uprave, 

podprogram 06039001 - Administracija občinske uprave, proračunska postavka 013302 

- Izdatki za blago in storitve in sicer na podkontu 402920 Sodni stroški, storitve 

odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih v znesku 25.000 €. Ostali 

zneski v proračunu se ustrezno popravijo. 

 

 

Nato je dal ţupan na glasovanje  

 

AMANDMA Svetniškega kluba DeSUS za leto 2011: 
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V finančnem načrtu pri proračunskem uporabniku 1. Mestni svet,  Politični sistem, 

Politični sistem, Dejavnost občinskega sveta, Politične stranke, Tekoči transferi 

nepridobitnim organizacijam in ustanovam predlagamo: 

  

povečanje postavke in dodatna finančna sredstva v skupni višini 25.000,00 € za 

proračunskega uporabnika Mestni svet, Politični sistem, glavni program Politični 

sistem, podprogram 01019001 - Dejavnost občinskega sveta,  proračunska postavka 

084002 - Politične stranke, na podkontu 412000 Tekoči transferi nepridobitnim 

organizacijam in ustanovam, dodatnih 25.000 €. 

  

Sredstva se prerazporedijo iz postavke proračunskega uporabnika 4.1. Sekretariat 

mestne uprave, Lokalna samouprava, glavni program Dejavnost občinske uprave, 

podprogram 06039001 - Administracija občinske uprave, proračunska postavka 013302 

- Izdatki za blago in storitve in sicer na podkontu 402920 Sodni stroški, storitve 

odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih v znesku 25.000 €. Ostali 

zneski v proračunu se ustrezno popravijo. 

 

Ţupan je predlagal, da se amandmaja ne sprejme. 

 

Navzočnost se ni spremenila (41 svetnikov). 

Za je glasovalo 13 svetnikov. Proti je glasovalo 23 svetnikov. 

 

Amandma ni bil sprejet. 

 

 

Postopkovno je razpravljal svetnik prof. dr. Ţiga TURK, ki je ţelel pojasnilo glede replike na 

repliko. 

 

Ţupan je podal pojasnilo, da replika na repliko ni moţna. 

 

Nato je ţupan dal na glasovanje: 

 

AMANDMA Svetniškega kluba SD za leto 2012: 

 

V finančnem načrtu pri proračunskem uporabniku 1. Mestni svet, Politični sistem, 

Politični sistem, Dejavnost občinskega sveta, Politične stranke, Tekoči transferi 

nepridobitnim organizacijam in ustanovam predlagamo: 

 

povečanje postavke in dodatna finančna sredstva v skupni višini 25.000,00 € za 

proračunskega uporabnika Mestni svet, Politični sistem, glavni program Politični 

sistem, podprogram 01019001 - Dejavnost občinskega sveta,  proračunska postavka 

084002 - Politične stranke, na podkontu 412000 Tekoči transferi nepridobitnim 

organizacijam in ustanovam, dodatnih 25.000 €. 

 

Sredstva se prerazporedijo iz postavke proračunskega uporabnika 4.1. Sekretariat 

mestne uprave, Lokalna samouprava, glavni program Dejavnost občinske uprave, 

podprogram 06039001 - Administracija občinske uprave, proračunska postavka 013302 

- Izdatki za blago in storitve in sicer na podkontu 402920 Sodni stroški, storitve 

odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih v znesku 25.000 €. Ostali 

zneski v proračunu se ustrezno popravijo. 



 18 

 

Ţupan je predlagal, da se amandmaja ne sprejme. 

 

Navzočnost se ni spremenila (41 svetnikov). 

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

 

Amandma ni bil sprejet. 

 

 

Glede na stališče Statutarno pravne komisije mestni svet ni glasoval o naslednjih amandmajih 

svetnika Mirka BRNIČ JAGRA, ki sta se sicer glasila: 

 

1. AMANDMA svetnika Mirka BRNIČ JAGRA: 

 
4.5. Oddelek za urejanje prostora, konto 062099 »LMM-načrtovanje javnih površin in prenova« 

podkonto 4205 01 »Obnove« se zmanjša oz. spremeni tako, 

 

da se črta številka: 

 

»205.640« 

 

in se jo nadomesti s številko: 

 

»190.640« 

 

Posledično se zaradi uravnoteţenosti proračuna znesek 15.000 € prenese na postavko 0101 

»Politični sistem«, poveča podkonto 4029 38 »Prejemniki zunanjih sodelavcev« 

in 

Posledično se zaradi uravnoteţenosti proračuna znesek 80.000 € prenese na nov podkonto 

»Anketni dvostopenjski natečaji« pod postavko 062095 »Prostorski plan« 

 

 

2. AMANDMA svetnika Mirka BRNIČ JAGRA: 

 
V postavki 0101 »Politični sistem«, konto 4000 00 »Osnovne plače« se zmanjša oz. spremeni 

tako, da se črta številka:  

»130.282«  

 

in se jo nadomesti s številko: 

 

»80.282«  

Posledično se zaradi uravnoteţenosti proračuna znesek 50.000 € prenese na nov konto 011107 

»Sredstva za delovanje svetniških klubov in samostojnih svetnikov« podkonto 4029 21 

“Pravniška pomoč svetniškim klubom«. 

 

 

V. 

 

O proračunskem uporabniku 4.3 ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI za leto 

2011, h kateremu je ţupan vloţil amandma, ni razpravljal nihče. 
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Postopkovno je razpravljal svetnik mag. Anţe LOGAR, ki je predlagal, da se do amandmaja 

ţupana opredeli Statutarno pravna komisija. 

 

Ţupan je dal na glasovanje 

 

POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnika mag. Anţeta LOGARJA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme sklep, da se o amandmaju ţupana k 

proračunskemu uporabniku 4.3 ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI 

opredeli Statutarno pravna komisija. 

 

Navzočnost se ni spremenila (41 svetnikov). 

Za je glasovalo 11 svetnikov. Proti je glasovalo 26 svetnikov. 

 

Sklep ni bil sprejet. 

 

 

Postopkovno je razpravljal svetnik Mirko BRNIČ JAGER, ki je protestiral nad vodenjem seje, 

saj se mu zdi sporno, da tisti, ki predlaga amandma, nato o njem tudi sodi. 

  

Nato je dal ţupan na glasovanje  

 

AMANDMA ţupana za leto 2011: 

 

Pri proračunskem uporabniku 4.3. Oddelek za ravnanje z nepremičninami se v 

finančnem načrtu  za leto 2011 zniţajo sredstva na proračunski postavki 062091 

»Urejanje stavbnih zemljišč«, na podkontu 402199 »Drugi posebni material in storitve«  

za 68.250 EUR in za isti znesek povečajo sredstva na podkontu 420401 »Novogradnje« 

na proračunski postavki 062093 »Komunalno opremljanje zemljišč«. Za navedeni 

namen se odpre tudi nov NRP  431 z nazivom »Izgradnja nove komunalne opreme v 

povezavi s Pogodbo o načinu in pogojih poplačila komunalnega prispevka«. 

Skladno z navedenim se v obrazloţitvah finančnega načrta proračunskega uporabnika 

4.3. Oddelek za ravnanje z nepremičninami, doda naslednja obrazloţitev: 

062091 Komunalno opremljanje zemljišč                          68.250 EUR 

4204  01 – Novogradnje  

Na podlagi sklenjene Pogodbe o načinu in pogojih poplačila komunalnega prispevka ter 

gradnje komunalne opreme v območju ŠS 6/8 Viţmarje del št. 354-530/2005-34 z dne 

23.10.2006, z investitorjem izhaja, da bo investitor z izgradnjo komunalne opreme plačal 

odmerjeni komunalni prispevek, prav tako pa z izgradnjo sofinanciral deleţ, za 

katerega je ţe izvedeno plačilo komunalnega prispevka po pogodbi sklenjeni s fizičnimi 

osebami za gradnjo komunalne opreme na tem območju. Investitor  je zgradil del 

komunalne opreme, ki bi jo morala zagotoviti MOL iz sredstev pobranega komunalnega 

prispevka od fizičnih oseb za novo in obstoječo komunalno opremo, zato je potrebno v 

letu 2011 poravnati obveznosti investitorju iz tega naslova. 

 

V obrazloţitvah NRP se doda pri 4.3. Oddelek za ravnanje z nepremičninami naslednja 

obrazloţitev: 

 

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna  

        zemljišča) 
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16069001  Urejanje občinskih zemljišč 

 

062093   Komunalno opremljanje zemljišč  

NRP 431– Izgradnja nove komunalne opreme v povezavi s Pogodbo o načinu in pogojih 

poplačila komunalnega prispevka 

V proračunskem letu 2011 bodo poravnana sredstva v višini 68.250 EUR za sofinanciran  

deleţ izgradnje komunalne opreme po pogodbi sklenjeni s fizičnimi osebami za gradnjo 

komunalne opreme na tem območju, katero je zgradil zunanji izvajalec na podlagi 

sklenjene pogodbe za  komunalno opremo, ki bi jo morala zagotoviti Mestna občina 

Ljubljana in za katero je ţe bil izkazan prihodek iz naslova komunalnega prispevka.  

 

Skladno z amandmajem se uskladijo tudi ostali deli proračuna in obrazloţitev. 

 

Ţupan je predlagal, da se amandma sprejme. 

 

Navzočnost se ni spremenila (41 svetnikov). 

Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti je glasovalo 10 svetnikov. 

 

Amandma je bil sprejet. 

 

 

VI. 

 

O proračunskem uporabniku 4.4 ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN 

PROMET za leti 2011 in 2012, h kateremu sta svetnik Mirko BRNIČ JAGER in svetnica  

Mojca ŠKRINJAR vloţila amandmaje, ni razpravljal nihče. 

 

Postopkovno je razpravljal svetnik Mirko BRNIČ JAGER, ki je ţelel vedeti, zakaj ţupan ne 

podpira njegovega amandmaja. 

 

Nato je ţupan dal na glasovanje 

 

AMANDMA svetnika Mirka BRNIČ JAGRA za leto 2011: 

 

Pokopališče Sostro 

Predlagamo, da se na postavki 049002, 062088 šifra projekta v NRP 2091, povišajo 

sredstva iz višine 20.000 EUR na 100.000 EUR. Sredstva se prerazporedijo iz postavke 

049002, 062088 šifra projekta 047- pokopališče Ţale. 

 

Ţupan je predlagal, da se amandmaja ne sprejme. 

 

Navzočnost se ni spremenila (41 svetnikov). 

Za je glasovalo 13 svetnikov. Proti je glasovalo 22 svetnikov. 

 

Amandma ni bil sprejet. 
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AMANDMA svetnice Mojce ŠKRINJAR za leto 2011: 

 

4.4. Gospodarske dejavnosti in promet  

Na proračunski  postavki  051001  »Javna snaga in čiščenje javnih površin« se spremeni  

vsota 2.916.000, 00 € tako, da se  poveča za  500.000,00€, in se za enak znesek zmanjša  

vsota  na 4.15. Oddelek za šport, postavka 081052 – »Večnamenska športna dvorana, 

skupni prostori in infrastruktura ŠP Stoţice- udeleţba MOL«. 

 

Navzočnost se ni spremenila (41 svetnikov). 

Za je glasovalo 7 svetnikov. Proti je glasovalo 23 svetnikov. 

 

Svetnica Zofija MAZEJ KUKOVIČ je predlagala ponovitev glasovanja. 

 

Navzočnost se ni spremenila (41 svetnikov). 

Za je glasovalo 12 svetnikov. Proti je glasovalo 29 svetnikov. 

 

Amandma ni bil sprejet. 

 

 

AMANDMA svetnice Mojce ŠKRINJAR za leto 2012: 

 

4.4. Gospodarske dejavnosti in promet 

V predlogu Proračuna za leto 2012 na proračunski postavki 051002 »Gospodarjenje z 

odpadki in gradnja infrastrukture se  vsota 299.944 ,00€  poveča za 1.000.000,00€. in se 

za enak znesek zmanjša  vsota  na postavki 081052- večnamenska športna dvorana, 

skupni prostori in infrastruktura ŠP Stoţice- udeleţba MOL. 

 

Ţupan je predlagal, da se amandmaja ne sprejme. 

 

Navzočnost se ni spremenila (41 svetnikov). 

Za je glasovalo 9 svetnikov. Proti je glasovalo 30 svetnikov. 

 

Amandma ni bil sprejet. 

 

 

Svetnik Miha JAZBINŠEK, je predlagal, da se svetnikom dostavi pogodba, ki zavira sprejem 

predlaganega amandmaja. 

 

Ţupan je predlog zavrnil. 

 

Glede na stališče Statutarno pravne komisije mestni svet ni glasoval o naslednjih amandmajih, 

ki so se sicer glasili: 

 

AMANDMA Svetniškega kluba N.Si za leto 2011: 

 

V finančnem načrtu pri proračunskem uporabniku 4.4 Oddelek za gospodarske 

dejavnosti in promet, Promet, prometna infrastruktura in komunikacije, podprogram 

13029002 Investicijsko vzdrţevanje in gradnja občinskih cest se poveča proračunska 

postavka 045197 Pridobivanje in urejanje zemljišč za 200.000,00 EUR. 
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Sredstva se prerazporedijo iz finančnega načrta proračunskega uporabnika 4.1. 

Sekretariat mestne uprave, podprogram 06039001 Administracija občinske uprave, 

proračunska postavka 011101 Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU. Zneski 

se ustrezno popravijo. Popravijo se tudi vrednosti ustrezne postavke v Načrtu razvojnih 

programov. 

 

 

AMANDMA Svetniškega kluba N.Si za leto 2011: 

 

V finančnem načrtu pri proračunskem uporabniku 4.4 Oddelek za gospodarske 

dejavnosti in promet, Promet, prometna infrastruktura in komunikacije, podprogram 

13029002 Investicijsko vzdrţevanje in gradnja občinskih cest se poveča proračunska 

postavka 045197 Pridobivanje in urejanje zemljišč za 1.000.000,00 EUR. 

Sredstva se prerazporedijo iz finančnega načrta proračunskega uporabnika: 

- 4.1. Sekretariat mestne uprave, podprogram 06039001 Administracija občinske 

uprave, proračunska postavka 011101 Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU 

v višini 500.000,00 EUR.  

- 4.15 Oddelek za šport v podprogramu 18059001 Programi športa, proračunska 

postavka 081052 Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP 

Stoţice-udeleţba MOL v višini 500.000,00 EUR. 

Zneski se ustrezno popravijo. Zagotovi se tudi ustrezna postavka v Načrtu razvojnih 

programov. 

 

 

AMANDMA Svetniškega kluba N.Si za leto 2011: 

 

V finančnem načrtu pri proračunskem uporabniku 4.4 Oddelek za gospodarske 

dejavnosti in promet, Promet, prometna infrastruktura in komunikacije, podprogram 

15029002 Ravnanje z odpadno vodo se poveča proračunska postavka 052005 Investicije 

v mestno kanalizacijsko infrastrukturo za 1.200.000,00 EUR. 

Sredstva se prerazporedijo iz finančnega načrta proračunskega uporabnika 4.15 

Oddelek za šport v podprogramu 18059001 Programi športa, proračunska postavka 

081052 Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stoţice-

udeleţba MOL v ustrezni višini. 

Zneski se ustrezno popravijo. Zagotovi se tudi ustrezna postavka v Načrtu razvojnih 

programov. 

 

 

AMANDMA svetnika mag. Anţeta LOGARJA za leto 2011: 

 
Amandma k postavki 4029 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, 

notarjev in drugih.  

Omenjena postavka se zniţa za 288 845 evrov. Sredstva se namenijo za spremembo dinamike 

komunalne dejavnosti. Projekti, ki so v postavki 16039001 Oskrba z vodo v NRP predvideni za 

leto 2012, se v omenjeni vrednosti začnejo izvajati v letu 2011. 

 

 

AMANDMA svetnika mag. Anţeta LOGARJA za leto 2011: 

 
Amandma k postavki 0402 Informatizacija uprave 
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Postavka 0402 Informatizacija uprave se ohrani na ravni iz leta 2010. Prihranek v višini 514 765 

evrov se nameni za spremembo dinamike komunalne dejavnosti. Projekti, ki so v postavki 

16039001 Oskrba z vodo v NRP predvideni za leto 2012, se v omenjeni vrednosti začnejo izvajati 

v letu 2011. 

 

 

AMANDMA svetnika mag. Anţeta LOGARJA za leto 2011: 

 
Amandma  k postavki 0101 Politični sistemi:  

Postavke 011105 Sredstva za plače in nadomestila, 011107 Sredstva za delovanje svetniških 

klubov in samostojnih svetnikov, 011111 Sredstva za delovanje mestnega sveta se ohranijo na 

ravni iz leta 2010. Prihranek v višini 176 470 evrov se nameni za spremembo dinamike 

komunalne dejavnosti. Projekti, ki so v postavki 16039001 Oskrba z vodo v NRP predvideni za 

leto 2012, se v omenjeni vrednosti začnejo izvajati v letu 2011. 

 

 

AMANDMA Svetniškega kluba SD za leto 2011: 

 
V finančnem načrtu pri proračunskem uporabniku 4.4 Oddelek za gospodarske dejavnosti in 

promet, Notranje zadeve in varnost, Policijska in kriminalistična dejavnost, Prometna varnost 

predlagamo: 

povečanje postavke in dodatna finančna sredstva v skupni višini 10.000,00 € za proračunskega 

uporabnika  4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, Notranje zadeve in varnost, 

Policijska in kriminalistična dejavnost, Prometna varnost, proračunska postavka 016003 – Svet 

za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in sicer na podkontu 402199 dodatnih 5.000 € in 

podkontu 402999 dodatnih 5.000 €.  

Sredstva se prerazporedijo iz postavke proračunskega uporabnika 4.4. Oddelek za gospodarske 

dejavnosti in promet, glavni program Varovanje okolja in naravne dediščine, podprogram 

Ravnanje z odpadno vodo,  proračunska postavka 052005 - Investicije v mestno kanalizacijsko 

infrastrukturo in sicer na podkontu 420401 - Novogradnje v znesku 10.000 €. Ostali zneski v 

proračunu se ustrezno popravijo. 

 

 

AMANDMA Svetniškega kluba SD za leto 2012: 

 
V finančnem načrtu pri proračunskem uporabniku 4.4 Oddelek za gospodarske dejavnosti in 

promet, Notranje zadeve in varnost, Policijska in kriminalistična dejavnost, Prometna varnost 

predlagamo: 

povečanje postavke in dodatna finančna sredstva v skupni višini 10.000,00 € za proračunskega 

uporabnika  4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, Notranje zadeve in varnost, 

Policijska in kriminalistična dejavnost, Prometna varnost, proračunska postavka 016003 – Svet 

za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in sicer na podkontu 402199 dodatnih 5.000 € in 

podkontu 402999 dodatnih 5.000 €.  

Sredstva se prerazporedijo iz postavke proračunskega uporabnika 4.4. Oddelek za gospodarske 

dejavnosti in promet, glavni program Varovanje okolja in naravne dediščine, podprogram 

Ravnanje z odpadno vodo,  proračunska postavka 052005 - Investicije v mestno kanalizacijsko 

infrastrukturo in sicer na podkontu 420401 - Novogradnje v znesku 10.000 €. Ostali zneski v 

proračunu se ustrezno popravijo. 

 

 

AMANDMA Svetniškega kluba N.Si za leto 2012: 
 

V finančnem načrtu pri proračunskem uporabniku 4.4 Oddelek za gospodarske dejavnosti in 

promet, Promet, prometna infrastruktura in komunikacije, podprogram 13029002 Investicijsko 
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vzdrţevanje in gradnja občinskih cest se poveča proračunska postavka 045197 Pridobivanje in 

urejanje zemljišč za 300.000,00 EUR. 

Sredstva se prerazporedijo iz finančnega načrta proračunskega uporabnika 4.1. Sekretariat 

mestne uprave, podprogram 06039001 Administracija občinske uprave, proračunska postavka 

011101 Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU. Zneski se ustrezno popravijo. 

Popravijo se tudi vrednosti ustrezne postavke v Načrtu razvojnih programov. 

 

 

AMANDMA Svetniškega kluba N.Si za leto 2012: 
 

V finančnem načrtu pri proračunskem uporabniku 4.4 Oddelek za gospodarske dejavnosti in 

promet, Promet, prometna infrastruktura in komunikacije, podprogram 13029002 Investicijsko 

vzdrţevanje in gradnja občinskih cest se poveča proračunska postavka 045197 Pridobivanje in 

urejanje zemljišč za 1.000.000,00 EUR. 

Sredstva se prerazporedijo iz finančnega načrta proračunskega uporabnika: 

- 4.1. Sekretariat mestne uprave, podprogram 06039001 Administracija občinske 

uprave, proračunska postavka 011101 Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU 

v višini 500.000,00 EUR.  

- 4.15 Oddelek za šport v podprogramu 18059001 Programi športa, proračunska 

postavka 081052 Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP 

Stoţice-udeleţba MOL v višini 500.000,00 EUR. 

Zneski se ustrezno popravijo. Zagotovi se tudi ustrezna postavka v Načrtu razvojnih 

programov. 
 

 

AMANDMA Svetniškega kluba N.Si za leto 2012: 

 

V finančnem načrtu pri proračunskem uporabniku 4.4 Oddelek za gospodarske 

dejavnosti in promet, Promet, prometna infrastruktura in komunikacije, podprogram 

15029002 Ravnanje z odpadno vodo se poveča proračunska postavka 052005 Investicije 

v mestno kanalizacijsko infrastrukturo za 2.000.000,00 EUR. 

Sredstva se prerazporedijo iz finančnega načrta proračunskega uporabnika 4.15 

Oddelek za šport v podprogramu 18059001 Programi športa, proračunska postavka 

081052 Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stoţice-

udeleţba MOL v ustrezni višini. 

Zneski se ustrezno popravijo. Zagotovi se tudi ustrezna postavka v Načrtu razvojnih 

programov. 

 

 

AMANDMA svetnice Mojce ŠKRINAR za leto 2011: 
 

4.4. Gospodarske dejavnosti in promet  

Na proračunski postavki 051002 »Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture« se vsota 

3.319.464,00€  poveča za 1.000.000,00€. in se za enak znesek zmanjša  vsota  na postavki 081052- 

»Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stoţice- udeleţba MOL«. 

 

 

AMANDMA svetnice Zofije MAZEJ KUKOVIČ za leto 2011: 
 

Amandma k  4.15 Oddelek za šport postavka 081052 

Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stoţice-udeleţba MOL se 

spremeni tako, da se črta številka: 
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» 16.314.071« 

 

in se jo nadomesti s številko: 

»6.314.071«  

 

Posledično se zaradi uravnoteţenosti proračuna znesek 10.000.000,00 € prenese k  4.4  Oddelek 

za gospodarske dejavnosti in promet – 14 Gospodarstvo – postavka 14029001 Spodbujanje 

razvoja malega gospodarstva  

 

 

VII. 

 

O proračunskem uporabniku 4.6 ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN 

IZOBRAŢEVANJE za leti 2011 in 2012, h kateremu sta svetnica Mojca ŠKRINJAR in 

Svetniški klub DeSUS vloţila amandmaje, so razpravljali svetniki Mojca ŠKRINJAR, Mirko 

BRNIČ JAGER, Meta VESEL VALENTINČIČ, Mojca KUCLER DOLINAR, prof. dr. Ţiga 

TURK, Zofija MAZEJ KUKOVIČ in ţupan Zoran JANKOVIĆ. 

 

Po končani razpravi je dal ţupan na glasovanje 

 

AMANDMA Svetniškega kluba DeSUS za leto 2011: 

 

V Posebnem delu Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2011 se v 

poglavju 4.6 Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraţevanje na postavki 091118 

Sredstva za vzdrţevanje počitniških domov podkonto 4205 00 Investicijsko vzdrţevanje 

in izboljšave, opredelijo v višini 170.749 EUR tako, da ta postavka znaša 170.749 EUR.  

Sredstva za proračunsko postavko iz prejšnjega odstavka se zagotovi iz Finančnega 

načrta 4.3. Oddelek za ravnanje z nepremičninami postavka 062085 Nakup zgradb in 

prostorov ter upravljanje stanovanj, konto 4200 02 Nakup stanovanjskih zgradb in 

prostorov za počitek in rekreacijo  

 

Ţupan je predlagal, da se amandmaja ne sprejme. 

 

Navzočnost se ni spremenila (41 svetnikov). 

Za je glasovalo 16 svetnikov. Proti je glasovalo 22 svetnikov. 

 

Amandma ni bil sprejet. 

 

 

AMANDMA svetnice Mojce ŠKRINJAR za leto 2011: 

 

4.6 Predšolska vzgoja in izobraţevanje 

Na postavki  091119 »Tekoče vzdrţevanje in načrtovanje - javni vrtci« podkonto 4021 

99 »Drugi posebni materiali in storitve« se  vsota poveča za 17.000,00€,  za isto vsoto pa 

se zmanjša  postavka  091110 – »drugi odhodki – vrtci«, podkonto 4029 20 »sodni 

stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev notarjev in drugih« -   na 

podprogramu Varstvo in vzgoja predšolskih otrok, kjer le ta izkazuje nepojasnjeno in 

nepotrebno zvečanje v primerjavi z vsoto leta 2010 prav za to višino. 

 

Ţupan je predlagal, da se amandmaja ne sprejme. 

 



 26 

Navzočnost se ni spremenila (41 svetnikov). 

Za je glasovalo 15 svetnikov. Proti je glasovalo 24 svetnikov. 

 

Svetnica Mojca ŠKRINJAR je predlagala ponovitev glasovanja. 

 

Navzočnost se ni spremenila (41 svetnikov). 

Za je glasovalo 15 svetnikov. Proti je glasovalo 22 svetnikov. 

 

Amandma ni bil sprejet. 

 

 

AMANDMA svetnice Mojce ŠKRINJAR za leto 2011: 

 

4.6. Predšolska vzgoja in izobraţevanje 

Besedilo opisa glavnega programa1903 »Primarno in sekundarno izobraţevanje« 

spremeni tako, da se drugi odstavek, ki se glasi: 

 

 „Cilji osnovnošolskega izobraţevanja so sledeči: 

- omogočiti učenkam in učencem osebnostni razvoj  v skladu z njihovimi sposobnostmi 

in zakonitostmi razvojnega obdobja; 

posredovati temeljna znanja in spretnosti, 

razvijati zavest o pripadnosti določeni kulturni tradiciji in jim omogočiti nadaljnje 

izobraţevanje.“ 

 

zamenja z besedilom  2. člena Zakona o osnovni šoli, ki se glasi: 

 

»Cilji osnovnošolskega izobraţevanja so:  

– zagotavljanje kakovostne splošne izobrazbe vsemu prebivalstvu;  

– spodbujanje skladnega telesnega, spoznavnega, čustvenega, moralnega, duhovnega in 

socialnega razvoja posameznika z upoštevanjem razvojnih zakonitosti;  

– omogočanje osebnostnega razvoja učenca v skladu z njegovimi sposobnostmi in 

interesi, vključno z razvojem njegove pozitivne samopodobe;  

– pridobivanje zmoţnosti za nadaljnjo izobraţevalno in poklicno pot s poudarkom na 

usposobljenosti za vseţivljenjsko učenje;  

– vzgajanje in izobraţevanje za trajnostni razvoj in za dejavno vključevanje v 

demokratično druţbo, kar vključuje globlje poznavanje in odgovoren odnos do sebe, 

svojega zdravja, do drugih ljudi, svoje in drugih kultur, naravnega in druţbenega 

okolja, prihodnjih generacij;  

– razvijanje zavesti o drţavni pripadnosti in narodni identiteti, vedenja o zgodovini 

Slovencev, njihovi kulturni in naravni dediščini ter spodbujanje drţavljanske 

odgovornosti;  

– vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije;  

– vzgajanje za spoštovanje in sodelovanje, za sprejemanje drugačnosti in medsebojno 

strpnost, za spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin;  

– razvijanje pismenosti in razgledanosti na besedilnem, naravoslovno-tehničnem, 

matematičnem, informacijskem, druţboslovnem in umetnostnem področju;  
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– razvijanje pismenosti ter sposobnosti za razumevanje in sporočanje v slovenskem 

jeziku, na območjih, ki so opredeljena kot narodnostno mešana, pa tudi v italijanskem 

in madţarskem jeziku;  

– razvijanje sposobnosti sporazumevanja v tujih jezikih;  

– razvijanje zavedanja kompleksnosti in soodvisnosti pojavov ter kritične moči 

presojanja;  

– doseganje mednarodno primerljivih standardov znanja;  

– razvijanje nadarjenosti in usposabljanja za razumevanje in doţivljanje umetniških del 

ter za izraţanje na različnih umetniških področjih;  

– razvijanje podjetnosti kot osebnostne naravnanosti v učinkovito akcijo, inovativnosti 

in ustvarjalnosti učenca.«. 

 

Ţupan je predlagal, da se amandmaja ne sprejme. 

 

Navzočnost se ni spremenila (41 svetnikov). 

Za je glasovalo 14 svetnikov. Proti je glasovalo 27 svetnikov. 

 

Amandma ni bil sprejet. 

 

 

AMANDMA svetnice Mojce ŠKRINJAR za leto 2012: 

 

4.6. Predšolska vzgoja in izobraţevanje 

Besedilo opisa glavnega programa1903 »Primarno in sekundarno izobraţevanje« 

spremeni tako, da se drugi odstavek, ki se glasi: 

 

 „Cilji osnovnošolskega izobraţevanja so sledeči: 

- omogočiti učenkam in učencem osebnostni razvoj  v skladu z njihovimi sposobnostmi 

in zakonitostmi razvojnega obdobja; 

posredovati temeljna znanja in spretnosti, 

razvijati zavest o pripadnosti določeni kulturni tradiciji in jim omogočiti nadaljnje 

izobraţevanje.“ 

 

zamenja z besedilom  2. člena Zakona o osnovni šoli, ki se glasi: 

 

»Cilji osnovnošolskega izobraţevanja so:  

– zagotavljanje kakovostne splošne izobrazbe vsemu prebivalstvu;  

– spodbujanje skladnega telesnega, spoznavnega, čustvenega, moralnega, duhovnega in 

socialnega razvoja posameznika z upoštevanjem razvojnih zakonitosti;  

– omogočanje osebnostnega razvoja učenca v skladu z njegovimi sposobnostmi in 

interesi, vključno z razvojem njegove pozitivne samopodobe;  

– pridobivanje zmoţnosti za nadaljnjo izobraţevalno in poklicno pot s poudarkom na 

usposobljenosti za vseţivljenjsko učenje;  

– vzgajanje in izobraţevanje za trajnostni razvoj in za dejavno vključevanje v 

demokratično druţbo, kar vključuje globlje poznavanje in odgovoren odnos do sebe, 
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svojega zdravja, do drugih ljudi, svoje in drugih kultur, naravnega in druţbenega 

okolja, prihodnjih generacij;  

– razvijanje zavesti o drţavni pripadnosti in narodni identiteti, vedenja o zgodovini 

Slovencev, njihovi kulturni in naravni dediščini ter spodbujanje drţavljanske 

odgovornosti;  

– vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije;  

– vzgajanje za spoštovanje in sodelovanje, za sprejemanje drugačnosti in medsebojno 

strpnost, za spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin;  

– razvijanje pismenosti in razgledanosti na besedilnem, naravoslovno-tehničnem, 

matematičnem, informacijskem, druţboslovnem in umetnostnem področju;  

– razvijanje pismenosti ter sposobnosti za razumevanje in sporočanje v slovenskem 

jeziku, na območjih, ki so opredeljena kot narodnostno mešana, pa tudi v italijanskem 

in madţarskem jeziku;  

– razvijanje sposobnosti sporazumevanja v tujih jezikih;  

– razvijanje zavedanja kompleksnosti in soodvisnosti pojavov ter kritične moči 

presojanja;  

– doseganje mednarodno primerljivih standardov znanja;  

– razvijanje nadarjenosti in usposabljanja za razumevanje in doţivljanje umetniških del 

ter za izraţanje na različnih umetniških področjih;  

– razvijanje podjetnosti kot osebnostne naravnanosti v učinkovito akcijo, inovativnosti 

in ustvarjalnosti učenca.«. 

 

Ţupan je predlagal, da se amandmaja ne sprejme. 

 

Navzočnost se ni spremenila (41 svetnikov). 

Za je glasovalo 13 svetnikov. Proti je glasovalo 26 svetnikov. 

 

Amandma ni bil sprejet. 

 

 

Glede na stališče Statutarno pravne komisije mestni svet ni glasoval o naslednjih amandmajih, 

ki sta se sicer glasila: 

 

AMANDMA Svetniškega kluba SD za leto 2011: 

 
V finančnem načrtu pri proračunskem uporabniku 4.6 Oddelek za predšolsko vzgojo in 

izobraţevanje, Kultura, šport in nevladne organizacije, Šport in prostočasne aktivnosti, 

Programi za mladino, Sofinanciranje prostočasnih programov za otroke predlagamo: 

 

povečanje postavke in dodatna finančna sredstva v višini 20.000,00 € za Oddelek za predšolsko 

vzgojo in izobraţevanje, Kultura, šport in nevladne organizacije, Šport in prostočasne 

aktivnosti, Programi za mladino, proračunska postavka 084008 – Sofinanciranje prostočasnih 

programov za otroke, podkonto 412000 - Tekoči transferji neprofitnim organizacijam in 

ustanovam. 

 

Sredstva se prerazporedijo iz postavke proračunskega uporabnika 4.4. Oddelek za gospodarske 

dejavnosti in promet, glavni program Varovanje okolja in naravne dediščine, podprogram 
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Ravnanje z odpadno vodo, proračunska postavka 052005 - Investicije v mestno kanalizacijsko 

infrastrukturo in sicer na podkontu 420401 - Novogradnje v znesku 20.000 €. Ostali zneski v 

proračunu se ustrezno popravijo. 

 

 

AMANDMA Svetniškega kluba SD za leto 2012: 

 
V finančnem načrtu pri proračunskem uporabniku 4.6 Oddelek za predšolsko vzgojo in 

izobraţevanje, Kultura, šport in nevladne organizacije, Šport in prostočasne aktivnosti, 

Programi za mladino, Sofinanciranje prostočasnih programov za otroke predlagamo: 

 

povečanje postavke in dodatna finančna sredstva v višini 20.000,00 € za Oddelek za predšolsko 

vzgojo in izobraţevanje, Kultura, šport in nevladne organizacije, Šport in prostočasne 

aktivnosti, Programi za mladino, proračunska postavka 084008 – Sofinanciranje prostočasnih 

programov za otroke, podkonto 412000 - Tekoči transferji neprofitnim organizacijam in 

ustanovam. 

 

Sredstva se prerazporedijo iz postavke proračunskega uporabnika 4.4. Oddelek za gospodarske 

dejavnosti in promet, glavni program Varovanje okolja in naravne dediščine, podprogram 

Ravnanje z odpadno vodo, proračunska postavka 052005 - Investicije v mestno kanalizacijsko 

infrastrukturo in sicer na podkontu 420401 - Novogradnje v znesku 20.000 €. Ostali zneski v 

proračunu se ustrezno popravijo. 

 

 

VIII. 

 

O proračunskem uporabniku 4.7 ODDELEK ZA KULTURO za leti 2011 in 2012, h kateremu 

je ţupan vloţil amandmaja, ni razpravljal nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

AMANDMA ţupana za leto 2011: 

 

V NRP občine za leto 2011 se pri proračunskem uporabniku 4.7 Oddelek za kulturo 

uvrsti NRP 430 z nazivom »Arheološki parki – Emonska promenada«, v skupni 

vrednosti projekta 941.200 EUR. Od tega znaša udeleţba MOL 141.200 EUR, in sicer v 

letu 2011 45.000 EUR ter v letu 2012 96.200 EUR, ter sofinanciranje ESRR v skupni 

višini 800.000 EUR, od tega v letu 2011 300.000 EUR ter v letu 2012 500.000 EUR. 

 

V finančnem načrtu proračunskega uporabnika za leto 2011 se zagotovijo sredstva za 

projekt iz prejšnjega odstavka v finančnem načrtu 4.7 Oddelek za kulturo: 

 na proračunski postavki 082018. Na navedeno proračunsko postavko, podkonto 

413302 se dodajo sredstva v višini 5.000 EUR. Sredstva se zagotovijo iz 

proračunske postavke 082041 Materialni stroški, podkonto 413302. 

Pri nazivu proračunske podstavke 081018 Prezentacija in uveljavljanje kulturne 

dediščine se doda »udeleţba MOL«  

 odpre se nova proračunska postavka 082060 Regionalni projekti kulture – 

sofinanciranje ESRR, podprogram 18029002. Na proračunsko postavko 082060, 

podkonto 413302 se dodajo sredstva v višini 300.000 EUR. 

Sredstva v višini 300.000 EUR bodo pridobljena iz Evropskega sklada za 

regionalni razvoj (ESRR), za kar se povečajo prihodki za leto 2011 v višini 

300.000 EUR na podkontu 741200. 

 

Ţupan je predlagal, da se amandma sprejme. 
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Navzočnost se ni spremenila (41 svetnikov). 

Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti je glasovalo 10 svetnikov. 

 

Amandma je bil sprejet. 

 

 

AMANDMA ţupana za leto 2012: 

 

V NRP občine za leto 2012 se pri proračunskem uporabniku 4.7 Oddelek za kulturo 

uvrsti NRP 430 z nazivom »Arheološki parki – Emonska promenada«, v skupni 

vrednosti projekta 941.200 EUR. Od tega znaša udeleţba MOL 141.200 EUR, in sicer 

ocena do 2012 45.000 EUR ter v letu 2012 96.200 EUR, ter sofinanciranje ESRR v 

skupni višini 800.000 EUR, od tega do 2012 300.000 EUR ter v letu 2012 500.000 EUR. 

 

V finančnem načrtu proračunskega uporabnika za leto 2012 se zagotovijo sredstva za 

projekt iz prejšnjega odstavka v finančnem načrtu 4.7 Oddelek za kulturo: 

 na proračunski postavki 082018. Na navedeno proračunsko postavko, podkonto 

413302 se dodajo sredstva v višini 96.200 EUR. Sredstva se zagotovijo iz 

proračunske postavke 082041 Materialni stroški, podkonto 413302. 

Pri nazivu proračunske podstavke 081018 Prezentacija in uveljavljanje kulturne 

dediščine se doda »udeleţba MOL«  

 doda se nova proračunska postavka 082060 Regionalni projekti kulture – 

sofinanciranje ESRR, podprogram 18029002. Na proračunsko postavko 082060, 

podkonto 413302 se dodajo sredstva v višini 500.000 EUR. 

Sredstva v višini 500.000 EUR bodo pridobljena iz Evropskega sklada za 

regionalni razvoj (ESRR), za kar se povečajo prihodki za leto 2012 v višini 

500.000 EUR na podkontu 741200. 

 

Navzočnost se ni spremenila (41 svetnikov). 

Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki. 

 

Amandma je bil sprejet. 

 

 

Glede na stališče Statutarno pravne komisije mestni svet ni glasoval o naslednjih amandmajih, 

ki sta se sicer glasila: 

 

AMANDMA Svetniškega kluba SD za leto 2011: 

 
V finančnem načrtu pri proračunskem uporabniku 4.7 Oddelek za kulturo, Kultura, šport in 

nevladne organizacije, Nepremična kulturna dediščina, Spominska obeleţja predlagamo: 

 

povečanje postavke in dodatna finančna sredstva v višini 100.000,00 EUR za proračunskega 

uporabnika 4.7 Oddelek za kulturo, 18 Kultura, šport in nevladne organizacije, Nepremična 

kulturna dediščina, proračunska postavka 082052 - Spominska obeleţja, in sicer na novih 

podkontih: 

420402 Rekonstrukcije in adaptacije, dodatnih 80.000 €  

412000 Tekoči transferji nepridobitnim organizacijam in ustanovam, dodatnih 20.000 € 

Sredstva se prerazporedijo iz postavke proračunskega uporabnika 4.4. Oddelek za gospodarske 

dejavnosti in promet, glavni program Varovanje okolja in naravne dediščine, podprogram 
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Ravnanje z odpadno vodo, proračunska postavka 052005 - Investicije v mestno kanalizacijsko 

infrastrukturo in sicer na podkontu 420401 - Novogradnje v znesku 100.000 €. Ostali zneski v 

proračunu se ustrezno popravijo. 

 

 

AMANDMA Svetniškega kluba SD za leto 2012: 
 

V finančnem načrtu pri proračunskem uporabniku 4.7 Oddelek za kulturo, Kultura, šport in 

nevladne organizacije, Nepremična kulturna dediščina, Spominska obeleţja predlagamo: 

 

povečanje postavke in dodatna finančna sredstva v višini 100.000,00 EUR za proračunskega 

uporabnika 4.7 Oddelek za kulturo, 18 Kultura, šport in nevladne organizacije, Nepremična 

kulturna dediščina, proračunska postavka 082052 - Spominska obeleţja, in sicer na novih 

podkontih: 

420402 Rekonstrukcije in adaptacije, dodatnih 80.000 €  

412000 Tekoči transferji nepridobitnim organizacijam in ustanovam, dodatnih 20.000 € 

 

Sredstva se prerazporedijo iz postavke proračunskega uporabnika 4.4. Oddelek za gospodarske 

dejavnosti in promet, glavni program Varovanje okolja in naravne dediščine, podprogram 

Ravnanje z odpadno vodo, proračunska postavka 052005 - Investicije v mestno kanalizacijsko 

infrastrukturo in sicer na podkontu 420401 - Novogradnje v znesku 100.000 €. Ostali zneski v 

proračunu se ustrezno popravijo. 

 

 

IX. 

 

O proračunskem uporabniku 4.8 ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO za 

leto 2011, h kateremu je Svetniški klub DeSUS vloţil amandma, so razpravljali svetniki Meta 

VESEL VALENTINČIČ, Janko MÖDERNDORFER, Mojca ŠKRINJAR, prof. dr. Ţiga 

TURK, Mirko BRNIČ JAGER, mag. Tomaţ OGRIN, prof. dr. Slavko ZIHERL, Miha 

JAZBINŠEK in ţupan Zoran JANKOVIĆ. 

 

Po končani razpravi je ţupan dal na glasovanje 

 

AMANDMA Svetniškega kluba DeSUS za leto 2011: 

 

V Posebnem delu Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2011 se v 

poglavju 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varstvo na postavki 109010 Dnevni center 

za starejše, opredeli sredstva v višini 300.000 EUR .  

Sredstva za proračunsko postavko iz prejšnjega odstavka se zagotovi iz Finančnega 

načrta 4.3. Oddelek za ravnanje z nepremičninami, postavka 062087 Nepremičnina Rog 

– finančni najem, konto 4200 70 Nakup poslovnih stavb – finančni najem, ki se zniţa za 

300.000 EUR.  

 

Ţupan je predlagal, da se amandmaja ne sprejme. 

 

Navzočnost se ni spremenila (41 svetnikov). 

Za je glasovalo 21 svetnikov. Proti je glasovalo 22 svetnikov. 

 

Svetnik Miha JAZBINŠEK je predlagal ponovitev glasovanja. 

 

Navzočnost se ni spremenila (41 svetnikov). 
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Za je glasovalo 19 svetnikov. Proti je glasovalo 23 svetnikov. 

 

Amandma ni bil sprejet. 

 

 

Glede na stališče Statutarno pravne komisije mestni svet ni glasoval o naslednjih amandmajih, 

ki sta se sicer glasila: 

 

1. AMANDMA Svetniškega kluba DeSUS za leto 2011: 

 
V Posebnem delu Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2011 se v poglavju 4.8. 

Oddelek za zdravje in socialno varstvo, na postavki 20049004 Socialno varstvo materialno 

ogroţenih, postavka 104001 Denarne pomoči, konto 4020 10 Hrana, storitve menz in restavracij, 

opredelijo sredstva v višini 15.000 EUR  

Sredstva za proračunski postavki iz prejšnjega odstavka se zagotovi iz konto 4029 20 Sodni 

stroški, storitev odvetnikov, sodnih izvedencev. tolmačev, notarjev in drugih, v višini 15.000 

EUR.  

 

 

2. AMANDMA Svetniškega kluba DeSUS za leto 2011: 
 

V Posebnem delu Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2011 se v poglavju 4.8. 

Oddelek za zdravje in socialno varstvo, na postavki 109006 Zavetišče za brezdomce, opredeli 

sredstva v višini 100.000 EUR  

Sredstva za proračunski postavki iz prejšnjega odstavka se zagotovi iz Finančnega načrta 4.3. 

Oddelek za ravnanje z nepremičninami postavka 013314 Razpolaganje in upravljanje z 

občinskim premoţenjem, konto 4205 01 Obnove, ki se zniţa za 50.000 EUR, ter konta 4025 00 

Tekoče vzdrţevanje poslovnih objektov, v višini 50.000 EUR ter iz postavke 013317 Postopki po 

ZIKS-u in ZDEN.  

 

 

X. 

 

O proračunskem uporabniku 4.9 ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA za leto 2011, h 

kateremu sta svetnik Mirko BRNIČ JAGER in ţupan vloţila amandmaja, ni razpravljal nihče, 

zato je ţupan dal na glasovanje 

 

AMANDMA svetnika Mirka BRNIČ JAGRA za leto 2011: 

 

4.9. Oddelek za varstvo okolja 

V postavki 051011 »Proračunski sklad – okoljski sanacijski projekti se postavka 

zmanjša oz. se spremeni tako, 

da se črta številka: 

»833.100« 

in se nadomesti s številko 

»818.100« 

Posledično se zaradi uravnoteţenosti proračuna znesek 15.000€ prenese na postavko 

011105 »Sredstva za plače in nadomestila« in se poveča podkonto 4029 38 »Prejemniki 

zunanjih sodelavcev« 

 

Ţupan je predlagal, da se amandmaja ne sprejme. 
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Navzočnost se ni spremenila (41 svetnikov). 

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

 

Amandma ni bil sprejet. 

 

 

AMANDMA ţupana za leto 2011: 

 

V NRP občine za leto 2011 se pri proračunskem uporabniku 4.9. Oddelek za varstvo 

okolja,  podprogram 15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih 

vrednot, NRP št. 374 »Sanacija in revitalizacija ribnika Tivoli«, upoštevajo naslednje 

spremembe v finančnem načrtu 4.9. OVO:  

povečajo se sredstva za izvedbo projekta iz prejšnjega odstavka na namenski 

proračunski postavki 054098 Sanacija in revitalizacija ribnika Tivoli-sredstva drţave - 

MK, in sicer na: 

- podkontu 420402 se dodajo sredstva v višini 32.997 EUR, 

- podkontu 420801 se dodajo sredstva v višini 3.066 EUR, 

- podkontu 420804 se zagotovijo sredstva v višini 420 EUR. 

V enaki višini, to je v znesku 36.483 EUR, se povišajo namenski prihodki proračuna za 

leto 2011 iz naslova prejetih sredstev drţavnega proračuna za investicije, evidentirani na 

podkontu 740001. 

 

V koloni ocena do 2011 se v seznamu NRP, pri NRP št. 374, v vrstici, kjer je navedena 

proračunska postavka 054098 vrednost »6.660« zamenja z vrednostjo »6.606«.  

 

Skladno s tem amandmajem se uskladijo seštevki in ostali deli proračuna za leto 2011 

ter obrazloţitve.  

 

Ţupan je predlagal, da se amandma sprejme. 

 

Navzočnost se ni spremenila (41 svetnikov). 

Za je glasovalo 37 svetnikov. Proti so glasovali 4 svetniki. 

 

Amandma je bil sprejet. 

 

 

AMANDMA ţupana za leto 2012: 

 

V NRP občine za leto 2012 se v III. delu proračuna Načrti razvojnih programov, v 

seznamu Načrti razvojnih programov po proračunskih uporabnikih in programski 

klasifikaciji, pri proračunskem uporabniku 4.9. Oddelek za varstvo okolja,  

podprogram 15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot, 

pri NRP št. 374 »Sanacija in revitalizacija ribnika Tivoli« spremenijo vrednosti kot 

sledi: 

- v vrstici, kjer je navedena proračunska postavka 054098, v koloni ocena do 2012,  

se vrednost »209.210« zamenja z vrednostjo »245.639« 
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- v vrstici »Skupaj viri za projekt« se vrednost »217.974« zamenja z vrednostjo 

»254.403«. 

Ţupan je predlagal, da se amandma sprejme. 

 

Navzočnost se ni spremenila (41 svetnikov). 

Za je glasovalo 34 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 

Amandma je bil sprejet. 

 

 

Glede na stališče Statutarno pravne komisije mestni svet ni glasoval o naslednjih amandmajih, 

ki so se sicer glasili: 

 

AMANDMA Svetniškega kluba N.Si za leto 2011: 

 

V finančnem načrtu pri proračunskem uporabniku 4.15 Oddelek za šport v 

podprogramu 18059001 Programi športa se odpre nova proračunska postavka Športni 

park Zalog in zagotovi dodatna finančna sredstva v višini 10.000,00 EUR. 

Sredstva se prerazporedijo iz finančnega načrta proračunskega uporabnika 4.1. 

Sekretariat mestne uprave, podprogram 06039001 Administracija občinske uprave, 

proračunska postavka 011101 Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU. Zneski 

se ustrezno popravijo. Zagotovi se tudi nova postavka v Načrtu razvojnih programov. 

 

 

AMANDMA Svetniškega kluba DeSUS za leto 2011: 

 
V Posebnem delu Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2011 se v poglavju 4.15. 

Oddelek za šport, na postavki 081005 Podporne storitve v športu doda nov konto: zdravstveno 

varstvo športnikov, kjer se opredeli sredstva v višini 130.000 EUR.  

Sredstva za proračunsko postavk iz prejšnjega odstavka se zagotovi iz Finančnega načrta 4.15. 

Oddelek za šport, postavka 081009 Obnova in investicijsko vzdrţevanje javnih športnih 

objektov MOL in opreme, ki se zniţa za 130.000 EUR.  

 

 

AMANDMA svetnice Mojce Škrinjar (SDS) za leto 2011: 
 

Na proračunski postavki 18059001 »Programi športa« se  vsota 2.685.055,00 poveča za   

400.000,00€  in sicer za razširitev drugih  do 80 urnih programov, ki jih nudijo izvajalci v 

sodelovanju z osnovnimi šolami v popoldanskih urah po 16.00 uri in ob praznikih ter počitnicah. 

Za enak znesek se  zmanjša  vsota  na postavki  081052- »Večnamenska športna dvorana, skupni 

prostori in infrastruktura ŠP Stoţice- udeleţba MOL«. 

 

 

AMANDMA svetnice Mojce Škrinjar (SDS) za leto 2012: 
 

V predlogu Proračuna za leto 2012 na proračunski postavki  Programi športa 081001 – 

postavki šport otrok, mladine in študentov se   vsota 2.546.830, 00  poveča za   

400.000,00 €  in sicer za razširitev drugih  do 80 urnih programov, ki jih nudijo izvajalci 

v sodelovanju z osnovnimi šolami v popoldanskih urah po 16.00 uri in ob praznikih ter 

počitnicah. Za enak znesek se  zmanjša  vsota  na postavki  081052 - večnamenska 

športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stoţice- udeleţba MOL. 
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AMANDMA svetnika Mirka Brnič Jagra (SDS) za leto 2011: 
 

4.15 ODDELEK ZA ŠPORT 

V postavki 081054 »Rekreacija in izobraţevanje ob Savi-ESRR«, podkonto 4204 01 

»novogradnje« se zmanjša oz. spremeni tako,  

 

da se črta številka:  

 

»285.000 

 

in se jo nadomesti s številko: 

 

265.000 

Posledično se zaradi uravnoteţenosti proračuna znesek 20.000 € prenese znotraj postavke, na 

nov podkonto “veslanje-tekomovalni šport na Savi (HE Šentjakob)”  

 

 

AMANDMA svetnice Mete Vesel Valentinčič (DeSUS): 
 

V Posebnem delu Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2011 se v poglavju 4.15. 

Oddelek za šport, na postavki 081005 Podporne storitve v športu doda nov konto: zdravstveno 

varstvo športnikov, kjer se opredeli sredstva v višini 130.000 EUR  

Sredstva za proračunsko postavk iz prejšnjega odstavka se zagotovi iz Finančnega 

načrta 4.15. Oddelek za šport, postavka 081009 Obnova in investicijsko vzdrţevanje 

javnih športnih objektov MOL in opreme, ki se zniţa za 130.000 EUR. 

 

 
AMANDMA svetnice Mojce Škrinjar (SDS): 

 

V predlogu Proračuna za leto 2011 postavka  091199 Večje obnove in gradnje vrtcev v višini 

2.592.623,00 € se  poveča  za 1.00.000,00€.. S to vsoto se  bo lahko obnovilo  oziroma zgradilo za 

25% več površin vrtcev, kot je bilo načrtovano.Za enak znesek se  zmanjša  vsota  na postavki  

081052- večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stoţice- udeleţba 

MOL. 

 
 

AMANDMA svetnika Mirka Brnič Jagra (SDS) za leto 2012: 

 
Pokopališče Sostro 

Predlagamo, da se na postavki 049002, 062088, povišajo sredstva iz višine 48.900 EUR na 

723.500 EUR. Sredstva se prerazporedijo iz postavk 062086, 062088, 081052 šifra projekta v 

NRP 045 – Športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stoţice. 

 

 

AMANDMA svetnika prof. dr. Ţiga TURKA za leto 2011: 

 
»Amandma 2011«. Stara vrednost je v stolpcu »predlog 2011«. Stran proračuna, na katerega se 

proračun nanaša je v stolpcu »stran«. Ostali stolpci so informativni in povzeti iz proračuna. V 

prvem delu tabele so postavke, kjer se znesek zmanjša, v drugem postavke, kjer se znesek 

poveča. 

 
Postavka realizacij

a 2009 
realizacij
a 2010 

predlog 
2011 

p2010/r20
11 

amandma 
2011 

a2010/r
2011 

razlika str
an 
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01019003 
Dejavnost župana 
in podžupanov 

252.051 225.677 301.936 133,79 191.825 0,85 -110.111 II/
5 

0403 Druge 
skupne 
administrativne 
službe (župan) 

374.390 388.832 358.830 92,28 330.507 0,85 -28.323 II/
15 

0403 Druge 
skupne 
administrativne 
sluţbe (sekr. 
mestne uprave) 

530.445 510.771 743.462 145,56 434.155 0,85 -309.307 II/
22 

06039001 
Administracija 
občinske uprave 

20.942.8
15 

20.027.8
49 

21.460.8
64 

107,16 17.023.672 0,85 -
4.437.192 

II/
22 

06039002 
Razpolaganje in 
upravljanje s 
premoženjem 

532.380 109.752 140.000 127,56 93.289 0,85 -46.711 II/
24 

SKUPAJ       -
4.931.643 

 

Postavka         
05029001  
Znanstveno - 
raziskovalna 
dejavnost 

225.470 115.335 116.000 100,58 300.000 2,60 184.000  

13029002 
Investicijsko 
vzdrževanje in 
gradnja občinskih 
cest 

1.693.41
0 

3.372.36
9 

1.497.53
7 

44,41 3.000.000 0,89 1.502.463  

045119 Mestni 
javni promet 

7780974 6255612 5.736.42
7 

91,70 6.500.000 1,04 763.573  

14029001  
Spodbujanje 
razvoja malega 
gospodarstva 

  0 - 500.000  500.000  

091127 Adaptacije 
novih oddelkov 
vrtcev 

888.766 2.280.52
4 

0 0,00 1.000.000 0,44 1.000.000  

081001 Šport 
otrok in mladine 

2.815.70
3 

2.058.39
0 

2.685.05
5 

130,44 3.000.000 1,46 314.945  

081003 Delovanje 
športnih društev 
in zvez 

185.348 171.929 190.000 110,51 250.000 1,45 60.000  

Prenos na četrti za 
kulturo in šport 

    300.000,00  300.000  

SKUPAJ       4.624.981  
RAZLIKA       -306.662  

 

 

AMANDMA svetnika prof. dr. Ţiga TURKA za leto 2012: 

 
»Amandma 2011«. Stara vrednost je v stolpcu »predlog 2011«. Stran proračuna, na katerega se 

proračun nanaša je v stolpcu »stran«. Ostali stolpci so informativni in povzeti iz proračuna. V 
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prvem delu tabele so postavke, kjer se znesek zmanjša, v drugem postavke, kjer se znesek 

poveča. 

 
Postavka realizacij

a 2009 
realizacij
a 2010 

predlog 
2011 

p2010/r20
11 

amandma 
2011 

a2010/r
2011 

razlika str
an 

01019003 
Dejavnost župana 
in podžupanov 

252.051 225.677 301.936 133,79 191.825 0,85 -110.111 II/
5 

0403 Druge 
skupne 
administrativne 
službe (župan) 

374.390 388.832 358.830 92,28 330.507 0,85 -28.323 II/
15 

0403 Druge 
skupne 
administrativne 
sluţbe (sekr. 
mestne uprave) 

530.445 510.771 743.462 145,56 434.155 0,85 -309.307 II/
22 

06039001 
Administracija 
občinske uprave 

20.942.8
15 

20.027.8
49 

21.460.8
64 

107,16 17.023.672 0,85 -
4.437.192 

II/
22 

06039002 
Razpolaganje in 
upravljanje s 
premoženjem 

532.380 109.752 140.000 127,56 93.289 0,85 -46.711 II/
24 

SKUPAJ       -
4.931.643 

 

Postavka         
05029001  
Znanstveno - 
raziskovalna 
dejavnost 

225.470 115.335 116.000 100,58 300.000 2,60 184.000  

13029002 
Investicijsko 
vzdrževanje in 
gradnja občinskih 
cest 

1.693.41
0 

3.372.36
9 

1.497.53
7 

44,41 3.000.000 0,89 1.502.463  

045119 Mestni 
javni promet 

7780974 6255612 5.736.42
7 

91,70 6.500.000 1,04 763.573  

14029001  
Spodbujanje 
razvoja malega 
gospodarstva 

  0 - 500.000  500.000  

091127 Adaptacije 
novih oddelkov 
vrtcev 

888.766 2.280.52
4 

0 0,00 1.000.000 0,44 1.000.000  

081001 Šport 
otrok in mladine 

2.815.70
3 

2.058.39
0 

2.685.05
5 

130,44 3.000.000 1,46 314.945  

081003 Delovanje 
športnih društev 
in zvez 

185.348 171.929 190.000 110,51 250.000 1,45 60.000  

Prenos na četrti za 
kulturo in šport 

    300.000,00  300.000  

SKUPAJ       4.624.981  
RAZLIKA       -306.662  
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Po končanem glasovanju o vloţenih amandmajih je ţupan dal besedo načelnici Oddelka za 

finance in računovodstvo Urši OTONIČAR, ki je povedala, da sta proračuna po sprejetih 

amandmajih glede prihodkov in odhodkov usklajena. 

 

Nato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA k točki A: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o proračunu Mestne 

občine Ljubljana za leto 2011, skupaj s sprejetimi amandmaji. 

 

Svoj glas so obrazloţili svetniki: Zofija MAZEJ KUKOVIČ, Eva STRMLJAN KRESLIN, 

prof. dr. Metka TEKAVČIČ, Miha JAZBINŠEK, Mojca ŠKRINJAR, izr. prof. dr. Milena 

Mileva BLAŢIĆ, Mojca KUCLER DOLINAR in Meta VESEL VALENTINČIČ. 

 

Postopkovno je razpravljal svetnik Mirko BRNIČ JAGER, ki je vprašal, ali 20. člen Odloka o 

proračunu Mestne občine Ljubljana potrebuje 2/3 večino. 

 

Ţupan je podal pojasnilo, da zadostuje navadna večina. 

 

Navzočnost se ni spremenila (41 svetnikov). 

Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti je glasovalo 13 svetnikov. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

Postopkovno je razpravljala svetnica Mojca ŠKRINJAR, ki je dejala, da ne dopusti, da med 

obrazloţitvijo glasu svetnica izr. prof. dr. Milena Mileva BLAŢIĆ razpravlja o njej in ne o 

vsebini. 

 

 

2. PREDLOG SKLEPA k točki B: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o proračunu Mestne 

občine Ljubljana za leto 2012, skupaj s sprejetimi amandmaji. 

 

Svoj glas je obrazloţila svetnica prof. dr. Metka TEKAVČIČ. 

 

Navzočnost se ni spremenila (41 svetnikov). 

Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti je glasovalo 13 svetnikov. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

Ţupan je predlagal, da se točki C in D obravnavata skupaj. 
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C) PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA JAVNEGA STANOVANJSKEGA SKLADA 

MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2011 

 

D) PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA JAVNEGA STANOVANJSKEGA SKLADA 

MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2012 

 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so svetniki prejeli amandmaje 

Svetniškega kluba N.Si k točki C, popravek prilog A, B in C k točki C in poročilo pristojnega 

Odbora za finance. 

 

Joţka Hegler, direktorica JSS MOL, je podala uvodno obrazloţitev. 

 

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

 

Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni ţelela besede. 

 

Razpravljali so svetniki mag. Tomaţ OGRIN, Mojca KUCLER DOLINAR in Zofija 

MAZEJ KUKOVIČ. 

 

Joţka HEGLER, direktorica JSS MOL, je odgovorila na vprašanja svetnikov. 

 

 

I. 

 

O podpoglavju 1. Prejemki iz lastnih sredstev, poglavja III. Planirani viri sredstev predloga 

Finančnega načrta JSS MOL za leto 2011, h kateremu je Svetniški klub N.Si vloţil amandma, 

ni razpravljal nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

AMANDMA Svetniškega kluba N.Si: 

 

Pri Finančnem načrtu Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leto 

2011,  se na postavki konta 7103 Prihodki od najemnin, kjer je predvidena realizacija 

prihodkov v višini 6.350.553,00 EUR spremeni tako, da se postavka prihodkov poveča 

na 6.650.553.00 EUR.  

 

Ţupan je predlagal, da se amandmaja ne sprejme. 

 

Navzočnost se ni spremenila (41 svetnikov). 

Za je glasovalo 14 svetnikov. Proti je glasovalo 27 svetnikov. 

 

Amandma ni bil sprejet. 

 

 

II. 

 

O alineji Investitor je JSS MOL podpoglavja 1. Investicijski odhodki, poglavja IV. 

Načrtovana poraba sredstev predloga Finančnega načrta JSS MOL za leto 2011, h kateremu je 

Svetniški klub N.Si vloţil amandma, ni razpravljal nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

AMANDMA Svetniškega kluba N.Si: 
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Pri finančnem načrtu Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana se na 

postavki »Investitor JSS MOL št. 6 (Viničarjeva – Hiša sonček )« povečajo sredstva na 

višino 326.789 EUR. 

 

Ţupan je predlagal, da se amandmaja ne sprejme. 

 

Navzočnost se ni spremenila (41 svetnikov). 

Za je glasovalo 12 svetnikov. Proti je glasovalo 25 svetnikov. 

 

Amandma ni bil sprejet. 

 

 

Nato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Finančnega načrta Javnega 

stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leto 2011. 

 

Navzočnost se ni spremenila (41 svetnikov). 

Za je glasovalo 33 svetnikov. Proti je glasovalo 7 svetnikov. 

 

Svetnica Julijana ŢIBERT je dejala, da ji ne dela glasovalna tipka in da glasuje ZA. 

 

Za je torej glasovalo 34 svetnikov. 

  

Sklep je bil sprejet. 

 

 

2. PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Finančnega načrta Javnega 

stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leto 2012. 
 

Navzočnost se ni spremenila (41 svetnikov). 

Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti je glasovalo 6 svetnikov. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 6. 

 

STANOVANJSKI PROGRAM MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETI 2011 IN 

2012 

 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so svetniki prejeli poročilo 

pristojnega Odbora za stanovanjsko politiko. 

 

Joţka Hegler, direktorica JSS MOL, je podala uvodno obrazloţitev. 
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Breda BREZOVAR PAPEŢ, predsednica pristojnega Odbora za stanovanjsko politiko, je 

podala poročilo odbora. 

 

Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni ţelela besede. 

 

Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Stanovanjski program Mestne občine 

Ljubljana za leti 2011 in 2012. 

 

Navzočnost je priglasilo 39 svetnikov. 

Za je glasovalo 37 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 7. 

 

PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV STATUTA MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA S PREDLOGOM ZA HITRI POSTOPEK 

 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so svetniki prejeli poročilo pristojne 

Statutarno pravne komisije, amandmaja Svetniškega kluba Zeleni Slovenije, amandma 

svetnika prof. dr. Ţiga TURKA in amandmaja ţupana. 

 

Jasna PLAZL, direktorica Sluţbe za pravne zadeve, je podala uvodno obrazloţitev. 

 

Maša KOCIPER, predsednica Statutarno pravne komisije, je podala stališče komisije. 

 

Dodatno obrazloţitev je podal ţupan. 

 

1.) 

Svet je najprej odločal o obravnavi akta po hitrem postopku (1. odstavek 142. člena 

poslovnika mestnega sveta).  

 

O predlogu za sprejem Sprememb in dopolnitev Statuta Mestne občine Ljubljana po hitrem 

postopku so razpravljali svetniki: mag. Tomaţ OGRIN, Miha JAZBINŠEK, Maša KOCIPER, 

mag. Anţe LOGAR, Mojca KUCLER DOLINAR, prof. dr. Metka TEKAVČIČ, izr. prof. dr. 

Milena Mileva BLAŢIĆ in Zofija MAZEJ KUKOVIČ. 

 

Po končani razpravi je dal ţupan na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se Spremembe in dopolnitve 

Statuta Mestne občine Ljubljana sprejmejo po hitrem postopku. 
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Navzočnost je priglasilo 42 svetnikov. 

Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti je glasovalo 14 svetnikov. 

 

Svetnik Miha JAZBINŠEK je predlagal ponovitev glasovanja. 

 

Navzočnost se ni spremenila (42 svetnikov). 

Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti je glasovalo 14 svetnikov. 

 

Svetnik Gregor ISTENIČ je povedal, da mu je zatajila glasovalna tipka in predlagal, da se 

glasuje še enkrat. 

 

Ţupan je prešel na javno posamično glasovanje. 

 

Navzočih je bilo 45 svetnikov. 

Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti je glasovalo 13 svetnikov. 

 

Postopkovno je razpravljal svetnik mag. Anţe LOGAR, ki je opozoril ţupana, da je kršil 76. 

in 77. člen poslovnika. 

 

Postopkovno je razpravljala svetnica Maša KOCIPER in dejala, da ni bilo nič kršeno, saj če se 

pri glasovanju ugotovi, da je bila pri glasovalni napravi tehnična napaka, se na podlagi 

ugotovitve predsedujočega glasovanje ponovi. 

 

Postopkovno je razpravljala svetnica Mojca ŠKRINJAR in predlagala, da se ponovijo vsa 

glasovanja, ki so ţe bila opravljena. 

 

Svetnik Gregor ISTENIČ je obrazloţil, da se ţe iz prvega izpisa vidi, da je glasoval ZA, pri 

drugem glasovanju pa je na hitro pritisnil tipko B in ni več mogel pritisniti tipke Z, šlo je za 

napako glasovalne naprave, da namesto tipke B ni mogel več pritisniti tipke Z. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

2.)  

Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Ljubljana  

 

Svetnik Mirko BRNIČ JAGER je napovedal odhod Svetniškega kluba SDS iz dvorane, dokler 

se ne odpravijo nepravilnosti. 

 

Postopkovno je razpravljala svetnica Mojca KUCLER DOLINAR, ki je vprašala, na podlagi 

katerega člena je bilo opravljeno glasovanje, in predlagala prekinitev seje, dokler se ne 

preveri, ali je glasovalna tipka pokvarjena. 

 

Razpravljala sta svetnika Miha JAZBINŠEK in prof. dr. Metka TEKAVČIČ. 

 

Postopkovno je razpravljal svetnik Aleš ČERIN in predlagal, da se razprava o tej točki v 

skladu s 106. členom poslovnika konča in nadaljuje na eni od naslednjih sej. 

 

Ţupan je dal na glasovanje 
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POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnika Aleša ČERINA: 

 

Mestni svet Mestne občine v skladu s 106. členom poslovnika mestnega sveta prekine 

razpravo o Spremembah in dopolnitvah Statuta Mestne občine Ljubljana in jo 

nadaljuje na eni od naslednjih sej Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana. 

 

Navzočnost je priglasilo 42 svetnikov. 

Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti je glasovalo 7 svetnikov. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 8. 

 

PREDLOG ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA 

OBMOČJE MESTNE OBČINE LJUBLJANA S PREDLOGOM ZA HITRI 

POSTOPEK 

 

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

Odbora za urejanje prostora in urbanizem z amandmajem in amandma ţupana. 

 

Katja OSOLIN, vodja Odseka za urbano ekonomiko v Oddelku za ravnanje z 

nepremičninami, je podala uvodno obrazloţitev.  

 

Ob 19.10 je vodenje seje prevzel podţupan Janko MÖDERNDORFER 

 

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

odbora. 

 

Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni ţelela 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 programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Mestne 

občine Ljubljana po hitrem postopku so razpravljali svetniki: Meta VESEL VALENTINČIČ, 

Mojca KUCLER DOLINAR, Mirko BRNIČ JAGER, mag. Tomaţ OGRIN in prof. dr. Metka 

TEKAVČIČ. 

 

Ob 19.30 je vodenje seje prevzel ţupan Zoran JANKOVIĆ. 

 

Po razpravi je dal ţupan  na glasovanje  

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se Odlok o programu 

opremljanja stavbnih zemljišč za območje Mestne občine Ljubljana sprejme po hitrem 

postopku. 
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Navzočnost je priglasilo 39 svetnikov. 

Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti je glasovalo 14 svetnikov. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

2.)  

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Mestne občine Ljubljana  

 

Razpravljali so svetniki mag. Tomaţ OGRIN, mag. Anţe LOGAR, Mojca KUCLER 

DOLINAR, prof. dr. Metka TEKAVČIČ, Mirko BRNIČ JAGER, Gregor ISTENIČ, Roman 

JAKIČ, prof. dr. Ţiga TURK, Anton KRANJC, Zofija MAZEJ KUKOVIČ in ţupan Zoran 

JANKOVIČ. 

 

Po končani razpravi je ţupan podal pojasnila v zvezi z razpravami svetnikov. 

 

Postopkovno je razpravljal svetnik prof. dr. Ţiga TURK, ki je predlagal spremembo 

procedure, da bi imeli svetniki moţnost odgovoriti na pojasnila po končani razpravi. 

  

 

I. 

 

O 23. členu predloga odloka o programu opremljanja zemljišč, h kateremu sta Odbor za 

urejanje prostora in urbanizem ter ţupan vloţila amandmaja, ni razpravljal nihče, zato je dal 

ţupan na glasovanje 

 

AMANDMA Odbora za urejanje prostora in urbanizem: 

 

Besedilo 23. člena se dopolni tako, da se doda nov 4. odstavek, ki se glasi: »Plačilo 

komunalnega prispevka se oprosti za gradnjo nestanovanjskih kmetijskih stavb (CC-SI 

1271).« 

 

Ţupan je predlagal, da se amandmaja ne sprejme. 

 

Navzočnost se ni spremenila (39 svetnikov). 

Za je glasovalo 9 svetnikov. Proti je glasovalo 27 svetnikov. 

 

Amandma ni bil sprejet. 

 

 

AMANDMA ţupana: 

 

»Plačilo komunalnega prispevka se delno oprosti za gradnjo nestanovanjskih kmetijskih 

stavb (CC-SI 1271) in sicer v višini 75%.« 

 

Ţupan je predlagal, da se amandma sprejme. 

 

Navzočnost se ni spremenila (39 svetnikov). 

Za je glasovalo 34 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki. 
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Amandma je bil sprejet. 

 

 

Nato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o programu opremljanja 

stavbnih zemljišč za območje Mestne občine Ljubljana skupaj s sprejetim 

amandmajem.  

 

Navzočnost se ni spremenila (39 svetnikov). 

Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti je glasovalo 9 svetnikov. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 9. 

 

LETNO POROČILO JAVNEGA ZAVODA TURIZEM LJUBLJANA ZA POSLOVNO 

LETO 2010 

 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so svetniki prejeli poročilo 

pristojnega Odbora za gospodarske dejavnosti, turizem in kmetijstvo. 

 

Barbara VAJDA, direktorica javnega zavoda Turizem Ljubljana, je podala uvodno 

obrazloţitev.  

 

Mag. Nives CESAR, predsednica Odbora za gospodarske dejavnosti, turizem in kmetijstvo, je 

podala stališče odbora. 

 

Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni ţelela besede. 

 

Razpravljala sta svetnika mag. Anţe LOGAR in Zofija MAZEJ KUKOVIČ ter ţupan Zoran 

JANKOVIĆ. 

 

Postopkovno je razpravljala svetnica Mojca ŠKRINJAR in predlagala, da se sprejme dogovor 

o načinu komunikacije v mestnem svetu, ki naj bo spoštljiv. 

 

Ţupan je dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Letno poročilo javnega zavoda Turizem 

Ljubljana za poslovno leto 2010. 

 

Navzočnost je priglasilo 38 svetnikov. 

Za je glasovalo 38 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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AD 10. 

 

OSNUTEK ODLOKA O RAZGLASITVI STAREGA LETALIŠČA V LJUBLJANI ZA 

KULTURNI SPOMENIK LOKALNEGA POMENA 

 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so svetniki prejeli poročilo 

pristojnega Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost. 

 

Dr. Uroš GRILC, načelnik Oddelka za kulturo, je podal uvodno obrazloţitev. 

 

Prof. dr. Ţiga TURK, predsednik Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost, je predstavil 

stališče odbora. 

 

Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni ţelela besede. 

 

Razpravljala je svetnica Breda BREZOVAR PAPEŢ. 

 

Po končani razpravi je dal ţupan na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme osnutek Odloka o razglasitvi starega 

letališča v Ljubljani za kulturni spomenik lokalnega pomena. 

 

Navzočnost je priglasilo 35 svetnikov. 

Za je glasovalo 34 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

Ker k osnutku Odloka o razglasitvi starega letališča v Ljubljani za kulturni spomenik 

lokalnega pomena ni bilo pripomb, je v skladu s četrtim odstavkom 122. člena poslovnika 

mestnega sveta ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Po sprejemu osnutka Odloka o razglasitvi starega letališča v Ljubljani za kulturni 

spomenik lokalnega pomena Mestni svet Mestne občine Ljubljana še na isti seji preide 

na obravnavo in dokončno odločanje o predlogu odloka.  

 

Navzočnost se ni spremenila (35 svetnikov). 

Za je glasovalo 35 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

Ţupan je odprl razpravo o predlogu Odloka o razglasitvi starega letališča v Ljubljani za 

kulturni spomenik lokalnega pomena. 

 

Ker ni nihče razpravljal, je dal ţupan na glasovanje 
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PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o razglasitvi starega 

letališča v Ljubljani za kulturni spomenik lokalnega pomena. 

 

Navzočnost se ni spremenila (35 svetnikov). 

Za je glasovalo 33 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 11. 

 

OSNUTEK ODLOKA O RAZGLASITVI HIŠE SPODNJA BESNICA 23 ZA 

KULTURNI SPOMENIK LOKALNEGA POMENA 

 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so svetniki prejeli poročilo 

pristojnega Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost. 

 

Dr. Uroš GRILC, načelnik Oddelka za kulturo, je podal uvodno obrazloţitev. 

 

Prof. dr. Ţiga TURK, predsednik Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost, je predstavil 

stališče odbora. 

 

Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni ţelela besede. 

 

Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme osnutek Odloka o razglasitvi hiše Spodnja 

Besnica 23 za kulturni spomenik lokalnega pomena. 

 

Navzočnost je priglasilo 35 svetnikov. 

Za je glasovalo 36 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

Ker k osnutku Odloka o razglasitvi hiše Spodnja Besnica 23 za kulturni spomenik lokalnega 

pomena ni bilo pripomb, je ţupan v skladu s četrtim odstavkom 122. člena poslovnika 

mestnega sveta dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Po sprejemu osnutka Odloka o razglasitvi hiše Spodnja Besnica 23 za kulturni spomenik 

lokalnega pomena Mestni svet Mestne občine Ljubljana še na isti seji preide na 

obravnavo in dokončno odločanje o predlogu odloka.  
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Navzočnost se ni spremenila (35 svetnikov). 

Za je glasovalo 35 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

Ţupan je odprl razpravo o predlogu Odloka o razglasitvi hiše Spodnja Besnica 23 za 

kulturni spomenik lokalnega pomena. 

 

Ker ni nihče razpravljal,  je dal ţupan na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o razglasitvi hiše Spodnja 

Besnica 23 za kulturni spomenik lokalnega pomena. 

Navzočnost se ni spremenila (35 svetnikov). 

Za je glasovalo 36 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 12. 

 

OSNUTEK ODLOKA O RAZGLASITVI CERKVE SV. PAVLA V ŠENTPAVLU PRI 

LIPOGLAVU ZA KULTURNI SPOMENIK LOKALNEGA POMENA 

 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so svetniki prejeli poročilo 

pristojnega Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost. 

 

Dr. Uroš GRILC, načelnik Oddelka za kulturo, je podal uvodno obrazloţitev. 

 

Prof. dr. Ţiga TURK, predsednik Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost, je predstavil 

stališče odbora. 

 

Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni ţelela besede. 

 

Razpravljal ni nihče, zato je dal ţupan na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme osnutek Odloka o razglasitvi cerkve sv. 

Pavla v Šentpavlu pri Lipoglavu za kulturni spomenik lokalnega pomena  

 

Navzočnost je priglasilo 33 svetnikov. 

Za je glasovalo 37 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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Ker k osnutku Odloka o razglasitvi cerkve sv. Pavla v Šentpavlu pri Lipoglavu za kulturni 

spomenik lokalnega pomena ni bilo pripomb, je v skladu s četrtim odstavkom 122. člena 

poslovnika mestnega sveta ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Po sprejemu osnutka Odloka o razglasitvi cerkve sv. Pavla v Šentpavlu pri Lipoglavu za 

kulturni spomenik lokalnega pomena Mestni svet Mestne občine Ljubljana še na isti seji 

preide na obravnavo in dokončno odločanje o predlogu odloka.  

 

Navzočnost se ni spremenila (33 svetnikov). 

Za je glasovalo 35 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

Ţupan je odprl razpravo o predlogu Odloka o razglasitvi cerkve sv. Pavla v Šentpavlu pri 

Lipoglavu za kulturni spomenik lokalnega pomena. 

 

Ker ni nihče razpravljal, je dal ţupan na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o razglasitvi cerkve sv. 

Pavla v Šentpavlu pri Lipoglavu za kulturni spomenik lokalnega pomena. 

 

Navzočnost se ni spremenila (33 svetnikov). 

Za je glasovalo 35 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 13. 

 

PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K VKLJUČITVI MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA V MEDNARODNO MREŢO MEST ZATOČIŠČ ZA PREGANJANE 

PISATELJE (ICORN) 

 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so svetniki prejeli poročilo 

pristojnega Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost. 

 

Dr. Uroš GRILC, načelnik Oddelka za kulturo, je podal uvodno obrazloţitev. 

 

Prof. dr. Ţiga TURK, predsednik Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost, je predstavil 

stališče odbora. 

 

Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni ţelela besede. 

 

Razpravljal ni nihče, zato je dal ţupan na glasovanje 
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PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o soglasju k vključitvi 

Mestne občine Ljubljana v Mednarodno mreţo mest zatočišč za preganjane pisatelje 

(ICORN). 

 

Navzočnost je priglasilo 33 svetnikov. 

Za je glasovalo 34 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 14. 

 

OSNUTEK STRATEGIJE V SKUPNOST USMERJENEGA DELA MESTNEGA 

REDARSTVA MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so svetniki prejeli poročilo 

pristojnega Odbora za zaščito, reševanje in civilno obrambo in sklep Sveta Četrtne skupnosti 

Center. 

 

Mag. Andrej ORAČ, vodja Mestnega redarstva, je podal uvodno obrazloţitev. 

 

Gregor ISTENIČ, predsednik Odbora za zaščito, reševanje in civilno obrambo, je predstavil 

stališče odbora. 

 

Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni ţelela besede. 

 

Razpravljali so svetniki Uroš MINODRAŠ, mag. Tomaţ OGRIN, mag. Anţe LOGAR, Zofija 

MAZEJ KUKOVIČ, Gregor ISTENIČ, prof. dr. Metka TEKAVČIČ, Mirko BRNIČ JAGER, 

prof. dr. Ţiga TURK, Mojca KUCLER DOLINAR, Mojca ŠKRINJAR in ţupan Zoran 

JANKOVIĆ. 

 

Po razpravi je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme osnutek Strategije v skupnost 

usmerjenega dela Mestnega redarstva Mestne občine Ljubljana, skupaj s pripombami. 

 

Navzočnost je priglasilo 39 svetnikov. 

Za je glasovalo 33 svetnikov. Proti je glasovalo 7 svetnikov. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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AD 15. 

 

OSNUTEK ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O  

POKOPALIŠKI IN POGREBNI DEJAVNOSTI 

  

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so svetniki prejeli poročilo 

pristojnega Odbora za gospodarske javne sluţbe in promet. 

 

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

uvodno obrazloţitev.  

 

Julijana ŢIBERT, predsednica Odbora za gospodarske javne sluţbe in promet, je predstavila 

stališče odbora. 

 

Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni ţelela besede. 

 

Razpravljala sta svetnik mag. Anţe LOGAR in ţupan Zoran JANKOVIĆ. 

 

Ţupan je nato dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme osnutek Odloka o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o  pokopališki in pogrebni dejavnosti. 

 

Navzočnost je priglasilo 34 svetnikov. 

Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

Ker k osnutku Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o  pokopališki in pogrebni 

dejavnosti ni bilo pripomb, je v skladu s četrtim odstavkom 122. člena poslovnika mestnega 

sveta ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Po sprejemu osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o  pokopališki in 

pogrebni dejavnosti Mestni svet Mestne občine Ljubljana še na isti seji preide na 

obravnavo in dokončno odločanje o predlogu odloka.  

 

Navzočnost se ni spremenila (34 svetnikov). 

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

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

Ţupan je odprl razpravo o predlogu Odloka o  pokopališki in pogrebni dejavnosti. 
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Ker ni razpravljal nihče, je dal ţupan na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o  pokopališki in pogrebni dejavnosti. 

Navzočnost se ni spremenila (34 svetnikov). 

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

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 16. 

 

PREDLOG  SKLEPA O UKINITVI JAVNEGA DOBRA NA ZEMLJIŠČU S 

PARCELNO ŠTEVILKO 2723/5, KATASTRSKA OBČINA KAŠELJ 

  

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so svetniki prejeli poročilo 

pristojnega Odbora za gospodarske javne sluţbe in promet. 

 

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

uvodno obrazloţitev.  

 

Julijana ŢIBERT, predsednica Odbora za gospodarske javne sluţbe in promet, je predstavila 

stališče odbora. 

 

Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni ţelela besede. 

 

Ker ni razpravljal nihče, je dal ţupan na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra 

na zemljišču s parcelno številko 2723/5, katastrska občina Kašelj. 

 

Navzočnost je priglasilo 35 svetnikov. 

Za je glasovalo 37 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 17. 

 

PREDLOG SKLEPA O UKINITVI JAVNEGA DOBRA NA NEPREMIČNINI S 

PARCELNO ŠTEVILKO 2280/11, KATASTRSKA OBČINA STOŢICE 

  

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so svetniki prejeli poročilo 

pristojnega Odbora za gospodarske javne sluţbe in promet. 
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Irena RAZPOTNIK, načelnica Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, je podala 

uvodno obrazloţitev.  

 

Julijana ŢIBERT, predsednica Odbora za gospodarske javne sluţbe in promet, je predstavila 

stališče odbora. 

 

Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni ţelela besede. 

 

Ker ni razpravljal nihče, je dal ţupan na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra 

na nepremičnini s parcelno številko 2280/11, katastrska občina Stoţice. 

 

Navzočnost je priglasilo 36 svetnikov. 

Za je glasovalo 37 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 18. 

 

PREDLOG  SKLEPA O UKINITVI JAVNEGA DOBRA NA ZEMLJIŠČIH S 

PARCELNIMI ŠTEVILKAMI 2259/9, 2259/10, 2259/11, 2259/13 IN 2259/15, VSE 

KATASTRSKA OBČINA STOŢICE 

  

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so svetniki prejeli poročilo 

pristojnega Odbora za gospodarske javne sluţbe in promet. 

 

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

uvodno obrazloţitev.  

 

Julijana ŢIBERT, predsednica Odbora za gospodarske javne sluţbe in promet, je predstavila 

stališče odbora. 

 

Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni ţelela besede. 

 

Razpravljala sta svetnik mag. Tomaţ OGRIN in ţupan Zoran JANKOVIĆ. 

 

Ţupan je nato dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra 

na zemljiščih s parcelnimi številkami 2259/9, 2259/10, 2259/11, 2259/13 in 2259/15, vse 

katastrska občina Stoţice.    

 

Navzočnost je priglasilo 36 svetnikov. 

Za je glasovalo 38 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 



 54 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

AD 19. 

 

PREDLOG  PRAVILNIKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O 

ZAGOTAVLJANJU POGOJEV IN SREDSTEV ZA DELO SVETNIŠKIH KLUBOV 

IN SAMOSTOJNIH SVETNIKOV 

  

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so svetniki prejeli poročilo 

pristojnega Odbora za finance. 

 

Matjaţ BREGAR, direktor Sluţbe za organiziranje dela mestnega sveta, je podal uvodno 

obrazloţitev.  

 

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

 

Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni ţelela besede. 

 

Ker ni razpravljal nihče, je dal ţupan na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Pravilnika o spremembah in 

dopolnitvah Pravilnika o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in 

samostojnih svetnikov. 

 

Svoj glas je obrazloţila svetnica prof. dr. Metka TEKAVČIČ. 

 

Navzočnost je priglasilo 37 svetnikov. 

Za je glasovalo 33 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

S tem je bil izčrpan dnevni red 4. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, zato je 

ţupan ob 20.59 uri sejo končal. 
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