
 

Številka:3207-4 /2011-2-2 

Datum: 15. 6. 2011 

 

 

          Točka 5 

MESTNI SVET 

 

P O R O Č I L O 

 

Odbor za finance je na 6. redni seji,  

obravnaval gradivo za 8. sejo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana 

 

in ob obravnavi točke 

 

 

Predlog Akta o javno – zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta Podzemna parkirna hiša 

Tržnica, prizidek k Mahrovi hiši, ureditev Vodnikovega trga in podzemna parkirna hiša 

Krekov trg z ureditvijo Krekovega trga. 
 

Sprejel:  

 

Amandma Odbora za finance: 

 

V drugem odstavku 13. člena se beseda »visokošolsko« nadomesti z besedo »univerzitetno« in 

številka »2« s »5«. Celoten akt se redakcijsko popravi (vejice). 

 

Obrazložitev:S tem se zagotovi višja strokovnost članov komisije. 

 

Amandma JE bil sprejet s 6 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI od 6 prisotnih. 

 

 

SKLEP 1 

 

Odbor za finance podpira Predlog sklepa: »Mestni svet Mestne občine Ljubljana ugotovi obstoj 

javnega interesa, da se projekt Podzemna parkirna hiša Tržnica, prizidek k Mahrovi hiši, ureditev 

Vodnikovega trga in podzemna parkirna hiša Krekov trg z ureditvijo Krekovega trga, izvede v obliki 

javno-zasebnega partnerstva.« in ga predlaga MS MOL v sprejem. 

 

Sklep  JE bil sprejet s 5 glasovi ZA, 1 glasom PROTI od 6 prisotnih. 

 

SKLEP 2 

 

 

Odbor za finance podpira Predlog sklepa:»Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Akt o javno-

zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta Podzemna parkirna hiša Tržnica, prizidek k Mahrovi hiši, 

ureditev Vodnikovega trga in podzemna parkirna hiša Krekov trg z ureditvijo Krekovega trga«, 

izvede v obliki javno-zasebnega partnerstva.« in ga predlaga MS MOL v sprejem. 

 

Sklep  JE bil sprejet s 5 glasovi ZA, 1 glasom PROTI od 6 prisotnih. 

 

 



 

 

SKLEP 3 

Odbor za finance podpira Predlog sklepa:»Mestni svet Mestne občine Ljubljana za izvedbo postopka 

izbire zasebnega partnerja, izbiro izvajalca javno-zasebnega partnerstva in podpis pogodbe o javno-

zasebnem partnerstvu ter ostala dejanja v postopku sklenitve in izvajanja javno-zasebnega partnerstva 

pooblašča župana Mestne občine Ljubljana Zorana Jankoviča.« in ga predlaga MS MOL v sprejem. 

 

Sklep  JE bil sprejet s 5 glasovi ZA, 1 glasom PROTI od 6 prisotnih. 

 

 

 

 

 

Pripravila:                                                 

mag. Irena STRELEC 

Predsednica odbora: 

Jadranka DAKIĆ 

 

 

 

 

 

 



 

Številka:3207-5 /2011-2 

Datum: 29. 6. 2011 

 

          Točka 5 

MESTNI SVET 

 

P O R O Č I L O 

 

Odbor za finance je na 7. redni seji,  

obravnaval gradivo za 8. sejo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana 

 

in ob obravnavi točke 

 

 

Predlog Akta o javno – zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta Podzemna parkirna hiša 

Tržnica, prizidek k Mahrovi hiši, ureditev Vodnikovega trga in podzemna parkirna hiša 

Krekov trg z ureditvijo Krekovega trga. 
 

obravnaval: 

 

AMANDMAJE MIRKA BRNIČ JAGRA: 
1. Amandma k prvemu sklepu: 

 

V celoti se črta besedilo prvega predloga Sklepa in se nadomesti z novim besedilom: 

 

Projekt podzemna parkirna hiša Tržnica, prizidek k Mahrovi hiši, ureditev 

Vodnikovega trga in podzemna parkirna hiša Krekov trg z ureditvijo Krekovega trga, 

se izvede skladno z Zakonom o javnih naročilih (ZJN), na osnovi izdelanega in s strani 

MS MOL potrjenega Investicijskega programa in z zaprto finančno konstrukcijo v 

kateri mora biti nedvoumno zapisano, kakšna bodo finančna bremena MOL v tej 

investiciji. 
 

Glasovanje: 

Amandma NI bil sprejet z 0 glasovi ZA, 5 glasovi PROTI od 7 prisotnih. 

         

 

2. Amandma k drugemu sklepu: 

 

v celoti se črta besedilo drugega predloga Sklepa in se nadomesti z novim besedilom: 

 

MS MOL zahteva, da župan, v skladu z Zakonom o javnih financah (ZJF, Uradni list 

RS, št.79/1999, 22. čl., 2. odst. točka 2 in 23. čl., 2. odst. točka 2 in 3. odst. v sklicu na 3. 

točko 2. člena) in Uredbo  o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 

dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006), prične postopek 

za izvedbo Investicijski program (IP) za projekt Podzemna parkirna hiša Tržnica, 

prizidek k Mahrovi hiši, ureditev Vodnikovega trga in podzemna parkirna hiša Krekov 

trg z ureditvijo Krekovega trga. 

 
Glasovanje: 



 

 

Amandma NI bil sprejet  s 1 glasovi ZA, 4 glasovi PROTI od 7 prisotnih. 

         

 

3. Amandma k tretjemu sklepu: 

 

v celoti se črta besedilo tretjega predloga Sklepa in se nadomesti z novim besedilom: 

 

MS MOL na predlog župana potrdi strokovno komisijo za spremljanje izdelave 

sestavin IP. V komisiji je osem oseb od teh dva člana MS MOL. Naloga komisije je, da 

pripravi poročilo za vse tri faze izvedbe IP. Identifikacijo IP in predinvesticijsko 

zasnovo potrdi župan MOL, potrditev IP pa se uvrsti na dnevni red redne seje MS 

MOL.  

 
Glasovanje: 

Amandma NI bil sprejet  s 1 glasovi ZA, 5 glasovi PROTI od 7 prisotnih. 

         

 

 

AMANDMAJI ŽUPANA: 

 

1. Amandma k preambuli predloga sklepa: 
 

V preambuli predloga sklepa se za besedilom »Na podlagi« doda besedilo »11. člena in«. 

 

Glasovanje: 

Amandma JE bil sprejet s 5 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI od 7 prisotnih. 

         

 

2. AMANDMA k 2. členu akta: 

 

V 2. členu se: 

 

- besedilo »15. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/2008, 57/2008-

ZLDUVCP, 73/2008 Odl.US: U-I-295/05-38, 58/2009)« nadomesti z besedilom »6. člena Zakona o 

pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 109/10)«; 

 

- besedilo v oklepaju za besedilom »Odloka o cestnoprometni ureditvi« nadomesti z besedilom 

»(Uradni list RS, št. 122/07, 101/09, 31/10, 76/10 in 48/11)«; 

 

- besedilo v oklepaju za besedilom »Zakona o lokalni samoupravi« nadomesti z besedilom 

»(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10)«. 

 

 

Glasovanje: 

Amandma JE bil sprejet s 5 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI od 7 prisotnih. 

         

 

 

 

 

Pripravila:                                                 

mag. Irena STRELEC 

Predsednica odbora: 

Jadranka DAKIĆ 

 

 

 


