
 

 

Številka: 03200-11/2012-29 

Datum: 22. 10. 2012    

 

 

ZAPISNIK 

 

 

19. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, ki je bila v ponedeljek, 22. oktobra 2012. 

 

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

Ljubljana. 

 

Sejo je vodil ţupan Mestne občine Ljubljana Zoran Janković. 

  

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, Gregor Istenič, Roman Jakič, Miha Jazbinšek, Maša Kociper, Aleš Kardelj, Mojca Kavtičnik – 

Ocvirk, Iztok Kordiš, prof. Janez Koţelj, Anton Kranjc, Mojca Kucler Dolinar, mag. Anţe Logar, 

Boris Makoter, Dragutin Mate, Mitja Meršol, Uroš Minodraš, Janko Möderndorfer, Pavla Murekar, 

mag. Tomaţ Ogrin, Marija Dunja Piškur Kosmač, Sašo Rink, Slavko Slak, mag. Eva Strmljan 

Kreslin, Marko Šiška, Mojca Škrinjar, prof. dr. Metka Tekavčič, prof. dr. Gregor Tomc, Marjeta 

Vesel Valentinčič, Peter Vilfan, Joţica Virant, Marjan Jernej Virant, Jelka Ţekar in Julijana Ţibert. 

 

Seje se nista udeleţila svetnika Zofija Mazej Kukovič in Bogomir Gorenšek. 

 

Seja se je pričela ob 15.33 uri ob navzočnosti 26 svetnikov. 

 

S sklicem seje so svetniki prejeli predlog dnevnega reda 19. seje Mestnega sveta Mestne občine 

Ljubljana: 

 

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

2. Poročilo ţupana 

3. Kadrovske zadeve 

4. Poročilo o opravljenem nadzoru razpolaganja s premoţenjem MOL, namenskosti in 

smotrnosti porabe proračunskih sredstev in finančnega poslovanja uporabnikov 

proračunskih sredstev v letu 2011 

5. a) Predlog Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2012 

b) Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o Načrtu ravnanja z nepremičnim  

    premoţenjem Mestne občine Ljubljana v vrednosti nad 200.000 eurov za leto 2012 

6. a) Osnutek Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2013  

b) Osnutek Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2014 

7. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 133 Moste – Selo del in 313 

Zaloška (Grablovičeva – Kajuhova) del   

8. Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o oskrbi s pitno vodo s predlogom za hitri postopek 

9. Osnutek Odloka o razglasitvi Jeţarjeve domačije v Šmartnem za kulturni spomenik 

lokalnega pomena 

10. Predlog Letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana za leto 2013 

http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/Priprava%20na%20sejo%20MS%20MOL/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/Priprava%20na%20sejo%20MS%20MOL/17.%20seja/SELO&FolderCTID=&View=%7bFEB65C4E-CC89-42A7-B2CF-D60F86DFBF13%7d
http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/Priprava%20na%20sejo%20MS%20MOL/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/Priprava%20na%20sejo%20MS%20MOL/17.%20seja/SELO&FolderCTID=&View=%7bFEB65C4E-CC89-42A7-B2CF-D60F86DFBF13%7d
http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/Skupna%20mapa%20sej/15.seja/osnutekOdlokaJezarjevaDamijanaPregled.docx
http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/Skupna%20mapa%20sej/15.seja/osnutekOdlokaJezarjevaDamijanaPregled.docx
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Ţupan je svetnike obvestil,  da je na seji navzoč tudi predsednik nadzornega odbora Franc Slak. 

 

Razpravljala sta svetnika Mirko Brnič Jager in Miha Jazbinšek. 

 

Svetnik Mirko Brnič Jager je v svoji razpravi podal predlog za spremembo dnevnega reda, in sicer, 

da se s predlaganega dnevnega reda 19. seje umakne 5.a točka z naslovom »Predlog Odloka o 

rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2012«. 
 

Po končani razpravi je ţupan dal na glasovanje najprej 

 

PREDLOG ZA SPREMEMBO DNEVNEGA REDA svetnika Mirka Brnič Jagra: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se s predlaganega dnevnega reda 19. 

seje mestnega sveta umakne 5.a točka z naslovom »Predlog Odloka o rebalansu proračuna 

Mestne občine Ljubljana za leto 2012«. 
 

Ţupan je predlagal, da se predloga ne sprejme. 

 

Navzočnost je priglasilo 25 svetnikov. 

Za je glasovalo 6 svetnikov. Proti je glasovalo 21 svetnikov. 

 

Predlagana sprememba dnevnega reda ni bila sprejeta. 

 

Nato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 
 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog dnevnega reda 19. seje mestnega sveta.  
 

Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov). 

Za je glasovalo 21 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki. 

 

Predlagani dnevni red je bil sprejet. 

 

 

AD 1. 

 

VPRAŠANJA IN POBUDE SVETNIKOV TER ODGOVORI NA VPRAŠANJA IN 

POBUDE 

 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli po sklicu seje.  

 

Pisno vprašanje z zahtevo za ustno predstavitev je poslal Svetniški klub N.Si (glede izgradnje sončne 

elektrarne). 

 

Vprašanja in pobude so poslali: 

- Svetniški klub N.Si glede:  

  1. oddaje poslovnih prostorov MOL 

  2. sejma inovativnosti in 

  3. Zdravstvenega doma Črnuče; 

- svetnik Mirko Brnič Jager glede potrjevanja investicijskih programov in poslovanja JP 

Energetike; 

- svetnik Marko Šiška glede imena Muzej športa. 
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Odgovore na vprašanja z 18. seje mestnega sveta so prejeli vsi svetniki.  

 

Besedo za ustno postavitev vprašanja je ţupan dal vodji Svetniškega kluba N.Si svetnici Mojci 

Kucler Dolinar.  

 

Na vprašanje svetnice je odgovoril David Polutnik iz Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet. 

 

 

AD 2. 

 

POROČILO ŢUPANA 

 

Ţupan je podal poročilo. 

 

 

AD 3. 

 

KADROVSKE ZADEVE 

 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli po sklicu seje. 

 

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

obrazloţitev. 

 

1. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU TREH PREDSTAVNIKOV MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA V SVET OSNOVNE ŠOLE KOSEZE 

 

Razpravljal ni  nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

V Svet Osnovne šole Koseze se imenujejo: 

- mag. Tomaţ OGRIN 

- Darja ZAJC 

- Drago ZADERGAL 

 

II. 

Mandat imenovanih traja štiri leta. 

 

Navzočnost je priglasilo 25 svetnikov. 

Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

2. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU TREH PREDSTAVNIKOV MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA V SVET OSNOVNE ŠOLE RIHARDA JAKOPIČA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

V Svet Osnovne šole Riharda Jakopiča se imenujejo: 
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- Peter MERC 

- Bojan PRVINŠEK 

- Joţe RUPARČIČ 

 

II. 

Mandat imenovanih traja štiri leta. 

 

Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov). 

Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

3. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNICE MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA V SVET DIJAŠKEGA DOMA IVANA CANKARJA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

V  Svet Dijaškega doma Ivana Cankarja se imenuje: 

 

Irena PEČAN. 

 

II. 

Mandat imenovane traja štiri leta.  

 

Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov). 

Za je glasovalo 21 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

4. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJA OSNOVNE ŠOLE 

ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO 

 

Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Maksimiljanu KOŠIRJU se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnatelja Osnovne šole 

Šmartno pod Šmarno goro. 

 

Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov). 

Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

5. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURAM ZA RAVNATELJA ORGANIZACIJSKE 

ENOTE GIMNAZIJE IN VETERINARSKE ŠOLE BIOTEHNIČNEGA 

IZOBRAŢEVALNEGA CENTRA LJUBLJANA 

 

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

 

Mariji MASTINŠEK – ŠUŠTAR in Zdenku ROŢMANU se da negativno mnenje h kandidaturi 

za ravnatelja organizacijske enote Gimnazije in veterinarske šole Biotehničnega 

izobraţevalnega centra Ljubljana. 

 

Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov). 

Za je glasovalo 22 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

6. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO ORGANIZACIJSKE 

ENOTE SREDNJA ŠOLA IN DOM ZAVODA ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA 

 

Razpravljali sta svetnici Mojca Kucler Dolinar in Bruna Antauer. 

 

Po končani razpravi je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Bernardi KOKALJ se da negativno mnenje h kandidaturi za ravnateljico organizacijske enote 

Srednja šola in dom Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana. 

 

Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov). 

Za je glasovalo 20 svetnikov. Proti je glasovalo 11 svetnikov. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 4. 

 

POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU RAZPOLAGANJA S PREMOŢENJEM 

MOL, NAMENSKOSTI IN SMOTRNOSTI PORABE PRORAČUNSKIH SREDSTEV 

IN FINANČNEGA POSLOVANJA UPORABNIKOV PRORAČUNSKIH SREDSTEV 

V LETU 2011 

 

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

 

Preden je ţupan dal besedo predsedniku nadzornega odbora Francu Slaku, se mu je zahvalil za 

korektno poročilo in sodelovanje. 

 

Franc Slak, predsednik Nadzornega odbora Mestne občine Ljubljana, je podal uvodno obrazloţitev.  

 

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

 

Član Statutarno pravne komisije Boris Makoter ni ţelel besede. 

 

Razpravljal je svetnik Miha Jazbinšek. 

 

Ţupan je povedal, da ni več prijavljenih k razpravi in zaključil razpravo. 

 

Razpravljati pa sta ţelela še svetnika mag. Anţe Logar in Mojca Kucler Dolinar, vendar jima ţupan 

ni dal besede, saj je bila razprava ţe zaključena. 
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Vodji svetniških klubov SDS in N.Si Dragutin Mate in Mojca Kucler Dolinar sta napovedala 

obstrukcijo in odhod njihovih svetnikov iz dvorane. 

 

Postopkovno je razpravljal svetnik Mirko Brnič Jager, ki je predlagal, naj ţupan prizna napako pri 

vodenju seje ob obravnavi te točke in omogoči nadaljevanje razprave. 

 

Ţupan je dal na glasovanje naslednji 

 

POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA: 

 

Ţupan prizna napako pri vodenju seje ob obravnavi 4. točke in omogoči nadaljnjo razpravo.  

 

Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov. 

 

Svetnik Aleš Čerin je podal postopkovni predlog sklepa, da se odredi 30-minutni odmor. 

 

Ţupan je ob 16.12 uri odredil odmor do 16.30. 

 

Seja se je nadaljevala ob 16.35 uri. 

 

Ţupan je dal na glasovanje 

 

POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnika Mirka Brnič Jagra: 

 

Ţupan prizna napako pri vodenju seje ob obravnavi 4. točke in omogoči nadaljnjo razpravo. 

 

Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov. 

Za je glasoval 1 svetnik. Proti je glasovalo 17 svetnikov. 

 

Sklep ni bil sprejet. 

 

Franc Slak je podal odgovor v zvezi z razpravo svetnika Mihe Jazbinška. 

 

Nato je dal ţupan na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana se je seznanil s Poročilom o opravljenem nadzoru 

razpolaganja s premoţenjem MOL, namenskosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev in 

finančnega poslovanja uporabnikov proračunskih sredstev v letu 2011. 

 

Navzočnost se ni spremenila (23 svetnikov). 

Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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AD 5. 

 

A) PREDLOG ODLOKA O REBALANSU PRORAČUNA MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

ZA LETO 2012 

B) PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH SKLEPA O NAČRTU 

RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŢENJEM MESTNE OBČINE LJUBLJANA V 

VREDNOSTI NAD 200.000 EUROV ZA LETO 2012 

 

Mestni svet je prešel najprej na obravnavo točke a. 

 

A) PREDLOG ODLOKA O REBALANSU PRORAČUNA MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

ZA LETO 2012 

 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli amandmaje svetnika Mirka Brnič Jagra 

in ţupana ter poročila Statutarno pravne komisije in naslednjih odborov Mestnega sveta Mestne 

občine Ljubljana: 

- Odbora za lokalno samoupravo, 

- Odbora za predšolsko vzgojo in izobraţevanje, 

- Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost, 

- Odbora za gospodarske dejavnosti, turizem in kmetijstvo, 

- Odbora za šport, 

- Odbora za stanovanjsko politiko, 

- Odbora za varstvo okolja, 

- Odbora za zaščito, reševanje in civilno obrambo, 

- Odbora za zdravstvo in socialno varstvo, 

- Odbora za gospodarske javne sluţbe in promet, 

- Odbora za gospodarjenje z nepremičninami in  

- Odbora za finance. 

 

Ţupan je povedal, da je Statutarno pravna komisija ugotovila, da je amandma svetnika Mirka Brnič 

Jagra št. 410-201/2012-21 glede proračunskega uporabnika 4. 4. Oddelek za gospodarske dejavnosti 

in promet v nasprotju s poslovnikom, in predlagala, da se o njem ne razpravlja in ne glasuje. 

 

Urša Otoničar, vodja Oddelka za finance in računovodstvo, je podala uvodno obrazloţitev.  

 

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

 

Predsednica Statutarno pravne komisije Maša Kociper je povzela poročilo komisije. 

 

O aktu v celoti so razpravljali svetniki: Miha Jazbinšek, Mirko Brnič Jager, Jadranka Dakić in Mojca 

Kucler Dolinar. 

 

Postopkovno je razpravljal svetnik Miha Jazbinšek, ki je predlagal, naj ţupan poziv, ali ţeli še kdo 

razpravljati, izgovori tako počasi, da ga bodo svetniki lahko razumeli. 

 

Ţupan je pojasnil, da postopkovnega predloga sklepa svetnika Mihe Jazbinška ne bo dal na 

glasovanje, ker je predlog nesmiseln. 

 

I. 

Ţupan je odprl razpravo o 2. členu predloga odloka, h kateremu je svetnik Mirko Brnič Jager vloţil 

amandmaje. 

 

Razpravljal je svetnik Miha Jazbinšek. 
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Po končani razpravi je ţupan dal na glasovanje 

 

1. AMANDMA svetnika Mirka Brnič Jagra: 

 

V 2. členu predloga Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2012, se 

prva alineja prvega odstavka, ki se glasi: »- zadolţitev ne sme preseči 14.000.000 eurov,« 

spremeni tako, da se glasi: »- zadolţevanje nikakor ne sme preseči 10.000.000 eurov,«. 

 

Ţupan je predlagal, da se amandmaja ne sprejme. 

 

Navzočnost je priglasilo 34 svetnikov. 

Za je glasovalo 12 svetnikov. Proti je glasovalo 22 svetnikov. 

 

Amandma ni bil sprejet. 

 

2. AMANDMA svetnika Mirka Brnič Jagra: 

 

V 2. členu predloga Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2012, se 

prva alineja drugega odstavka, ki se glasi: »- zadolţitev ne sme preseči 8.000.000 eurov,« 

spremeni tako, da se glasi: »- zadolţevanje ne sme preseči 100.000 eurov,«. 

 

Ţupan je predlagal, da se amandmaja ne sprejme. 

 

Navzočnost se ni spremenila (34 svetnikov). 

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

 

Amandma ni bil sprejet. 

 

3. AMANDMA svetnika Mirka Brnič Jagra: 

 

V 2. členu predloga Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2012, se 

prva alineja petega odstavka, ki se glasi: »- zadolţitev ne sme preseči 14.500.000 eurov,« 

spremeni tako, da se glasi: »- zadolţevanje ne sme preseči 200.000 eurov,«. 

 

Ţupan je predlagal, da se amandmaja ne sprejme. 

 

Navzočnost se ni spremenila (34 svetnikov). 

Za je glasovalo 8 svetnikov. Proti je glasovalo 21 svetnikov. 

 

Amandma ni bil sprejet. 

 

II. 

O proračunskem uporabniku 4. 3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI, h 

kateremu je ţupan vloţil amandma, ni razpravljal nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

AMANDMA ţupana: 

 

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

proračunske postavke 062091 Urejanje zemljišč, konta 4027 Kazni in odškodnine, zagotovijo 

sredstva v višini 4.969.456,00 EUR za potrebe zagotovitve sredstev za izvršbo po sklepu o 

izvršbi št. 3132 Ig 310/2012-9. Sredstva se zagotovijo iz naslednjih finančnih načrtov: 

- 4.2. OFR v skupni višini 380.000 EUR in sicer iz proračunske postavke 017101, konta 

4031 znesek 200.000 EUR in iz proračunske postavke 017102, konta 5501 znesek 

180.000 EUR; 
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- 4.3. ORN sredstva v skupni višini 381.000 EUR iz naslednjih proračunskih postavk, 

kontov, podkontov in projektov: 

o proračunska postavka 013339, konto 4135 sredstva v višini 236.000 EUR;  

o proračunska postavka 062092, konto 4021 sredstva v višini 60.000 EUR;  

o proračunska postavka 013314, konto 4020 sredstva v višini 20.000 EUR, konto 

4021 sredstva v višini 10.000 EUR, konto 4025 sredstva v višini 10.000 EUR, 

konto 4205, podkonto 420500, NRP 7560-10-0009 Obnove in izboljšave - 

poslovni objekti sredstva v višini 45.000 EUR; 

- 4.5. OUP sredstva v skupni višini 457.200 EUR iz naslednjih proračunskih postavk, 

kontov, podkontov in projektov: 

o proračunska postavka 062067 Partnerstvo Šmartinka, konto 4410 sredstva v 

višini 47.200 EUR;  

o proračunska postavka 062095 Prostorski plan MOL, konto 4021 sredstva v 

višini 84.000 EUR;  

o proračunska postavka 062097 Urbanistična dokumentacija (program 

izvedbenih aktov), konto 4021 sredstva v višini 103.000 EUR;  

o proračunska postavka 062098 Urbanistične študije, natečaji, raziskave, konto 

4020 sredstva v višini 10.000 EUR, konto 4021 sredstva v višini 30.000 EUR; 

o NRP 7560-10-0142 Obnova stavbnih lupin (Ljubljana - moje mesto) iz 

proračunske postavke 062099 LMM - načrtovanje javnih površin in prenova, 

podkonto 402199 sredstva v višini 20.000 EUR, podkonto 431300 sredstva v 

višini 20.000 EUR, podkonto 431400 sredstva v višini 143.000 EUR; Sredstva se 

v NRP 7560-10-0142 v enaki višini prenašajo v leto 2013. 

 

- 4.8. OZSV iz proračunske postavke 076099 Obnova zdravstvenih domov, podkonta 

432300, konta 4323, NRP 7560-10-0416 Investicijsko vzdrţevalna in gradbena dela v 

ZDL, Enota Beţigrad, PE Črnuče v višini 1.000.000,00 EUR. Sredstva se v NRP 7560-

10-0416 v enaki višini prenesejo v leto 2013.  

- 4.11. SRPI  sredstva v skupni višini 2.751.256 EUR iz naslednjih proračunskih postavk, 

kontov, podkontov in projektov: 

o NRP 7560-10-0111 Ureditev Njegoševe ceste iz proračunske postavke 045199  

Cestni projekti, podkonta 420401 znesek v višini 915.000 EUR. Sredstva v višini 

615.000 EUR se v NRP 7560-10-0111 prenesejo v leto 2013. 

o NRP 7560-10-0104 OBNOVA NADHODA PREKO ŢELEZNIŠKE PROGE V 

KM 150+528 V PODALJŠKU STRELIŠKE ULICE NA HRADECKEGA 

CESTO iz proračunske postavke 045199 Cestni projekti, podkonta 420402 

znesek v višini 72.200 EUR in iz podkonta 420801 znesek 30.000 EUR. Sredstva 

se v NRP 7560-10-0104 v enakem znesku prenesejo v leto 2013.  

o NRP 7560-10-0101 OBNOVA MOSTU ČEZ IŢCO NA IŢANSKI CESTI iz 

proračunske postavke 045199 Cestni projekti, podkonta 420402 znesek v višini 

155.000 EUR in iz podkonta 420801 znesek 10.000 EUR. Sredstva se v NRP 

7560-10-0101 v enakem znesku prenesejo v leto 2013. 

o NRP 7560-11-0440 PRESTAVITEV ZAČASNE BRVI Z LOKACIJE 

MRTVAŠKLEGA MOSTU NA NOVO LOKACIJO V PODALJŠKU 

POTOČNIKOVE ULICE iz proračunske postavke 045199 Cestni projekti, 

podkonta 420402 znesek v višini 38.000 EUR in iz podkonta 420801 znesek 2.000 

EUR. Sredstva se v NRP 7560-11-0440 v enakem znesku prenesejo v leto 2013. 

o NRP 7560-10-0023 OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU iz proračunske 

postavke 082024 Obnova Ljubljanskega gradu, podkonta 420401 znesek v višini 

400.000 EUR. Sredstva se v NRP 7560-10-0023 v enakem znesku prenesejo v 

leto 2013. 

o NRP 7560-10-0342 Izgradnja vrtca-Polje II iz proračunske postavke 091199 

Večje obnove in gradnje vrtcev, podkonta 420401 znesek v višini 267.250 EUR; 

iz podkonta 420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča 
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10.000 EUR, 420801 Nadzor 5.700 EUR, 420899 Plačila drugih storitev in 

dokumentacije 5.000 EUR; 

o NRP 7560-10-0249 Izgradnja vrtca-Galjevica iz proračunske postavke 091199 

Večje obnove in gradnje vrtcev, podkonta 420804 v višini 10.700 EUR; 

o NRP 7560-10-0250 Vrtec Pedenjped-izgradnja nove enote Kašelj iz proračunske 

postavke 091199 Večje obnove in gradnje vrtcev, podkonta 420804 v višini 

50.000 EUR; 

o NRP 7560-10-0341 Izgradnja vrtca Podutik iz proračunske postavke 091199 

Večje obnove in gradnje vrtcev, podkonta 420804 v višini 40.000 EUR; 

o NRP 7560-10-0153 Vrtec Šentvid iz proračunske postavke 091199 Večje obnove 

in gradnje vrtcev, podkonta 420899 v višini 2.800 EUR; 

o NRP 7560-10-0166 Izgradnja prizidka na OŠ Zadobrova iz proračunske 

postavke 091299 Večje obnove in gradnje šol, podkonta 420401 v višini 28.000 

EUR. 

o NRP 7560-12-0447 Izgradnja športnega igrišča za Osnovno šolo Polje iz 

proračunske postavke 091299 Večje obnove in gradnje šol, podkonta 420401 v 

višini 336.135 EUR, 420801 10.262 EUR, 420899 10.000 EUR. 

o NRP 7560-10-0167 Izgradnja prizidka in igrišča za OŠ Kašelj iz proračunske 

postavke 091299 Večje obnove in gradnje šol, podkonta 420401 v višini 292.330 

EUR, 420801 5.179 EUR, 420899 10.000 EUR. 

o NRP 7560-10-0165 OŠ Vide Pregarc iz proračunske postavke 091299 Večje 

obnove in gradnje šol, podkonta 420402 10.000 EUR. 

o NRP 7560-10-0202 Zarnikova 4 iz proračunske postavke 061002 Zagotavljanje 

najemnih stanovanj v MOL, podkonta 432100 v višini 35.700 EUR. Sredstva se 

v NRP 7560-10-0202 v enakem znesku prenesejo v leto 2013.  

 

Skladno s tem amandmajem se uskladijo tudi ostali deli proračuna vključno z načrtom 

razvojnega programa ter obrazloţitve. 

 

Navzočnost se ni spremenila (34 svetnikov). 

Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti so glasovali 4 svetniki. 

 

Amandma je bil sprejet. 

 

III. 

O proračunskem uporabniku 4. 6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN 

IZOBRAŢEVANJE, h kateremu je ţupan vloţil amandmaja, sta razpravljala svetnika Mojca Kucler 

Dolinar in Miha Jazbinšek. 

 

Ţupan je podal pojasnila v zvezi z razpravama svetnikov. 

 

Postopkovno je razpravljal svetnik Dragutin Mate, ki je predlagal, da eden od svetnikov Liste Zorana 

Jankovića, ki si ga lahko izberejo sami, razloţi, kaj pomeni jemanje denarja z enega konta na drugi 

konto. 

 

Ţupan je povedal, da postopkovnega predloga sklepa ne bo dal na glasovanje, saj mestni svetnik ne 

more dajati nalog drugemu svetniku. 

 

Nato je dal ţupan na glasovanje: 

 

1. AMANDMA ţupana: 

 

Pri proračunskem uporabniku 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraţevanje se v načrte 

razvojnih programov, v podprogram 19029001 doda dva nova Načrta razvojnih programov, in 
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sicer za projekta: 

- Energetska sanacija stavbe Vrtca Pedenjped, enota Vevče (NRP 7560-12-0472) s skupno 

ocenjeno vrednostjo 744.337,00 EUR po tekočih cenah, za leto 2012 v višini 5.770 EUR, 

za leto 2013 pa 738.567 EUR. 

- Energetska sanacija stavbe Vrtca Pedenjped, enota Kašelj (NRP 7560-12-0473) s 

skupno ocenjeno vrednostjo 591.971,00 EUR po tekočih cenah, za leto 2012 v višini 

5.770 EUR, za leto 2013 pa 586.201 EUR. 

 

V finančnem načrtu proračunskega uporabnika 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in 

izobraţevanje se za leto 2012 zagotovijo sredstva  na novih NRP-jih na proračunski postavki 

091115, podkonto 420804, konto 4208 v višini 11.540 EUR in sicer:  

- proračunski postavki 091115 Investicijsko vzdrţevanje in oprema za javne vrtce, 

podkonto 4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija, konto 4208,  NRP 7560-12-

0472 za projekt Energetska sanacija stavbe Vrtca Pedenjped, enota Vevče, v višini 

5.770,00 EUR, in sicer za izdelavo potrebne investicijske dokumentacije, 

- proračunski postavki 091115 Investicijsko vzdrţevanje in oprema za javne vrtce, 

podkonto 4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija, konto 4208, NRP 7560-12-

0473 Energetska sanacija stavbe Vrtca Pedenjped, enota Kašelj, sredstva v višini 

5.770,00 EUR, in sicer za izdelavo potrebne investicijske dokumentacije, 

 

Sredstva v skupni višini 11.540,00 EUR se zagotovijo iz proračunske postavke 091213 

Investicijsko vzdrţevanje OŠ, iz podkonta 4323 00 Investicijski transferi javnim zavodom, 

konto 4323, NRP 7560-10-0161 Obveznosti iz inšpekcijskih odločb šole, iz projekta Osnovna 

šola Vodmat, prenova telovadnice. 

 

Skladno s tem amandmajem se uskladijo tudi ostali deli proračuna vključno z načrtom 

razvojnega programa ter obrazloţitve. 

 

Navzočnost se ni spremenila (34 svetnikov). 

Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti je glasovalo 5 svetnikov. 

 

Amandma je bil sprejet. 

 

2. AMANDMA ţupana: 

 

V finančnem načrtu proračunskega uporabnika 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in 

izobraţevanje za leto 2012 se zagotovijo sredstva: 

- na proračunski postavki 091119 Tekoče vzdrţevanje in načrtovanje – javni vrtci, 

podkonto 4021 99 Drugi posebni material in storitve, konto 4021, sredstva v višini 

110.000,00 EUR; 

Sredstva se zagotovijo iz: 

- proračunske postavke 091115 Investicijsko vzdrţevanje in oprema za javne vrtce, 

podkonta 4323 00 Investicijski transferi javnim zavodom, konta 4323, NRP 7560-10-

0148 Intervencije in inšpekcijske odločbe vrtci, projekta Vrtec Šentvid, enota Vid, 

ureditev stopnic in poţarnega dvigala, v višini 60.000,00 EUR; 

- proračunske postavke 091213 Investicijsko vzdrţevanje OŠ, iz podkonta 4323 00 

Investicijski transferi javnim zavodom, konto 4323, NRP 7560-10-0161 Obveznosti iz 

inšpekcijskih odločb šole, projekta Osnovna šola Majde Vrhovnik, ureditev dvigala, v 

višini 30.000,00 EUR; 

- proračunske postavke 091213 Investicijsko vzdrţevanje OŠ, iz podkonta 4323 00 

Investicijski transferi javnim zavodom, konto 4323, NRP 7560-10-0161 Obveznosti iz 

inšpekcijskih odločb šole, projekta Osnovna šola Vodmat, prenova telovadnice, v višini 

20.000,00 EUR. 
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Skladno s tem amandmajem se uskladijo tudi ostali deli proračuna vključno z načrtom 

razvojnega programa ter obrazloţitve. 

 

Navzočnost se ni spremenila (34 svetnikov). 

Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 

 

Ponovitev glasovanja je zahteval svetnik Gregor Istenič. 

 

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

 

Amandma je bil sprejet. 

 

IV. 

O proračunskem uporabniku 4. 7. ODDELEK ZA KULTURO, h kateremu je ţupan vloţil 

amandma, ni razpravljal nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

AMANDMA ţupana: 

Pri proračunskem uporabniku 4.7. Oddelek za kulturo se v okviru programa 1802 Ohranjanje 

kulturne dediščine, odpre nova proračunska postavka 082013 Odkupi umetniških del ter na 

novo uvrsti  v seznam načrtov razvojnih programov NRP 7560-11-0443 Odkupi umetniških del. 

Ocenjena vrednost NRP je 50.000 EUR in sicer se celotna sredstva zagotovi za leto 2012.  

Sredstva se zagotovi v finančnem načrtu proračunskega uporabnika 4.7. Oddelek za kulturo za 

leto 2012 za odkup originalnih načrtov, študij in risb različnih lokacij v starem delu Ljubljane 

v obdobju od leta 1826 do leta 1900 v višini 50.000 EUR na proračunski postavki 082013 

Odkupi umetniških del, podkonto 432300 Investicijski transfer javnim zavodom, konto 4323, 

NRP 7560-11-0443 Odkupi umetniških del. 

Sredstva v višini 50.000 EUR se zagotovijo iz proračunske postavke 082099 Obnova kulturnih 

objektov, iz podkonta 420804 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 

nadzor in investicijski inţeniring, konta 4208,  NRP 7560-10-0208 Prenova stavbe Pod Turnom 

4. 

Skladno s tem amandmajem se uskladijo tudi ostali deli proračuna vključno z načrtom 

razvojnega programa ter obrazloţitve. 

Navzočnost se ni spremenila (34 svetnikov). 

Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Amandma je bil sprejet. 

 

 

V. 

O proračunskem uporabniku 4. 11. SLUŢBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE, h 

kateremu sta svetnik Mirko Brnič Jager in ţupan vloţila amandmaja, so razpravljali svetniki Miha 

Jazbinšek, Mirko Brnič Jager in Mojca Kucler Dolinar. 

 

Po končani razpravi je ţupan dal na glasovanje: 

 

1. AMANDMA svetnika Mirka Brnič Jagra: 
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V  Načrt razvojnih programov, pri proračunskem uporabniku  4.11. SLUŢBA ZA RAZVOJNE 

PROJEKTE IN INVESTICIJE, na strani III/12, se naziv projekta NRP številka 392, MFERAC 

številka 7560-10-0392, ki se glasi »Izgradnja Titove ceste (odsek Kranjčeva – kroţišče Ţale)«,  

preimenuje tako, da se glasi  »Izgradnja odseka Kranjčeva – kroţišče Ţale«  

 

Ţupan je predlagal, da se amandmaja ne sprejme. 

 

Svetnik Dragutin Mate je podal postopkovni predlog sklepa,  da se predsednico Statutarno pravne 

komisije vpraša za mnenje, ali je potrebno spoštovati odločitve ustavnega sodišča. 

 

Ţupan predloga svetnika Dragutina Mateja ni dal na glasovanje s pojasnilom, da je Statutarno pravna 

komisija amandmaje ţe obravnavala in se do njih ţe opredelila.  

 

Navzočnost se ni spremenila (34 svetnikov). 

Za je glasovalo 10 svetnikov. Proti je glasovalo 23 svetnikov. 

 

Amandma ni bil sprejet. 

 

Svetnik Mirko Brnič Jager je podal postopkovni predlog sklepa, da so v zvezi z amandmajem, za 

katerega je ţupan predlagal, da se ne sprejme, pristojni imeli dovolj časa, da ga popravijo. 

 

Ţupan predloga svetnika Mirka Brnič Jagra ni dal na glasovanje s pojasnilom, da to ni proceduralni 

predlog. 

 

2. AMANDMA ţupana: 

 

Pri proračunskem uporabniku 4.11. Sluţba za razvojne projekte in investicije se spremeni 

načrt razvojnih programov za projekt Vrtec Otona Ţupančiča, enota Čebelica, rušitev in 

novogradnja (NRP 7560-10-0387) v ocenjeni višini in dinamiki financiranja zaradi novelacije 

DIIP. 

 

NRP Vrtec Otona Ţupančiča, enota Čebelica, rušitev in novogradnja se spreminja kot sledi: 

- v letu 2012 se sredstva zagotavljajo v višini 8.880 EUR  

- v letu 2013 se vrednost spreminja iz 55.393 EUR na 1.289.183 EUR 

- v letu 2014 se vrednost spreminja iz 60.393 EUR na 682.204 EUR 

- zneski od 2015 dalje se brišejo v seznamu NRP za NRP 7560-10-0387. 

Celotna vrednost projekta se povišuje po novelaciji iz 1.617.640 EUR po tekočih cenah 

na 1.980.267 EUR. 

 

Sredstva za izdelavo investicijske dokumentacije za leto 2012 se zagotovijo v višini 8.800 EUR 

na: 

- proračunski postavki 091199 Večje obnove in gradnje vrtcev, podkonto 4208 04 Načrti 

in druga projektna dokumentacija, konto 4208, NRP 7560-10-0387 Vrtec Otona 

Ţupančiča, enota Čebelica, rušitev in novogradnja, za izdelavo potrebne investicijske 

dokumentacije; 

Sredstva v višini 8.880,00 EUR se zagotovijo iz proračunske postavke: 

- 091199 Večje obnove in gradnje vrtcev, podkonto 4208 04 Načrti in druga projektna 

dokumentacija, konto 4208, NRP 7560-10-0341 izgradnja vrtca na lokaciji Podutik. 

 

Skladno s tem amandmajem se uskladijo tudi ostali deli proračuna vključno z načrtom 

razvojnega programa ter obrazloţitve.   

 

Ţupan je predlagal, da se amandma sprejme. 

 

Navzočnost se ni spremenila (34 svetnikov). 
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Za je glasovalo 34 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Amandma je bil sprejet. 

 

VI. 

O proračunskem uporabniku 4. 15. ODDELEK ZA ŠPORT, h kateremu je ţupan vloţil amandmaja, 

ni razpravljal nihče, zato je ţupan dal na glasovanje: 

 

1. AMANDMA ţupana: 

 

V finančnem načrtu proračunskega uporabnika 4.15 Oddelek za šport, se v načrtu razvojnih 

programov na NRP 7560-10-0310 Plavalno gimnastični center Ilirija, poveča na kontu 4208, 

podkontu 4208 04, PP 081060 za leto 2012 za znesek 102.449 EUR. Sredstva se zagotovijo iz 

finančnega načrta 4.15. Oddelek za šport kot sledi:  

 

 sredstva v višini 65.000 EUR se razporeja iz proračunske postavke 081006 

Vzdrţevanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski 

pregledi podkonto 4133 02 Tekoči transferi v javne zavode – za izdatke za blago in 

storitve, konto 4133 na proračunsko postavko 081060 Projekti – investicije v 

športno infrastrukturo – udeleţba MOL podkonto 4208 04 Načrti in druga 

projektna dokumentacija, konto 4208, NRP 7560-10-0310 – Plavalno gimnastični 

center Ilirija;  

 znotraj proračunske postavke 081060 Projekti – investicije v športno infrastrukturo 

– udeleţba MOL se prerazporedijo sredstva v višini 37.449 EUR iz podkonta 4204 

01 Novogradnje, konto 4204, NRP 7560-10-0433 Športni park Črnuče na podkonto 

4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija, 4208, NRP 7560-10-0310 – 

Plavalno gimnastični center Ilirija.  

 

Skladno s tem amandmajem se uskladijo tudi ostali deli proračuna vključno z načrtom 

razvojnega programa ter obrazloţitve. 

 

Ţupan je predlagal, da se amandma sprejme. 

 

Navzočnost se ni spremenila (34 svetnikov). 

Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 

 

Amandma je bil sprejet. 

 

2. AMANDMA ţupana: 

 

V finančnem načrtu proračunskega uporabnika 4.15. Oddelek za šport se na proračunsko 

postavko 081009 Obnova in investicijsko vzdrţevanja javnih športnih objektov MOL in 

opreme, podkonto 4323 00 Investicijski transferi javnim zavodom, konto 4323, 7560-10-0309 

Manjša investicijsko vzdrţevalna dela na športnih objektih, prerazporedijo sredstva v višini 

110.000 eurov.  

 

Sredstva v višini 110.000 eurov se prerazporedijo iz finančnega načrta proračunskega 

uporabnika 4.15. Oddelek za šport, proračunske postavke 081008 Vzdrţevanje in obratovanje 

Športnega centra Stoţice podkonta 4323 00 Investicijski transferi javnim zavodom, konto 4323, 

NRP 7560-10-0309 Manjša investicijsko vzdrţevalna dela na športnih objektih. 

 

Skladno s tem amandmajem se uskladijo tudi ostali deli proračuna vključno z načrtom 

razvojnega programa ter obrazloţitve. 
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Ţupan je predlagal, da se amandma sprejme. 

 

Navzočnost se ni spremenila (34 svetnikov). 

Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 

 

Amandma je bil sprejet. 

 

Nato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 
 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o rebalansu proračuna Mestne 

občine Ljubljana za leto 2012 skupaj s sprejetimi amandmaji.  
 

Navzočnost se ni spremenila (34 svetnikov). 

Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti je glasovalo 6 svetnikov. 
 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

B) PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH  SKLEPA O NAČRTU 

RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŢENJEM MESTNE OBČINE LJUBLJANA V 

VREDNOSTI NAD 200.000 EUROV ZA LETO 2012 

 

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

 

Simona Remih, vodja Oddelka za ravnanje z nepremičninami, je podala uvodno obrazloţitev.  

 

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

 

Predsednica Statutarno pravne komisije Maša Kociper ni ţelela besede. 

 

Razpravljala sta svetnika Miha Jazbinšek in Meta Vesel Valentinčič. 

 

Ţupan je podal odgovore in pojasnila v zvezi z razpravama svetnikov in nato dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 
 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah 

Sklepa o Načrtu ravnanja z nepremičnim premoţenjem Mestne občine Ljubljana v vrednosti 

nad 200.000 eurov za leto 2012. 
 

Navzočnost se ni spremenila (34 svetnikov). 

Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 

Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 6. 
 

A) OSNUTEK ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA 

LETO 2013 
 

B) OSNUTEK ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA 

LETO 2014 
 

Ţupan je predlagal, da mestni svet točki a in b obravnava skupaj, glasovanje pa bo potekalo o vsakem 

predlogu posebej. 
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Gradivo za to točko so svetniki prejeli pred in s sklicem seje. S sklicem so prejeli tudi pobude in 

predloge občanov, organizacij in četrtnih skupnosti Šiška, Posavje, Vič in Rudnik. Po sklicu so 

prejeli pripombe svetnika Mirka Brnič Jagra in občana ter poročila naslednjih odborov Mestnega 

sveta Mestne občine Ljubljana: 

- Odbora za lokalno samoupravo, 

- Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost, 

- Odbora za gospodarske dejavnosti, turizem in kmetijstvo, 

- Odbora za gospodarske javne sluţbe in promet, 

- 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 in 

- Odbora za finance. 

 

Sklep Sveta Četrtne skupnosti Center pa je prispel prepozno, zato ga mestni svet ni obravnaval. 

   

Urša Otoničar, vodja Oddelka za finance in računovodstvo, je podala uvodno obrazloţitev. 

 

Predsednica pristojnega Odbora za finance Jadranka Dakić je predstavila stališče odbora k obema 

osnutkoma odlokov. 

 

Predsednica Statutarno pravne komisije Maša Kociper ni ţelela besede. 

 

Razpravljali so svetniki Miha Jazbinšek, Mojca Kucler Dolinar, prof. dr. Metka Tekavčič, Marko 

Šiška, Roman Jakič in Mirko Brnič Jager ter ţupan. 

 

Ţupan je svetniku Mihi Jazbinšku zaradi kršenja reda na seji izrekel opomin. 

 

Ker svetnik Miha Jazbinšek ni upošteval opomina, je ţupan predlagal mestnemu svetu, da glasuje o 

tem, da se svetnika Miho Jazbinška odstrani s seje, in dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Svetnika Miho Jazbinška se odstrani s seje mestnega sveta. 

 

Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov. 

 

Svetnik Mirko Brnič Jager je podal postopkovni predlog sklepa, da se o predlogu ţupana ne glasuje, 

ker bi bilo glasovanje o tem nesmiselno. 

 

Ţupan je v skladu s poslovnikom mestnega sveta nadaljeval z vodenjem seje.  

 

V nadaljevanju so razpravljali še svetniki: Mojca Škrinjar, Aleš Čerin, izr. prof. dr. Milena Mileva 

Blaţić, Meta Vesel Valentinčič, Tjaša Ficko in Gregor Istenič. 

 

Po končani razpravi je ţupan dal na glasovanje: 

 

1. PREDLOG SKLEPA k točki A: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Osnutek Odloka o proračunu Mestne občine 

Ljubljana za leto 2013 skupaj s pripombami. 
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Navzočnost je priglasilo 37 svetnikov. 

Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti je glasovalo 5 svetnikov. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

2. PREDLOG SKLEPA k točki B: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Osnutek Odloka o proračunu Mestne občine 

Ljubljana za leto 2014 skupaj s pripombami. 

 

Navzočnost se ni spremenila (37 svetnikov). 

Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti je glasovalo 7 svetnikov. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 7. 

 

PREDLOG ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU 133 

MOSTE – SELO DEL IN 313 ZALOŠKA (GRABLOVIČEVA – KAJUHOVA) DEL 

 

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

urejanje prostora in urbanizem. 

 

Alenka Pavlin, vodja Odseka za prostorske izvedbene akte in prenovo, je podala uvodno 

obrazloţitev.  

 

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

 

Predsednica Statutarno pravne komisije Maša Kociper ni ţelela besede. 

 

Ker k predlogu Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 133 Moste – Selo del in 313 

Zaloška (Grablovičeva – Kajuhova) del ni bil vloţen noben amandma, ni bilo razprave, zato je mestni 

svet prešel na glasovanje o 

 

PREDLOGU SKLEPA: 
 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o občinskem podrobnem 

prostorskem načrtu 133 Moste – Selo del in 313 Zaloška (Grablovičeva – Kajuhova) del. 

 

Obrazloţitev glasu je podal svetnik Mirko Brnič Jager. 
 

Navzočnost je priglasilo 31 svetnikov. 

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

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 8. 
 

PREDLOG ODLOKA O DOPOLNITVI ODLOKA O OSKRBI S PITNO VODO S 

PREDLOGOM ZA HITRI POSTOPEK 

 

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

gospodarske javne sluţbe in promet. 
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David Polutnik iz Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet je podal uvodno obrazloţitev.  

 

Julijana Ţibert, predsednica Odbora za gospodarske javne sluţbe in promet, je podala stališče odbora. 

 

Predsednica Statutarno pravne komisije Maša Kociper ni ţelela besede. 

 

1.) 

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

mestnega sveta). O Predlogu za sprejem Odloka o dopolnitvi Odloka o oskrbi s pitno vodo po 

hitrem postopku ni razpravljal nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

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

oskrbi s pitno vodo sprejme po hitrem postopku. 

 

Navzočnost je priglasilo 29 svetnikov. 

Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

2.) 

Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o oskrbi s pitno vodo 

 

Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o oskrbi s 

pitno vodo. 

 

Navzočnost se ni spremenila (29 svetnikov). 

Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 9. 

 

OSNUTEK ODLOKA O RAZGLASITVI JEŢARJEVE DOMAČIJE V ŠMARTNEM ZA 

KULTURNI SPOMENIK LOKALNEGA POMENA  

 

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

raziskovalno dejavnost. 

 

Dr. Uroš Grilc, vodja Oddelka za kulturo, je podal uvodno obrazloţitev.  

 

Mirko Brnič Jager, predsednik Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost, je podal stališče odbora. 

 

Predsednica Statutarno pravne komisije Maša Kociper ni ţelela besede. 

 

Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/Skupna%20mapa%20sej/15.seja/osnutekOdlokaJezarjevaDamijanaPregled.docx
http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/Skupna%20mapa%20sej/15.seja/osnutekOdlokaJezarjevaDamijanaPregled.docx
http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/Skupna%20mapa%20sej/15.seja/osnutekOdlokaJezarjevaDamijanaPregled.docx
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PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme osnutek Odloka o razglasitvi Jeţarjeve domačije 

v Šmartnem za kulturni spomenik lokalnega pomena. 

 

Navzočnost je priglasilo 32 svetnikov. 

Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

Ker k osnutku Odloka o razglasitvi Jeţarjeve domačije v Šmartnem za kulturni spomenik lokalnega 

pomena ni bilo pripomb, ki bi se nanašale na spremembe in dopolnitve njegovega besedila, je ţupan 

v skladu s petim odstavkom 122. člena poslovnika mestnega sveta dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Po sprejemu osnutka Odloka o razglasitvi Jeţarjeve domačije v Šmartnem 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 (32 svetnikov). 

Za je glasovalo 33 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

O predlogu odloka ni razpravljal nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o razglasitvi Jeţarjeve domačije 

v Šmartnem za kulturni spomenik lokalnega pomena. 

 

Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 

Za je glasovalo 34 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 10. 

 

PREDLOG LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA ZA LETO 

2013 

 

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

šport. 

 

Marko Kolenc, vodja Oddelka za šport, je podal uvodno obrazloţitev.  

 

Dr. Marta Bon, predsednica Odbora za šport, je podala stališče odbora. 

 

Predsednica Statutarno pravne komisije Maša Kociper ni ţelela besede. 

 

Razpravljala je svetnica Mojca Škrinjar. 

 

Po končani razpravi je ţupan dal na glasovanje 

http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/Skupna%20mapa%20sej/15.seja/osnutekOdlokaJezarjevaDamijanaPregled.docx
http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/Skupna%20mapa%20sej/15.seja/osnutekOdlokaJezarjevaDamijanaPregled.docx
http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/Skupna%20mapa%20sej/15.seja/osnutekOdlokaJezarjevaDamijanaPregled.docx
http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/Skupna%20mapa%20sej/15.seja/osnutekOdlokaJezarjevaDamijanaPregled.docx
http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/Skupna%20mapa%20sej/15.seja/osnutekOdlokaJezarjevaDamijanaPregled.docx
http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/Skupna%20mapa%20sej/15.seja/osnutekOdlokaJezarjevaDamijanaPregled.docx
http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/Skupna%20mapa%20sej/15.seja/osnutekOdlokaJezarjevaDamijanaPregled.docx
http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/Skupna%20mapa%20sej/15.seja/osnutekOdlokaJezarjevaDamijanaPregled.docx


 

20 

 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Letnega programa športa v Mestni 

občini Ljubljana za leto 2013. 

 

Navzočnost je priglasilo 32 svetnikov. 

Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

S tem je bil izčrpan dnevni red 19. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, zato je ţupan ob 

18.52 uri sejo končal.  

 

 

 

Vodja 

Sluţbe za organiziranje dela mestnega sveta 

Matjaž Bregar 

 

Ţupan 

Mestne občine Ljubljana 

Zoran Janković 

 

 


