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Številka: 03200-19/2012-27 

Datum: 18. 2. 2013    

 

 

ZAPISNIK 

 

 

22. seje Mestnega sveta Mestne obĉine Ljubljana, ki je bila v ponedeljek, 14. januarja 2013. 

 

Seja je potekala v Veliki sejni dvorani Mestne občine Ljubljana, Mestna hiša, 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, Aleš Kardelj, Mojca Kavtičnik – Ocvirk, Maša Kociper, 

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

Makoter, 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 ni udeleţila svetnica Zofija Mazej Kukovič. 

 

Seja se je pričela ob 15.37 uri ob navzočnosti 29 svetnikov. 

 

V skladu s 93. členom Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana odloča mestni svet o 

mandatnih vprašanjih na začetku seje. Svetniki so prejeli predlog ugotovitvenega sklepa Komisije za 

mandatna vprašanja, volitve in imenovanja o prenehanju mandata člana mestnega sveta Dragutinu 

Mateju. Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Aleš Čerin je podal 

uvodno obrazloţitev.  

 

Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG  UGOTOVITVENEGA SKLEPA: 

 

Dragutinu Mateju preneha mandat ĉlana Mestnega sveta Mestne obĉine Ljubljana, ker je 

izgubil volilno pravico. 

 

Mandat preneha z dnem sprejema tega ugotovitvenega sklepa. 

 
Navzočnost je priglasilo 32 svetnikov. 

Za je glasovalo 34 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Ugotovitveni sklep je bil sprejet. 
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S sklicem seje so svetniki prejeli predlog dnevnega reda 22. seje Mestnega sveta Mestne občine 

Ljubljana: 

 

1. Potrditev zapisnika 20. seje Mestnega sveta Mestne obĉine Ljubljana 

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

3. Poroĉilo ţupana 

4. Kadrovske zadeve 

5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o obĉinskem prostorskem naĉrtu 

Mestne obĉine Ljubljana - izvedbeni del  

6. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o obĉinskem lokacijskem naĉrtu za 

del obmoĉja urejanja BS 2/5 Nove Stoţice in za del obmoĉja urejanja BO 2/4 Smelt  

7. Predlog Poslovnega naĉrta druţbe Ţale Javno podjetje d.o.o., za leto 2013  

8. Predlog Poslovnega naĉrta druţbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišĉa in trţnice, d.o.o. 

za leto 2013 

9. Predlog Sprememb Lokalnega energetskega koncepta Mestne obĉine Ljubljana 

10. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem podroĉju 

Mestne uprave Mestne obĉine Ljubljana s predlogom za hitri postopek 

11. a) Predlog Sklepa o doloĉitvi skupne vrednosti pravnih poslov nepremiĉnega premoţenja,  

ki  jih lahko sklepa Mestna obĉina Ljubljana  v letu  2013 

 b) Predlog Sklepa o doloĉitvi skupne vrednosti pravnih poslov nepremiĉnega premoţenja,  

   ki  jih lahko sklepa Mestna obĉina Ljubljana  v letu  2014 

12. a) Predlog Odloka o doloĉitvi imen ulic, mostov, brvi in sprememb potekov ulic na obmoĉju 

           Mestne obĉine Ljubljana 

      b) Predlog Odloka o doloĉitvi imen ulic, ukinitvi imena ulice in spremembah potekov ulic    

          na obmoĉju Mestne obĉine Ljubljana  

 

Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje: 

 

PREDLOG SKLEPA: 
 

Mestni svet Mestne obĉine Ljubljana sprejme predlog dnevnega reda 22. seje mestnega sveta. 

 

Navzočnost je priglasilo 29 svetnikov. 

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

 

Predlagani dnevni red je bil sprejet. 

 

 

AD 1. 

 

POTRDITEV ZAPISNIKA 20. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBĈINE 

LJUBLJANA 

 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. 

 

Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne obĉine Ljubljana potrdi zapisnik 20. seje Mestnega sveta Mestne obĉine 

Ljubljana z dne 26. novembra 2012. 

 

Navzočnost je priglasilo 29 svetnikov. 

Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
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Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 2. 

 

VPRAŠANJA IN POBUDE SVETNIKOV TER ODGOVORI NA VPRAŠANJA IN 

POBUDE 

 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli po sklicu seje.  

 

Pisnega vprašanja z zahtevo za ustno predstavitev ni poslal noben svetnik. 

 

Vprašanja sta poslala: 

- svetnica Breda Brezovar Papeţ (glede ureditve klančine na Kumrovški ulici 9 in 11) in 

- svetnik mag. Tomaţ Ogrin (glede  

1. Papir servisa, 

2. predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu MOL – 

izvedbeni del). 

 

Odgovore na vprašanja z 21. seje mestnega sveta so prejeli vsi svetniki.  

 

 

AD 3. 

 

POROĈILO ŢUPANA 

 

Ţupan je podal poročilo. 

 

 

AD 4. 

 

KADROVSKE ZADEVE 

 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli po sklicu seje. 

 

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

obrazloţitev. 

 

1. PREDLOG SKLEPA O PREDLOGU ZA IMENOVANJE PREDSTAVNIKA MESTNE 

OBĈINE LJUBLJANA V RAZVOJNI SVET LJUBLJANSKE URBANE REGIJE 

 

Razpravljal je svetnik mag. Anţe Logar in podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da se odloţi  

glasovanje o tem predlogu sklepa, ali pa se ponovi postopek in izbere novega predstavnika. 

 

Ţupan je dal na glasovanje 

 

POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnika mag. Anţeta Logarja: 

 

Predlog Sklepa o predlogu za imenovanje predstavnika Mestne obĉine Ljubljana v Razvojni svet 

Ljubljanske urbane regije se umakne z dnevnega reda 22. seje mestnega sveta. 

 

Ţupan je podal pojasnilo v zvezi s postopkovnim predlogom svetnika mag. Anţeta Logarja in 

predlagal, da mestni svet predloga ne sprejme. 
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Navzočnost je priglasilo 30 svetnikov. 

Za je glasovalo 10 svetnikov. Proti je glasovalo 22 svetnikov. 

 

Postopkovni predlog sklepa ni bil sprejet. 

 

 

Svetnik Mirko Brnič Jager je podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da se odloţi glasovanje o 

tem predlogu sklepa. 

 

Ţupan je dal na glasovanje 

 

POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnika Mirka Brniĉ Jagra: 

 

Obravnava Predloga Sklepa o predlogu za imenovanje predstavnika Mestne obĉine Ljubljana v 

Razvojni svet Ljubljanske urbane regije se preloţi oziroma odloţi. 

 

Navzočnost je priglasilo 37 svetnikov. 

Za je glasovalo 11 svetnikov. Proti je glasovalo 23 svetnikov. 

 

Postopkovni predlog sklepa ni bil sprejet. 

 

 

Nato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestna obĉina Ljubljana predlaga, da se v Razvojni svet Ljubljanske urbane regije imenuje: 

 

Zoran JANKOVIĆ. 

 

Navzočnost se ni spremenila (37 svetnikov). 

Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti je glasovalo 6 svetnikov. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

2. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA MESTNE OBĈINE 

LJUBLJANA V SVET GIMNAZIJE VIĈ 

 

Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

V Svet Gimnazije Viĉ se imenuje: 

 

Danilo ŠARIĆ. 

 

Mandat imenovanega traja štiri leta. 

 

Navzočnost se ni spremenila (37 svetnikov). 

Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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3. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNICE MESTNE OBĈINE 

LJUBLJANA V SVET SREDNJE VZGOJITELJSKE ŠOLE IN GIMNAZIJE LJUBLJANA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

V Svet Srednje vzgojiteljske šole  in gimnazije Ljubljana se imenuje: 

 

Franja Mojca ŠKOF. 

 

Mandat imenovane traja štiri leta. 

 

Navzočnost se ni spremenila (37 svetnikov). 

Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

4. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA MESTNE OBĈINE 

LJUBLJANA V SVET ŠOLSKEGA CENTRA LJUBLJANA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

V Svet Šolskega centra Ljubljana se za predstavnika Mestne obĉine Ljubljana  imenuje: 

  

prof. dr. Janez TUŠEK. 

 

Mandat imenovanega traja štiri leta. 

 

Navzočnost se ni spremenila (37 svetnikov). 

Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

5. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJA SREDNJE GRADBENE, 

GEODETSKE IN OKOLJEVARSTVENE ŠOLE LJUBLJANA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Vojku GORIĈANU se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnatelja Srednje gradbene, 

geodetske in okoljevarstvene šole Ljubljana. 

 

Navzočnost se ni spremenila (37 svetnikov). 

Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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6. PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K RAZREŠITVI DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA 

LEKARNA LJUBLJANA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne obĉina Ljubljana daje soglasje k razrešitvi Marka Jakliĉa z mesta direktorja 

javnega zavoda Lekarna Ljubljana. 

 

Navzočnost se ni spremenila (37 svetnikov). 

Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

7. PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K IMENOVANJU DIREKTORJA JAVNEGA 

ZAVODA  LEKARNA LJUBLJANA 

 

Svetnik Mirko Brnič Jager je razpravljal in podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da se točka 

odloţi in se o njej ne glasuje. 

 

Nato so razpravljali še svetniki mag. Tomaţ Ogrin, Sašo Rink, mag. Anţe Logar, Aleš Čerin, Miha 

Jazbinšek, Breda Brezovar Papeţ in Mojca Kucler Dolinar ter ţupan. 

 

Svetnik Mirko Brnič Jager je podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, naj solastniki podjetja 

KLM Naloţbe pri glasovanju o predlogu sklepa zapustijo dvorano. 

 

Ţupan je dal na glasovanje  

 

POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnika Mirka Brniĉ Jagra: 

 

Solastniki podjetja KLM Naloţbe (Zoran Janković, Jadranka Dakić, Aleš Ĉerin) pri glasovanju 

o predlogu Sklepa o soglasju k imenovanju direktorja Javnega zavoda Lekarna Ljubljana 

zapustijo dvorano. 

 

Ţupan je predlagal, da mestni svet postopkovnega predloga sklepa ne sprejme. 

 

Navzočnost se ni spremenila (37 svetnikov). 

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

 

Postopkovni predlog sklepa ni bil sprejet. 

 

 

Svetnik mag. Anţe Logar je podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, naj se Statutarno pravna 

komisija opredeli, ali obstajajo razlogi za izločitev svetnikov, ki so solastniki podjetja KLM, iz 

odločanja na podlagi 37. člena poslovnika mestnega sveta. 

  

Ţupan je dal na glasovanje  

 

POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnika mag. Anţeta Logarja: 

 

Statutarno pravna komisija naj se opredeli, ali obstajajo razlogi za izloĉitev svetnikov, ki sta 

solastnika podjetja KLM, iz odloĉanja na podlagi 37. ĉlena poslovnika mestnega sveta. 
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Ţupan je predlagal, da mestni svet postopkovnega predloga sklepa ne sprejme. 

 

Navzočnost se ni spremenila (37 svetnikov). 

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

 

Na zahtevo svetnika iz dvorane je ţupan dal postopkovni predlog sklepa svetnika mag. Anţeta Logarja 

ponovno na glasovanje. 

 

Navzočnost se ni spremenila (37 svetnikov). 

Za je glasovalo 10 svetnikov. Proti je glasovalo 21 svetnikov. 

 

Postopkovni predlog sklepa ni bil sprejet. 

 

 

Nato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne obĉina Ljubljana daje soglasje k imenovanju dr. Marjana SEDEJA za 

direktorja Javnega zavoda Lekarna Ljubljana. 

 

Mandat imenovanega traja štiri leta. 

 

Navzočnost se ni spremenila (37 svetnikov). 

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

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 5. 

 

  PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O OBĈINSKEM 

PROSTORSKEM NAĈRTU MESTNE OBĈINE LJUBLJANA – IZVEDBENI DEL 

 

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

urejanje prostora in urbanizem ter amandmaje ţupana. 

 

Mag. Miran GAJŠEK in Tomaţ SOUVAN iz Oddelka za urejanje prostora sta podala uvodno 

obrazloţitev.  

 

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

 

Član Statutarno pravne komisije Aleš Čerin ni ţelel besede. 

 

 

I. 

Pri razpravi o 19. ĉlenu predloga odloka, h kateremu je ţupan vloţil amandma, je svetnik Mirko Brnič 

Jager podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da se obravnava točke odloţi, preloţita se tako 

razprava kot tudi glasovanje o predlogu odloka. 

 

Ţupan je dal na glasovanje 

 

POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnika Mirka Brniĉ Jagra: 

 

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/15.%20seja/gameljne&FolderCTID=&View=%7bFEB65C4E-CC89-42A7-B2CF-D60F86DFBF13%7d
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Razprava o toĉki z naslovom »Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

obĉinskem prostorskem naĉrtu Mestne obĉine Ljubljana – izvedbeni del« se prekine, obravnava 

toĉke se preloţi na naslednjo sejo. 

 

Ţupan je predlagal, da mestni svet predloga ne sprejme. 

 

Navzočnost je priglasilo 39 svetnikov. 

Za je glasovalo 18 svetnikov. Proti je glasovalo 20 svetnikov. 

 

Svetnik Miha Jazbinšek je zahteval ponovitev glasovanja. 

 

Ţupan je dal postopkovni predlog sklepa svetnika Mirka Brnič Jagra ponovno na glasovanje. 

 

Navzočnost se ni spremenila (39 svetnikov). 

Za je glasovalo 19 svetnikov. Proti je glasovalo 21 svetnikov. 

 

Postopkovni predlog sklepa ni bil sprejet. 

 

 

Nato je ţupan dal na glasovanje 

 

AMANDMA ţupana: 

 

V 19. ĉlenu, v spremenjenem 24. ĉlenu, se v drugem stavku sedemnajstega odstavka beseda 

»petnajstega« nadomesti z besedo »šestnajstega«. 

 

Navzočnost se ni spremenila (39 svetnikov). 

Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti je glasovalo 6 svetnikov. 

 

Amandma je bil sprejet. 

 

II. 

O 30. ĉlenu predloga odloka, h kateremu je ţupan vloţil amandma, so razpravljali svetniki: Gregor 

Istenič, Miha Jazbinšek, prof. Janez Koţelj, Mojca Škrinjar in Mirko Brnič Jager. 

 

Odgovore in pojasnila v zvezi z razpravo svetnika Gregorja Isteniča je podal Tomaţ Souvan. 

 

Po končani razpravi je ţupan dal na glasovanje 

 

AMANDMA ţupana: 

 

V 30. ĉlenu, v spremenjenem 38. ĉlenu:  

- se v prvem odstavku v preglednici 11 besedilo pri toĉki »2. Poslovno-trgovske 

dejavnosti« nadomesti z besedilom, ki se glasi: 

 

2. Poslovno-trgovske dejavnosti    

12201 Stavbe javne uprave 1 PM/60,00 m
2 
BTP 

objekta,
  

od tega najmanj 30 

% PM za obiskovalce 

 

1 PM/100,00 m
2 
BTP 

objekta 

12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic, ki 

poslujejo s strankami 

1 PM/60,00 m
2
 BTP 

objekta 

od tega najmanj 40 

 

2 PM/100,00 m
2 
BTP 

objekta 
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% PM za obiskovalce 

12203 Druge poslovne stavbe (mešani 

poslovni programi) 

1 PM/60,00 m
2 
BTP 

objekta, 

od tega 10 % PM za 

obiskovalce 

 

1 PM/100,00 m
2 
BTP 

objekta 

12301 Trgovske stavbe 

(lokalna trgovina do 200,00 m
2
 BTP 

 

PM ni treba 

zagotavljati 
PM ni treba 

zagotavljati 

12301 Trgovske stavbe 

(lokalna trgovina od 200,00 do 500,00 m
2
 

BTP) 

 

1 PM/40,00 m
2 
BTP, 

od tega najmanj 75 

% PM za obiskovalce 

2 PM/100,00 m
2
 BTP 

objekta 

12301 Trgovske stavbe 

(trgovina z neprehrambnimi izdelki) 

1 PM/70,00 m
2 
BTP 

objekta, 

od tega najmanj 75 

% PM za obiskovalce 

1 PM/100,00 m
2
 BTP 

objekta 

 

12301 Trgovske stavbe 

(nakupovalni center, veĉnamenski 

trgovsko-zabavišĉni center nad 

500,00 m
2
) 

1 PM/25,00 m
2 
BTP 

objekta, 

od tega najmanj 75 

% PM za obiskovalce 

1 PM/100,00 m
2
 BTP 

objekta 

 

12301 Trgovske stavbe 

(odprte in pokrite trţnice) 

1 PM/30,00 m
2 
BTP 

objekta, 

od tega najmanj 80 

% PM za obiskovalce 

2 PM/100,00 m
2
 BTP 

objekta 

 

12304 Stavbe za storitvene dejavnosti 

(obrtno-servisne dejavnosti – frizer, 

urar, ĉistilnica, fizioterapija, 

avtopralnice, lekarne …) do 200 m
2 
BTP  

PM ni treba 

zagotavljati 

PM ni treba 

zagotavljati 

12304 Stavbe za storitvene dejavnosti 

(obrtno-servisne dejavnosti – frizer, 

urar, ĉistilnica, fizioterapija, 

avtopralnice, lekarne …) nad 200 m
2  

BTP  

1 PM/25,00 m
2 
BTP 

objekta, 

od tega najmanj 75 

% PM za 

obiskovalce,  

ne manj kot 2 PM za 

obiskovalce na lokal 

1 PM/100,00 m
2
 BTP 

objekta 

 

12303 Bencinski servisi z osebjem 

 

1 PM/25,00 m
2 
BTP 

stavbe, 

ne manj kot 3 PM za 

obiskovalce 

 

1 PM/200,00 m
2
 BTP 

stavbe 

- se v ĉetrtem odstavku za besedo »promet« v prvem stavku pika nadomesti z vejico in 

doda besedilo »razen za objekte iz toĉke 1 preglednice 11 tega ĉlena, za katere je treba 

zgraditi najmanj 70 % predpisanih PM za motorni promet, vendar za 11100 

Enostanovanjske stavbe, 11210 Dvostanovanjske stavbe in 11221 Tri-in veĉstanovanjske 

stavbe ne manj kot 1 PM/stanovanje.” Drugi stavek se ĉrta; 

- se v petem odstavku v zadnji alineji za besedo »zakona« vejica nadomesti s piko, ostalo 

besedilo pa se ĉrta. 

 

Navzočnost se ni spremenila (39 svetnikov). 

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

 

Amandma je bil sprejet. 
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III. 

O Prilogi 2 predloga odloka, h kateri je ţupan vloţil amandma, ni razpravljal nihče, zato je ţupan dal 

na glasovanje 

 

AMANDMA ţupana: 

 

V PRILOGI 2 odloka z naslovom »Usmeritve za izdelavo posameznih OPPN« se v toĉki 1. 

besedilo »Usmeritve za OPPN 374 »Med Tolstojevo in Mašera-Spasićevo – vzhod« se v celoti 

ĉrtajo.« nadomesti z besedilom: 

»Pri OPPN 374 »Med Tolstojevo in Mašera-Spasićevo – vzhod« se pri usmeritvah za celotno 

obmoĉje OPPN v rubriki »DO UVELJAVITVE OPPN VELJA« celotno besedilo spremeni tako, 

da se glasi: 

»95. ĉlen odloka OPN MOL ID, na delu obmoĉja pa Odlok o zazidalnem naĉrtu za obmoĉje 

urejanja BP1/3 Mladinska knjiga, del (Uradni list RS, št. 70/95).«. 

 

Navzočnost se ni spremenila (39 svetnikov). 

Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti je glasovalo 9 svetnikov. 

 

Amandma je bil sprejet. 

 

 

Nato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne obĉine Ljubljana sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o obĉinskem prostorskem naĉrtu Mestne obĉine Ljubljana – izvedbeni del skupaj s 

sprejetimi amandmaji. 

 

Obrazloţitev glasu so podali svetniki: Gregor Istenič, Mirko Brnič Jager, Miha Jazbinšek, mag. Tomaţ 

Ogrin in Breda Brezovar Papeţ. 

 

Navzočnost se ni spremenila (39 svetnikov). 

Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti je glasovalo 15 svetnikov. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 6. 

 

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O OBĈINSKEM 

LOKACIJSKEM NAĈRTU ZA DEL OBMOĈJA UREJANJA BS 2/5 NOVE STOŢICE IN ZA 

DEL OBMOĈJA UREJANJA BO 2/4 SMELT 

 

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

urejanje prostora in urbanizem ter amandma ţupana. 

 

Alenka Pavlin, vodja Odseka za prostorske izvedbene akte in prenovo v Oddelku za urejanje prostora, 

je podala uvodno obrazloţitev.  

 

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

 

Član Statutarno pravne komisije Aleš Čerin ni ţelel besede. 
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O 9. ĉlenu predloga odloka, h kateremu je ţupan vloţil amandma, ni razpravljal nihče, zato je ţupan 

dal na glasovanje 

 

AMANDMA ţupana: 

 

V 9. ĉlenu se v drugi alineji ĉrta drugi stavek drugega odstavka, ki se glasi: »Za površine, ki so 

namenjene stanovanjem, je treba zgraditi najmanj 70 % predpisanih PM za motorni promet, 

vendar ne manj kot 1 PM/stanovanje.«, dosedanji tretji stavek pa postane drugi. 

 

Navzočnost je priglasilo 32 svetnikov. 

Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 

 

Amandma je bil sprejet. 

 

 

Nato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne obĉine Ljubljana sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o obĉinskem lokacijskem naĉrtu za del obmoĉja urejanja BS 2/5 Nove Stoţice in za del 

obmoĉja urejanja BO 2/4 Smelt skupaj s sprejetim amandmajem. 

 

Obrazloţitev glasu so podali svetniki: Miha Jazbinšek, Mirko Brnič Jager, Gregor Istenič in mag. 

Anţe Logar. 

 

Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 

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

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 7. 

 

PREDLOG POSLOVNEGA NAĈRTA DRUŢBE ŢALE, D. O. O. ZA LETO 2013 

 

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

gospodarske javne sluţbe in promet. 

 

Mag. Robert Martinčič, direktor druţbe Ţale, d.o.o., je podal uvodno obrazloţitev.  

 

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

 

Član Statutarno pravne komisije Aleš Čerin je povedal, da komisija ni ugotovila zadrţkov pravne 

narave. 

 

Razpravljali so svetniki Mojca Škrinjar, Roman Jakič, mag. Anţe Logar, prof. dr. Metka Tekavčič, 

mag. Tomaţ Ogrin in Mirko Brnič Jager ter ţupan. 

 

Odgovore in pojasnila v zvezi z razpravami svetnikov je podal mag. Robert Martinčič. 

 

Nato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 
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Mestni svet Mestne obĉine Ljubljana sprejme predlog Poslovnega naĉrta druţbe ŢALE Javno 

podjetje, d. o. o. za leto 2013. 

 

Obrazloţitev glasu je podala svetnica Mojca Škrinjar. 

 

Navzočnost je priglasilo 37 svetnikov. 

Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 8. 

 

PREDLOG POSLOVNEGA NAĈRTA DRUŢBE JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKA 

PARKIRIŠĈA IN TRŢNICE, D.O.O. ZA LETO 2013 

 

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

gospodarske javne sluţbe in promet. 

 

Mateja Duhovnik, direktorica druţbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in trţnice, d.o.o., je podala 

uvodno obrazloţitev.  

 

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

 

Član Statutarno pravne komisije Aleš Čerin je povedal, da komisija ni ugotovila zadrţkov pravne 

narave. 

 

Razpravljali so svetniki: Breda Brezovar Papeţ, Mojca Škrinjar, Miha Jazbinšek in mag. Tomaţ 

Ogrin. 

 

Odgovore in pojasnila v zvezi z razpravami svetnikov je podala Mateja Duhovnik. 

 

Nato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne obĉine Ljubljana sprejme predlog Poslovnega naĉrta druţbe Javno podjetje 

Ljubljanska parkirišĉa in trţnice, d.o.o. za leto 2013. 

 

Obrazloţitev glasu je podal svetnik Miha Jazbinšek. 

  

Navzočnost je priglasilo 34 svetnikov. 

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

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 9. 

 

PREDLOG SPREMEMB LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA MESTNE 

OBĈINE LJUBLJANA 

 

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

varstvo okolja. 
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Alenka Loose, vodja Oddelka za varstvo okolja, je podala uvodno obrazloţitev.  

 

Dunja Piškur Kosmač, predsednica Odbora za varstvo okolja, je podala stališče odbora. 

 

Član Statutarno pravne komisije Aleš Čerin ni ţelel besede. 

 

Svetnik Mirko Brnič Jager je podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da se točka v skladu s106. 

členom poslovnika mestnega sveta odloţi, se ne obravnava in se o njej ne glasuje. 

 

Ţupan je dal na glasovanje 

 

POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnika Mirka Brniĉ Jagra: 

 

Obravnava toĉke z naslovom »Predlog Sprememb Lokalnega energetskega koncepta Mestne 

obĉine Ljubljana« se prekine in se odloţi na naslednjo sejo. 

 

Ţupan je predlagal, da mestni svet postopkovnega predloga ne sprejme. 

 

Navzočnost je priglasilo 29 svetnikov. 

Za je glasovalo 11 svetnikov. Proti je glasovalo 23 svetnikov. 

 

Postopkovni predlog sklepa ni bil sprejet. 

 

 

Razpravljali so svetniki: Mojca Kucler Dolinar, Miha Jazbinšek, Mirko Brnič Jager, mag. Anţe Logar 

in Tjaša Ficko. 

 

Odgovore in pojasnila v zvezi z razpravami svetnikov je podal ţupan in nato dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne obĉine Ljubljana sprejme predlog Sprememb Lokalnega energetskega 

koncepta Mestne obĉine Ljubljana. 

 

Obrazloţitev glasu je podal svetnik Miha Jazbinšek. 

 

Navzočnost se ni spremenila (29 svetnikov). 

Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti je glasovalo 7 svetnikov. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 10. 

 

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 

ORGANIZACIJI IN DELOVNEM PODROĈJU MESTNE UPRAVE MESTNE OBĈINE 

LJUBLJANA S PREDLOGOM ZA HITRI POSTOPEK 

 

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

lokalno samoupravo. 

 

Joţka Hegler, direktorica mestne uprave, je podala uvodno obrazloţitev.  

 

Janko Möderndorfer, podpredsednik Odbora za lokalno samoupravo, je podal stališče odbora. 
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Svetnik Mirko Brnič Jager je podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da se razprava o 1. in 2. 

členu predloga odloka prekine, obravnavata pa se na eni od naslednjih sej mestnega sveta. 

 

Ţupan je dal na glasovanje 

 

POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnika Mirka Brniĉ Jagra: 

 

Obravnava toĉke z naslovom »Predlog za sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka 

o organizaciji in delovnem podroĉju Mestne uprave Mestne obĉine Ljubljana po hitrem 

postopku« se prekine in preloţi na eno od naslednjih sej mestnega sveta. 

 

Ţupan je predlagal, da mestni svet postopkovnega predloga sklepa ne sprejme. 

 

Navzočnost je priglasilo 38 svetnikov. 

Za je glasovalo 11 svetnikov. Proti je glasovalo 23 svetnikov. 

 

Na zahtevo svetnika iz dvorane je ţupan dal postopkovni predlog sklepa svetnika Mirka Brnič Jagra 

ponovno na glasovanje. 

 

Navzočnost se ni spremenila (38 svetnikov). 

Za je glasovalo 11 svetnikov. Proti je glasovalo 24 svetnikov. 

 

Zaradi tehničnih teţav pri delovanju glasovalne naprave je ţupan odredil glasovanje z dvigovanjem 

kartona. 

 

Navzočih je bilo 42 svetnikov. 

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

 

Postopkovni predlog sklepa ni bil sprejet. 

 

 

Član Statutarno pravne komisije Aleš Čerin je povedal, da komisija ni ugotovila zadrţkov za hitri 

postopek. 

 

1.) 

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

mestnega sveta). O Predlogu za sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

organizaciji in delovnem podroĉju Mestne uprave Mestne obĉine Ljubljana po hitrem postopku 

so razpravljali svetniki: Mirko Brnič Jager, Gregor Istenič, Janko Möderndorfer, mag. Anţe Logar in 

prof. dr. Metka Tekavčič. 

 

Po končani razpravi je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne obĉine Ljubljana sprejme predlog, da Odlok o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o organizaciji in delovnem podroĉju Mestne uprave Mestne obĉine Ljubljana sprejme 

po hitrem postopku. 

 

Navzočnost je priglasilo 39 svetnikov. 

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

 

Sklep je bil sprejet. 
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2.) 

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem podroĉju 

Mestne uprave Mestne obĉine Ljubljana 

 

Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne obĉine Ljubljana sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o organizaciji in delovnem podroĉju Mestne uprave Mestne obĉine Ljubljana. 
 

Navzočnost se ni spremenila (39 svetnikov). 

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

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 11. 

 

A) PREDLOG SKLEPA O DOLOĈITVI SKUPNE VREDNOSTI PRAVNIH POSLOV 

NEPREMIĈNEGA PREMOŢENJA, 

KI  JIH LAHKO SKLEPA MESTNA OBĈINA LJUBLJANA  V LETU  2013 

 

B) PREDLOG SKLEPA O DOLOĈITVI SKUPNE VREDNOSTI PRAVNIH POSLOV 

NEPREMIĈNEGA PREMOŢENJA, KI  JIH LAHKO SKLEPA MESTNA OBĈINA 

LJUBLJANA  V LETU  2014 

 

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

predlogu posebej. 

 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli amandmaja ţupana in poročilo 

pristojnega Odbora za gospodarjenje z nepremičninami. 

 

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

točki.  

 

Jadranka Dakić, podpredsednica Odbora za gospodarjenje z nepremičninami, je podala stališče odbora 

k obema točkama. 

 

Član Statutarno pravne komisije Aleš Čerin ni ţelel besede. 

 

O predlogih sklepov v celoti so razpravljali svetniki: Mojca Škrinjar, Miha Jazbinšek, prof. dr. Metka 

Tekavčič, Mojca Kucler Dolinar, izr. prof. dr. Milena Mileva Blaţić in mag. Anţe Logar. 

 

Odgovore in pojasnila v zvezi z razpravami svetnikov je podala Simona Remih. 

 

I. 

O 2. ĉlenu predloga Sklepa o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov nepremičnega premoţenja, ki  

jih lahko sklepa Mestna občina Ljubljana v letu 2013, h kateremu je ţupan vloţil amandma, ni 

razpravljal nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

AMANDMA ţupana: 

 

 V besedilu 2. ĉlena sklepa se številka »87.573.702,00« nadomesti s številko »17.514.740,40«. 
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Navzočnost je priglasilo 34 svetnikov. 

Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti je glasovalo 5 svetnikov. 

 

Amandma je bil sprejet. 

 

 

Nato je ţupan dal na glasovanje 

  

A) PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne obĉine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o doloĉitvi skupne vrednosti 

pravnih poslov nepremiĉnega premoţenja, ki  jih lahko sklepa Mestna obĉina Ljubljana v letu 

2013, skupaj s sprejetim amandmajem. 

 

Navzočnost se ni spremenila (34 svetnikov). 

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

 

Sklep je bil sprejet. 

 

II. 

O 2. ĉlenu predloga Sklepa o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov nepremičnega premoţenja, ki  

jih lahko sklepa Mestna občina Ljubljana v letu 2014, h kateremu je ţupan vloţil amandma, ni 

razpravljal nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

AMANDMA ţupana: 

 

V besedilu 2. ĉlena sklepa se številka »57.487.682,00« nadomesti s številko »11.497.536,40«. 

 

Navzočnost se ni spremenila (34 svetnikov). 

Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti je glasovalo 6 svetnikov. 

 

Amandma je bil sprejet. 

 

 

Nato je ţupan dal na glasovanje še 

 

B) PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne obĉine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o doloĉitvi skupne vrednosti 

pravnih poslov nepremiĉnega premoţenja, ki  jih lahko sklepa Mestna obĉina Ljubljana v letu  

2014, skupaj s sprejetim amandmajem. 

 

Navzočnost se ni spremenila (34 svetnikov). 

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

 

Sklep je bil sprejet. 
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AD 12. 

 

A) PREDLOG ODLOKA O DOLOĈITVI IMEN ULIC, MOSTOV, BRVI IN SPREMEMB 

POTEKOV ULIC NA OBMOĈJU MESTNE OBĈINE LJUBLJANA 

 

B) PREDLOG ODLOKA O DOLOĈITVI IMEN ULIC, UKINITVI IMENA ULICE IN 

SPREMEMBAH POTEKOV ULIC NA OBMOĈJU MESTNE OBĈINE LJUBLJANA 

 

Mestni svet je najprej obravnaval točko A. 

 

A) PREDLOG ODLOKA O DOLOĈITVI IMEN ULIC, MOSTOV, BRVI IN SPREMEMB 

POTEKOV ULIC NA OBMOĈJU MESTNE OBĈINE LJUBLJANA 

 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje.  

 

Izr. prof. dr. Milena Mileva Blaţić, predsednica Komisije za poimenovanje naselij in ulic, je podala 

uvodno obrazloţitev za obe točki. 

 

Član Statutarno pravne komisije Aleš Čerin ni ţelel besede. 

 

Ker k predlogu Odloka o doloĉitvi imen ulic, mostov, brvi in sprememb potekov ulic na obmoĉju 

Mestne obĉine Ljubljana ni bil vloţen noben amandma, ni bilo razprave, zato je ţupan dal na 

glasovanje: 

 

1. PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne obĉine Ljubljana sprejme stališĉa na podane predloge in pripombe v ĉasu 

predhodnega posvetovanja. 

 

Navzočnost je priglasilo 34 svetnikov. 

Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

2. PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne obĉine Ljubljana sprejme predlog Odloka o doloĉitvi imen ulic, mostov, brvi 

in sprememb potekov ulic na obmoĉju Mestne obĉine Ljubljana. 

 

Navzočnost se ni spremenila (34 svetnikov). 

Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

B) PREDLOG ODLOKA O DOLOĈITVI IMEN ULIC, UKINITVI IMENA ULICE IN 

SPREMEMBAH POTEKOV ULIC NA OBMOĈJU MESTNE OBĈINE LJUBLJANA 

 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli še poročilo Komisije za 

poimenovanje naselij in ulic. 

 

I. 

O 4. ĉlenu predloga odloka, h kateremu je Komisija za poimenovanje naselij in ulic vloţila 

amandmaje, ni razpravljal nihče, zato je ţupan dal na glasovanje: 
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1. AMANDMA Komisije za poimenovanje naselij in ulic: 

 

V ĉetrtem ĉlenu odloka se v toĉki pod naslovom »a.  imenuje in doloĉi poteke ulic« v 1. toĉki 

spremeni ime ulice: »Sulĉeva ulica« spremeni ime tako, da se glasi: »Sulĉja ulica«. 

 

Navzočnost se ni spremenila (34 svetnikov). 

Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Amandma je bil sprejet. 

 

 

2. AMANDMA Komisije za poimenovanje naselij in ulic: 

 

V ĉetrtem ĉlenu odloka se v toĉki pod naslovom »a.  imenuje in doloĉi poteke ulic« v 2. toĉki 

spremeni ime ulice: »Rakarjeva ulica« spremeni ime tako, da se glasi: »Rakarska ulica«. 

 

Navzočnost se ni spremenila (34 svetnikov). 

Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Amandma je bil sprejet. 

 

 

3. AMANDMA Komisije za poimenovanje naselij in ulic: 

 

V ĉetrtem ĉlenu odloka se v toĉki pod naslovom »a.  imenuje in doloĉi poteke ulic« v 3. toĉki 

spremeni ime ulice: »Slavĉeva ulica« spremeni ime tako, da se glasi: »Slavĉja ulica«. 

 

Navzočnost se ni spremenila (34 svetnikov). 

Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti ni glasovalo nihče. 

 

Amandma je bil sprejet. 

 

 

Nato je ţupan dal na glasovanje še: 

 

1. PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne obĉine Ljubljana sprejme stališĉa na podane predloge in pripombe v ĉasu 

predhodnega posvetovanja. 

 

Navzočnost se ni spremenila (34 svetnikov). 

Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

2. PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne obĉine Ljubljana sprejme predlog Odloka o doloĉitvi imen ulic, ukinitvi 

imena ulice in spremembah potekov ulic na obmoĉju Mestne obĉine Ljubljana skupaj s 

sprejetimi amandmaji. 

 

Navzočnost se ni spremenila (34 svetnikov). 

Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
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Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

S tem je bil izčrpan dnevni red 22. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, zato je ţupan ob  

18.42 uri sejo končal.  

 

 

 

Vodja 

Sluţbe za organiziranje dela mestnega sveta 

Matjaž Bregar 

 po pooblastilu Polona Zupan Klopčič 

 

 

Ţupan 

Mestne občine Ljubljana 

Zoran Janković 

 


