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Številka: 03200-7/2013-32 

Datum: 8. 5. 2013    

 

 

ZAPISNIK 

 

 

25. seje Mestnega sveta Mestne obĉine Ljubljana, ki je bila v ponedeljek, 15. aprila 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, Breda Brezovar 

Papeţ, Mirko Brnič Jager, mag. Nives Cesar, Dejan Crnek, Aleš Čerin, Jadranka Dakić, Stanka 

Ferenčak Marin, Tjaša Ficko, Gregor Istenič, 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, Jernej Pavlin, Marija Dunja Piškur Kosmač, Sašo Rink, Slavko Slak, Marko Šiška, 

Mojca Škrinjar, prof. dr. Metka Tekavčič, prof. dr. Gregor Tomc, Marjeta Vesel Valentinčič, Joţica 

Virant, Marjan Jernej Virant, Jelka Ţekar in Julijana Ţibert.  

 

Seje se niso udeleţili svetniki dr. Marta Bon, Zofija Mazej Kukovič, mag. Eva Strmljan Kreslin in 

Peter Vilfan. 

  

Seja se je pričela ob 15.38 uri ob navzočnosti 36 svetnikov. 

 

S sklicem seje so svetniki prejeli predlog dnevnega reda 25. seje Mestnega sveta Mestne občine 

Ljubljana: 

 

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

2. Poroĉilo ţupana 

3. Kadrovske zadeve 

4. a) Predlog Sklepa o podelitvi naziva ĉastni mešĉan glavnega mesta Ljubljana 

   b) Predlog Sklepa o podelitvi nagrad glavnega mesta Ljubljana za leto 2013 

   c) Predlog Sklepa o podelitvi plaket glavnega mesta Ljubljana za leto 2013 

5. Zakljuĉni raĉun proraĉuna Mestne obĉine Ljubljana za leto 2012  

6. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o obĉinskem podrobnem 

prostorskem naĉrtu za dele obmoĉij urejanja BO 1/1 Lesnina, ŠT 1/1 Obmoĉje ŢG in ŠO 

1/1 Kurilnica (za islamski versko-kulturni center) 

7. Poroĉilo o delu Mestnega redarstva Mestne obĉine Ljubljana za leto 2012 

8. Poroĉilo o uresniĉevanju Akcijskega naĉrta »Ljubljana – obĉina po meri invalidov« za 

obdobje od 2011 do 2012  

9. Predlog Akcijskega naĉrta »Ljubljana – obĉina po meri invalidov« za obdobje od 2013 do 

2014 

10. a) Poroĉilo o uresniĉevanju stanovanjskega programa Mestne obĉine Ljubljana za leto 2012 

b) Letno poroĉilo Javnega stanovanjskega sklada Mestne obĉine Ljubljana za leto 2012 

http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/Porocilo%20LOMI%202011-2012_za%20OSZRM.pdf
http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/Porocilo%20LOMI%202011-2012_za%20OSZRM.pdf
http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/Predlog%20AN%20LOMI%2013-14_za%20OSZRM.pdf
http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/Predlog%20AN%20LOMI%2013-14_za%20OSZRM.pdf
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11. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o posebni in podrejeni rabi javnih 

površin s predlogom za hitri postopek 

12. Predlog Odloka o spremembah Odloka o oglaševanju s predlogom za hitri postopek   

13. Predlog Odloka o urejanju prometa v Mestni obĉini Ljubljana  

14. Osnutek Odloka o obĉinskih cestah v Mestni obĉini Ljubljana 

15. Predlog Sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra na nepremiĉninah s parc.št. 116/135, 

116/136, 116/137, 116/138, 116/139, vse k. o. 2679 – Gradišĉe II 

16. Osnutek Odloka o prepovedi uţivanja alkoholnih pijaĉ na javnih krajih zunaj prostorov, ki 

so doloĉeni za toĉenje alkoholnih pijaĉ 

 

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

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

mandatna vprašanja, volitve in imenovanja o potrditvi mandata članu mestnega sveta Dejanu Crneku. 

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

obrazloţitev.  

 

PREDLOG UGOTOVITVENEGA SKLEPA O POTRDITVI MANDATA ĈLANU 

MESTNEGA SVETA MESTNE OBĈINE LJUBLJANA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG UGOTOVITVENEGA SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne obĉine Ljubljana  p o t r d i  mandat ĉlana Mestnega sveta Mestne obĉine 

Ljubljana Dejana CRNEKA.  

 

Mandat ĉlana je vezan na mandat ĉlanov mestnega sveta. 

 

Mandat se zaĉne z dnem sprejema tega ugotovitvenega sklepa.  

 

Navzočnost je priglasilo 31 svetnikov. 

Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Ugotovitveni sklep je bil sprejet. 

 

 

O dnevnem redu je razpravljal svetnik Miha Jazbinšek, ki je predlagal umik 6. točke z naslovom 

»Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o obĉinskem podrobnem prostorskem 

naĉrtu za dele obmoĉij urejanja BO 1/1 Lesnina, ŠT 1/1 Obmoĉje ŢG in ŠO 1/1 Kurilnica (za 

islamski versko-kulturni center)«. 

 

Po končani razpravi je ţupan dal na glasovanje: 

 

PREDLOG ZA SPREMEMBO DNEVNEGA REDA svetnika Mihe Jazbinška: 

 

Mestni svet Mestne obĉine Ljubljana sprejme predlog, da se s predlaganega dnevnega reda 25. 

seje mestnega sveta umakne 6. toĉka z naslovom »Predlog Odloka o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o obĉinskem podrobnem prostorskem naĉrtu za dele obmoĉij urejanja BO 

1/1 Lesnina, ŠT 1/1 Obmoĉje ŢG in ŠO 1/1 Kurilnica (za islamski versko-kulturni center)«.  

 

Ţupan je predlagal, da mestni svet predloga ne sprejme. 

 

Navzočnost je priglasilo 36 svetnikov. 

Za je glasovalo 9 svetnikov. Proti je glasovalo 24 svetnikov. 

http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/Priprava%20na%20sejo%20MS%20MOL/17.%20seja/odlok%20o%20urejanju%20prometa-za%20sejo%20MS-24%2010%20%202012.pdf
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Predlagana sprememba dnevnega reda ni bila sprejeta. 

 

 

Nato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 
 

Mestni svet Mestne obĉine Ljubljana sprejme predlog dnevnega reda 25. seje mestnega sveta. 

 

Navzočnost se ni spremenila (36 svetnikov). 

Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

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 s sklicem in po sklicu seje.  

 

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

 

Vprašanja in pobude so poslali: 

- svetnik Jernej Pavlin (glede gradnje parkirne hiše pod trţnico); 

- svetnica Breda Brezovar Papeţ (glede Ţelezničarskega zdravstvenega doma); 

- Svetniški klub N.Si (glede 

1. prenove Petkovškovega nabreţja in Novega trga, 

2. popravila cestišč, 

3. Športnega centra Golovec, 

4. parkirišča na Krekovem trgu); 

- svetnik mag. Anţe Logar (glede zadolţenosti Javnega holdinga Ljubljana) in 

- svetnik mag. Tomaţ Ogrin (glede Papir servisa). 

 

Odgovore na vprašanja s 24. seje mestnega sveta so prejeli vsi svetniki.  

 

 

AD 2. 

 

POROĈILO ŢUPANA 

 

Ţupan je predstavil 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. 
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1. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU NADOMESTNE ĈLANICE IN PREDSEDNIKA 

KOMISJE ZA MEDNARODNE ODNOSE 

 

Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

Za predsednika Komisije za mednarodne odnose se  i m e n u j e: 

 

Mitja MERŠOL. 

 

II. 

Za ĉlanico Komisije za mednarodne odnose se  i m e n u j e: 

 

mag. Nives CESAR. 

 

III. 

Mandat imenovanih je vezan na mandat Mestnega sveta Mestne obĉine Ljubljana. 

 

Navzočnost je priglasilo 29 svetnikov. 

Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

2. PREDLOG SKLEPA O PRENEHANJU MANDATA IN IMENOVANJU 

NADOMESTNEGA ĈLANA ODBORA ZA STANOVANJSKO POLITIKO 

 

Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

Sašu RINKU preneha mandat ĉlana Odbora za stanovanjsko politiko. 

                                                                   

 II. 

V Odbor za stanovanjsko politiko  s e    i m e n u j e : 

 

Marjan Jernej VIRANT. 

 

Mandat imenovanega je vezan na mandat Mestnega sveta Mestne obĉine Ljubljana. 

 

Navzočnost se ni spremenila (29 svetnikov). 

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

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

3. PREDLOG SKLEPA O PRENEHANJU MANDATA IN IMENOVANJU 

NADOMESTNEGA ĈLANA ODBORA ZA ŠPORT 

 

Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 
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I. 

Romanu JAKIĈU preneha mandat ĉlana Odbora za šport. 

                                                                

 II. 

V Odbor za šport  s e    i m e n u j e : 

 

Dejan CRNEK. 

 

Mandat imenovanega je vezan na mandat Mestnega sveta Mestne obĉine Ljubljana. 

 

Navzočnost se ni spremenila (29 svetnikov). 

Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

4. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU NADOMESTNEGA PREDSTAVNIKA 

MESTNEGA SVETA MESTNE OBĈINE LJUBLJANA V SVET ZA PREVENTIVO IN 

VZGOJO V CESTNEM PROMETU 

 

Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

V  Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu se kot nadomestni predstavnik Mestnega 

sveta Mestne obĉine Ljubljana  i m e n u j e: 

 

Mirko BRNIĈ JAGER. 

 

II. 

Mandat imenovanega je vezan na mandat ĉlanov sveta. 

 

Navzočnost se ni spremenila (29 svetnikov). 

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

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

5. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNIKOV MESTNE OBĈINE 

LJUBLJANA IN UPORABNIKOV OZIROMA ZAINTERESIRANE JAVNOSTI V SVET 

GASILSKE BRIGADE LJUBLJANA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

V  Svet Gasilske brigade Ljubljana se kot predstavniki Mestne obĉine Ljubljana imenujejo: 

 

- Boris MAKOTER 

- Janez MOŠKRIĈ 

- Gregor RIGLER 
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II. 

V  Svet Gasilske brigade Ljubljana se kot predstavnik uporabnikov oziroma zainteresirane 

javnosti  i m e n u j e : 

 

- Robert OKORN 

 

III. 

Mandat imenovanih traja štiri leta.  

 

Navzočnost se ni spremenila (29 svetnikov). 

Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

6. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU TREH PREDSTAVNIKOV MESTNE OBĈINE 

LJUBLJANA V SVET GLASBENE ŠOLE LJUBLJANA VIĈ – RUDNIK 

 

Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

V Svet Glasbene šole Ljubljana Viĉ Rudnik  s e   i m e n u j e j o : 

 

- Mirko BRNIĈ JAGER 

- Luka CULIBERG 

- Erika LENĈIĈ STOJANOVIĈ 

 

II. 

Mandat imenovanih traja štiri leta.  

 

Navzočnost se ni spremenila (29 svetnikov). 

Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

7. PREDLOG SKLEPA O PREDLOGU ZA IMENOVANJE NADOMESTNE 

PREDSTAVNICE MESTNE OBĈINE LJUBLJANA V SVET JAVNEGA ZAVODA 

SLOVENSKO NARODNO GLEDALIŠĈE OPERA IN BALET LJUBLJANA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestna obĉina Ljubljana  p r e d l a g a, da se v Svet javnega zavoda Slovensko narodno 

gledališĉe Opera in balet Ljubljana  i m e n u j e : 

 

Jadranka DAKIĆ. 

 

Navzočnost se ni spremenila (29 svetnikov). 

Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 

 



 

7 
 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

8. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA MESTNE OBĈINE 

LJUBLJANA V SVET SREDNJE ELEKTROTEHNIŠKE - RAĈUNALNIŠKO STROKOVNE 

ŠOLE IN GIMNAZIJE LJUBLJANA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

V Svet Srednje elektrotehniške - raĉunalniško strokovne šole in gimnazije Ljubljana  s e    

i m e n u j e 

 

Jurij ŠINK. 

 

II. 

Mandat imenovanega traja štiri leta. 

 

Navzočnost se ni spremenila (29 svetnikov). 

Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

9. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO VRTCA KOLEZIJA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Pavli BANJANAC se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Vrtca Kolezija. 

 

Navzočnost se ni spremenila (29 svetnikov). 

Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

10. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO OSNOVNE ŠOLE 

BOŢIDARJA JAKCA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Nataši KRAJNĈAN se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Osnovne šole 

Boţidarja Jakca. 

 

Navzočnost se ni spremenila (29 svetnikov). 

Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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11. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJA OSNOVNE ŠOLE DR. 

VITA KRAIGHERJA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Ljubomirju BREZOĈNIKU se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnatelja Osnovne šole 

dr. Vita Kraigherja. 

 

Navzočnost se ni spremenila (29 svetnikov). 

Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

12. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJA OSNOVNE ŠOLE 

FRANCA ROZMANA STANETA 

  

Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Boţu STARAŠINIĈU se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnatelja Osnovne šole Franca 

Rozmana Staneta. 

 

Navzočnost se ni spremenila (29 svetnikov). 

Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

13. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO OSNOVNE ŠOLE 

JOŢETA MOŠKRIĈA 

  

Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Simoni KRALJ se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Osnovne šole Joţeta 

Moškriĉa. 

 

Navzočnost se ni spremenila (29 svetnikov). 

Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

14. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJA SREDNJE TEHNIŠKE IN 

SREDNJE STROKOVNE ŠOLE ŠOLSKEGA CENTRA ZA POŠTO, EKONOMIJO IN 

TELEKOMUNIKACIJE LJUBLJANA 

  

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

 

Sreĉku LANJŠĈKU se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnatelja Srednje tehniške in 

srednje strokovne šole Šolskega centra za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana. 

 

Navzočnost se ni spremenila (29 svetnikov). 

Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

15. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJA VIŠJE STROKOVNE 

ŠOLE ŠOLSKEGA CENTRA ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE 

LJUBLJANA 

  

Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Dragu ZUPANĈIĈU se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnatelja Višje strokovne šole 

Šolskega centra za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana. 

 

Navzočnost se ni spremenila (29 svetnikov). 

Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

16. PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K IMENOVANJU DIREKTORJA JAVNEGA 

ZAVODA  ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne obĉina Ljubljana daje soglasje k imenovanju Rudija DOLŠKA za 

direktorja javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana. 

 

Mandat imenovanega traja štiri leta. 

 

Navzočnost se ni spremenila (29 svetnikov). 

Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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AD 4. 

 

A) PREDLOG SKLEPA O PODELITVI NAZIVA ĈASTNI MEŠĈAN GLAVNEGA MESTA 

LJUBLJANA 

 

B) PREDLOG SKLEPA O PODELITVI NAGRAD GLAVNEGA MESTA LJUBLJANA 

ZA LETO 2013 

 

C) PREDLOG SKLEPA O PODELITVI PLAKET GLAVNEGA MESTA LJUBLJANA ZA 

LETO 2013 

 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli po sklicu seje.  

 

Jernej Pavlin, predsednik Komisije za priznanja, je podal uvodno obrazloţitev k vsem trem 

predlogom sklepov. 

 

Predsednica Statutarno pravne komisije Maša Kociper ni ţelela besede. 

 

Svetnik Anton Kranjc je podal postopkovni predlog sklepa, da se pri točki A glasuje o vsakem 

predlogu posebej. Ţupan je potrdil, da je tako glasovanje tudi predvideno. 

 

 

A) PREDLOG SKLEPA O PODELITVI NAZIVA ĈASTNI MEŠĈAN GLAVNEGA MESTA 

LJUBLJANA  

 

Ţupan je odprl razpravo o obeh predlaganih kandidatih skupaj ter povedal, da bo glasovanje potekalo 

o vsakem predlogu posebej. 

 

Razpravljali so svetniki Jernej Pavlin, izr. prof. dr. Milena Mileva Blaţić, Anton Kranjc, Aleš Čerin 

in Miha Jazbinšek ter ţupan. 

 

Svetnik Miha Jazbinšek je podal postopkovni predlog sklepa, da se pri točki A glasuje o vsakem 

predlogu posebej. Ţupan je ponovno povedal, da je ločeno glasovanje tudi predvideno. 

 

Po končani razpravi je ţupan dal na glasovanje 

 

1. PREDLOG SKLEPA: 

Naziv častna meščanka glavnega mesta Ljubljana  prejme: 
 

- Štefka Drolc 

 

Navzočnost je priglasilo 33 svetnikov. 

Za je glasovalo 34 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

2. PREDLOG SKLEPA: 

Naziv častni meščan glavnega mesta Ljubljana  prejme: 
 

- Jurij Gustinĉiĉ 

 

Navzočnost se ni spremenila (33 svetnikov). 
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Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

B) PREDLOG SKLEPA O PODELITVI NAGRAD GLAVNEGA MESTA LJUBLJANA ZA 

LETO 2013 

 

Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Nagrado glavnega mesta Ljubljana za leto 2013 prejmejo: 

 

- Mirjana Borĉić 

- Katjuša Popović 

- Janez Ĉuĉek 

- Joco Ţnidaršiĉ 

 

Navzočnost se ni spremenila (33 svetnikov). 

Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

C) PREDLOG SKLEPA O PODELITVI PLAKET GLAVNEGA MESTA LJUBLJANA ZA 

LETO 2013 

 

Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Plaketo glavnega mesta Ljubljana za leto 2013 prejmejo: 

 

- Ana Vehar 

- Društvo Ljubljanski oktet 

- Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje 

- Center za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjanĉiĉ, Draga 

- Ţenski pevski zbor Kombinat 

- Dijaški dom Ivana Cankarja 

 

Navzočnost se ni spremenila (33 svetnikov). 

Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 5. 

 

ZAKLJUĈNI RAĈUN PRORAĈUNA MESTNE OBĈINE LJUBLJANA ZA LETO 2012 

 

Gradivo so svetniki prejeli po sklicu seje. Po sklicu seje so prejeli tudi poročilo pristojnega Odbora za 

finance. 

 

Urša Otoničar, vodja Oddelka za finance in računovodstvo, je podala uvodno obrazloţitev.  
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Jadranka Dakić, predsednica Odbora za finance, je podala stališče odbora. 

 

Predsednica Statutarno pravne komisije Maša Kociper ni ţelela besede. 

 

Franc Slak, predsednik Nadzornega odbora MOL, ni ţelel besede. 

 

Razpravljali so svetniki: Mojca Škrinjar, Jernej Pavlin, izr. prof. dr. Milena Mileva Blaţić, Mirko 

Brnič Jager in mag. Anţe Logar. 

 

Svetnica Maša Kociper je podala postopkovni predlog, da svetniki ne zlorabljajo poslovnika in se 

replike posluţujejo v skladu z določili poslovnika. 

 

Odgovore in pojasnila v zvezi z razpravami svetnikov je podal ţupan, dodatno pojasnilo pa še Franc 

Slak.  

 

Po končani razpravi je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne obĉine Ljubljana sprejme Zakljuĉni raĉun proraĉuna Mestne obĉine 

Ljubljana za leto 2012. 
 

Obrazloţitev glasu so podali svetniki: Mirko Brnič Jager, mag. Anţe Logar in Jernej Pavlin.  

 

Navzočnost je priglasilo 34 svetnikov. 

Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti je glasovalo 10 svetnikov. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 6. 

 

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O OBĈINSKEM 

PODROBNEM PROSTORSKEM NAĈRTU ZA DELE OBMOĈIJ UREJANJA BO 1/1 

LESNINA, ŠT 1/1 OBMOĈJE ŢG IN ŠO 1/1 KURILNICA (ZA ISLAMSKI VERSKO-

KULTURNI CENTER) 

 

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

urejanje prostora in urbanizem ter amandmaja 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. 

 

Predsednica Statutarno pravne komisije Maša Kociper ni ţelela besede. 

 

Ţupan je pojasnil, da se obravnava predloga odloka 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. 

 

 



 

13 
 

I. 

O 4. ĉlenu predloga odloka, h kateremu je ţupan vloţil amandma, ni razpravljal nihče, zato je ţupan 

dal na glasovanje 

 

AMANDMA ţupana: 

 

V 4. ĉlenu se v zadnjem odstavku besedilo »prostorske enote« nadomesti z besedilom 

»funkcionalne enote«. 

 

Navzočnost je priglasilo 26 svetnikov. 

Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Amandma je bil sprejet. 

 

II. 

O 8. ĉlenu predloga odloka, h kateremu je ţupan vloţil amandma, ni razpravljal ni nihče, zato je 

ţupan dal na glasovanje 

 

AMANDMA ţupana: 

 

V 8. ĉlenu se: 

- v prvem odstavku besedilo »prostorski enoti« nadomesti z besedilom »funkcionalni enoti«; 

- v sedmem odstavku besedilo »prostorske enote« nadomesti z besedilom »funkcionalne 

enote«. 

 

Navzočnost se ni spremenila (26 svetnikov). 

Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

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 podrobnem prostorskem naĉrtu za dele obmoĉij urejanja BO 1/1 Lesnina, 

ŠT 1/1 Obmoĉje ŢG in ŠO 1/1 Kurilnica (za islamski versko-kulturni center) skupaj s 

sprejetima amandmajema. 

 

Obrazloţitev glasu sta podala svetnika Mirko Brnič Jager in Aleš Čerin. 

 

Navzočnost se ni spremenila (26 svetnikov). 

Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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AD 7. 

 

POROĈILO O DELU MESTNEGA REDARSTVA MESTNE OBĈINE LJUBLJANA ZA 

LETO 2012 

 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli sklep Sveta ČS Center, poročilo 

pristojnega Odbora za zaščito, reševanje in civilno obrambo ter dopis ţupana o dodatni poročevalki. 

 

Barbara Barle iz Mestnega redarstva je podala uvodno obrazloţitev.  

 

Gregor Istenič, predsednik Odbora za zaščito, reševanje in civilno obrambo, je podal stališče odbora. 

 

Predsednica Statutarno pravne komisije Maša Kociper ni ţelela besede. 

 

Razpravljali so svetniki mag. Tomaţ Ogrin, Jernej Pavlin, Jelka Ţekar, Janko Möderndorfer, mag. 

Anţe Logar, Breda Brezovar Papeţ, prof. dr. Metka Tekavčič, Mojca Škrinjar, Aleš Kardelj in Boris 

Makoter ter ţupan.  

 

Odgovore in pojasnila v zvezi z razpravami svetnikov je podal ţupan. 

 

Po končani razpravi je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne obĉine Ljubljana se seznani s Poroĉilom o delu Mestnega redarstva Mestne 

obĉine Ljubljana za leto 2012. 

 

Obrazloţitev glasu je podal svetnik Jernej Pavlin. 

 

Navzočnost je priglasilo 30 svetnikov. 

Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti so glasovali 4 svetniki. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 8. 

 

POROĈILO O URESNIĈEVANJU AKCIJSKEGA NAĈRTA »LJUBLJANA – OBĈINA PO 

MERI INVALIDOV« ZA OBDOBJE OD 2011 DO 2012  

 

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

zdravstvo in socialno varstvo. 

 

Tilka Klančar, vodja Oddelka za zdravje in socialno varstvo, je podala uvodno obrazloţitev.  

 

Dunja Piškur Kosmač, predsednica Odbora za zdravstvo in socialno varstvo, je podala stališče 

odbora. 

 

Predsednica Statutarno pravne komisije Maša Kociper ni ţelela besede. 

 

Razpravljali so svetniki Mojca Škrinjar, mag. Tomaţ Ogrin in Sašo Rink ter ţupan. 

 

Po končani razpravi je ţupan dal na glasovanje 

 

 

http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/Porocilo%20LOMI%202011-2012_za%20OSZRM.pdf
http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/Porocilo%20LOMI%202011-2012_za%20OSZRM.pdf
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PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne obĉine Ljubljana se seznani s Poroĉilom o uresniĉevanju Akcijskega naĉrta 

»Ljubljana – obĉina po meri invalidov« za obdobje od 2011 do 2012.   

 

Navzočnost je priglasilo 30 svetnikov. 

Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 9. 

 

PREDLOG AKCIJSKEGA NAĈRTA »LJUBLJANA – OBĈINA PO MERI INVALIDOV« ZA 

OBDOBJE OD 2013 DO 2014 

 

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

zdravstvo in socialno varstvo. 

 

Tilka Klančar, vodja Oddelka za zdravje in socialno varstvo, je podala uvodno obrazloţitev.  

 

Dunja Piškur Kosmač, predsednica Odbora za zdravstvo in socialno varstvo, je podala stališče 

odbora. 

 

Razpravljal je svetnik mag. Tomaţ Ogrin. 

 

Ţupan je podal odgovor v zvezi z razpravo svetnika in nato dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne obĉine Ljubljana sprejme predlog Akcijskega naĉrta »Ljubljana – obĉina 

po meri invalidov« za obdobje od 2013 do 2014. 

 

Navzočnost je priglasilo 34 svetnikov. 

Za je glasovalo 34 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 10. 

 

A) POROĈILO O URESNIĈEVANJU STANOVANJSKEGA PROGRAMA MESTNE 

OBĈINE LJUBLJANA ZA LETO 2012 

 

B) LETNO POROĈILO JAVNEGA STANOVANJSKEGA SKLADA MESTNE OBĈINE 

LJUBLJANA ZA LETO 2012 

 

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

stanovanjsko politiko k obema točkama. 

 

Ker sta točki vsebinsko povezani, je ţupan predlagal, da se uvodne obrazloţitve podajo skupaj za obe 

točki, obravnava in glasovanje pa bo o vsakem predlogu sklepa posebej. 

 

Sašo Rink, direktor Javnega stanovanjskega sklada MOL, je podal uvodno obrazloţitev za obe točki.  

 

http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/Porocilo%20LOMI%202011-2012_za%20OSZRM.pdf
http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/Porocilo%20LOMI%202011-2012_za%20OSZRM.pdf
http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/Predlog%20AN%20LOMI%2013-14_za%20OSZRM.pdf
http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/Predlog%20AN%20LOMI%2013-14_za%20OSZRM.pdf
http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/Predlog%20AN%20LOMI%2013-14_za%20OSZRM.pdf
http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/Predlog%20AN%20LOMI%2013-14_za%20OSZRM.pdf
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Breda Brezovar Papeţ, predsednica Odbora za stanovanjsko politiko, je podala stališče odbora za obe 

točki. 

 

A) POROĈILO O URESNIĈEVANJU STANOVANJSKEGA PROGRAMA MESTNE 

OBĈINE LJUBLJANA ZA LETO 2012 

 

Razpravljali so svetniki Mirko Brnič Jager, Breda Brezovar Papeţ in mag. Tomaţ Ogrin. 

 

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

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne obĉine Ljubljana sprejme Poroĉilo o uresniĉevanju stanovanjskega 

programa Mestne obĉine Ljubljana za leto 2012. 

 

Navzočnost je priglasilo 34 svetnikov. 

Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

B) LETNO POROĈILO JAVNEGA STANOVANJSKEGA SKLADA MESTNE OBĈINE 

LJUBLJANA ZA LETO 2012 

 

Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje: 

 

1. PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne obĉine Ljubljana sprejme Letno poroĉilo Javnega stanovanjskega sklada 

Mestne obĉine Ljubljana za leto 2012, ki ga je Nadzorni svet JSS MOL potrdil na 16. seji dne 

19. 3. 2013. 

 

Navzočnost se ni spremenila (34 svetnikov). 

Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 

Sklep je bil sprejet. 
 

 

2. PREDLOG SKLEPA: 

 

Preseţek prihodkov nad odhodki iz upravljanja sredstev MOL v letu 2012 v višini 414.733 EUR 

se razporedi k preseţku prihodkov nad odhodki iz preteklih let, ki znašajo 213.070 EUR. 

 

Navzočnost se ni spremenila (34 svetnikov). 

Za je glasovalo 21 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 

Sklep je bil sprejet. 
 

 

3. PREDLOG SKLEPA: 

 

Preseţek prihodkov nad odhodki iz namenskega premoţenja v letu 2012 v višini 1.056.650 EUR 

se razporedi na konto 9403-9002 Preseţek prihodkov JSS MOL.  

 

Navzočnost se ni spremenila (34 svetnikov). 
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Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 11. 
 

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O POSEBNI IN 

PODREJENI RABI JAVNIH POVRŠIN 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. 

 

Irena Razpotnik, vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, je podala 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 (1. odstavek 142. člena poslovnika 

mestnega sveta).  

 

O Predlogu za sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o posebni in podrejeni 

rabi javnih površin po hitrem postopku ni razpravljal nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

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

dopolnitvah Odloka o posebni in podrejeni rabi javnih površin sprejme po hitrem postopku. 

 

Navzočnost je priglasilo 31 svetnikov. 

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

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

2.) 

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o posebni in podrejeni rabi javnih 

površin 

 

Razpravljala sta svetnik mag. Anţe Logar ter ţupan. 

 

Po končani razpravi je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

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

Odloka o posebni in podrejeni rabi javnih površin. 
 

Navzočnost se ni spremenila (31 svetnikov). 

Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti je glasovalo 6 svetnikov. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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AD 12. 

 

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH ODLOKA O OGLAŠEVANJU 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. 

 

Irena Razpotnik, vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, je podala 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 (1. odstavek 142. člena poslovnika 

mestnega sveta).  

 

O Predlogu za sprejem Odloka o spremembah Odloka o oglaševanju po hitrem postopku ni 

razpravljal nihče, zato je ţupan dal na glasovanje: 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne obĉine Ljubljana sprejme predlog, da se Odlok o spremembah Odloka o 

oglaševanju  sprejme po hitrem postopku. 

 

Navzočnost je priglasilo 27 svetnikov. 

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

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

2.) 

Predlog Odloka o spremembah Odloka o oglaševanju   

 

Razpravljala sta svetnika mag. Tomaţ Ogrin in mag. Anţe Logar. 

 

Pojasnilo v zvezi z razpravo svetnika mag. Tomaţa Ogrina je podala Irena Razpotnik. 

 

Po končani razpravi je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOGU SKLEPA: 

 

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

oglaševanju. 
 

Navzočnost se ni spremenila (27 svetnikov). 

Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti je glasovalo 5 svetnikov. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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AD 13. 

 

PREDLOG ODLOKA O UREJANJU PROMETA V MESTNI OBĈINI LJUBLJANA  

 

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

SDS, sklep Sveta ČS Center, poročilo pristojnega Odbora za gospodarske javne sluţbe in promet ter 

amandma ţupana. 

 

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. 

 

Ţupan je pojasnil, da se obravnava predloga odloka 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. 

 

I. 

 

O 16. ĉlenu predloga odloka, h kateremu je ţupan vloţil amandma, ni razpravljal nihče, zato je ţupan 

dal na glasovanje 

 

AMANDMA ţupana: 

 

V 16. ĉlenu se v drugem stavku ĉrtajo besede »in je brezplaĉno«. 

 

V 16. ĉlenu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 

»(2) Invalidi lahko brezplaĉno parkirajo svoja vozila na urejenih in oznaĉenih parkirnih 

prostorih za invalide na vozišĉu obĉinske ceste. Na ostalih parkirnih prostorih in v parkirnih 

hišah so invalidi dolţni plaĉati parkirnino v skladu s tem odlokom. » 

 

Navzočnost je priglasilo 28 svetnikov. 

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

 

Amandma je bil sprejet. 

 

 

II. 

 

O 17. ĉlenu predloga odloka, h kateremu je Svetniški klub SDS vloţil amandma, sta razpravljala 

svetnika Mirko Brnič Jager in mag. Anţe Logar. 

 

Po končani razpravi je ţupan dal na glasovanje 

 

AMANDMA Svetniškega kluba SDS: 

 

V 17. ĉlenu se doda nov peti odstavek (5) zaradi katerega se dosedanji peti do osmi (5. – 8.) 

odstavki preštevilĉijo za eno mesto navzgor in postanejo šesti  do deveti (6. – 9.), za devetim 

odstavkom (9) se doda nov deseti odstavek (10), zadnja dva odstavka, oznaĉena s številko devet 

(9)  in deset (10)  pa se preštevilĉita in postaneta na enajsti (11)  in dvanajsti (12)  odstavek. 

 

Nov peti odstavek (5) 17. ĉlena se glasi: 

http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/Priprava%20na%20sejo%20MS%20MOL/17.%20seja/odlok%20o%20urejanju%20prometa-za%20sejo%20MS-24%2010%20%202012.pdf
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(5) Dostop brez dovolilnice je dovoljen za izvajalca servisne ali druge oblike storitvene 

dejavnosti na domu ali v poslovnih prostorih, ĉe je nujno, da se dela nemudoma opravijo zaradi 

prepreĉevanja velike škode. V takem primeru je potrebno obvestiti pristojni organ  

 

Nov deseti odstavek (10) 17. ĉlena se glasi:  

 

(10) Za dostavo lastnikom stanovanjskih enot ali stanovalcem s stalnim prebivališĉem je 

uporaba dostavnih mest brezplaĉna. 

 

Ţupan je predlagal, da mestni svet amandmaja ne sprejme. 

 

Navzočnost se ni spremenila (28 svetnikov). 

Za je glasovalo 9 svetnikov. Proti je glasovalo 23 svetnikov. 

 

Amandma ni bil sprejet. 

 

 

III. 

 

O 23. ĉlenu predloga odloka, h kateremu je Svetniški klub SDS vloţil amandma, so razpravljali 

svetniki Mirko Brnič Jager, Janko Möderndorfer, mag. Anţe Logar, Mojca Škrinjar, Mojca Kucler 

Dolinar, Jernej Pavlin in Slavko Slak ter ţupan. 

 

Po končani razpravi je ţupan dal na glasovanje 

 

AMANDMA Svetniškega kluba SDS: 

 

V 23. ĉlenu se na koncu doda nov (6) šesti odstavek, ki se glasi: 

 

(6) Pristojni organ izda dovoljenje za dostavo izven dostavnega ĉasa za stanovalce s stalnim 

prebivališĉem na obmoĉju za pešce s popolno prepovedjo motornega prometa na podlagi 

predhodne najave dostave na podlagi predraĉuna, raĉuna, pogodbe ali drugega tovrstnega 

dokumenta, ki se glasi na lastnika ali stanovalca s stalnim prebivališĉem na obmoĉju za pešce.  

 

Ţupan je predlagal, da mestni svet amandmaja ne sprejme. 

 

Navzočnost se ni spremenila (28 svetnikov). 

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

 

Amandma ni bil sprejet. 

 

 

IV. 

 

O 24. ĉlenu predloga odloka, h kateremu je Svetniški klub SDS vloţil amandma, sta razpravljala 

svetnik Mirko Brnič Jager ter ţupan. 

 

Po končani razpravi je ţupan dal na glasovanje 

 

AMANDMA Svetniškega kluba SDS: 

 

V 24. ĉlenu, ki govori, kakšen promet je, poleg prometa, dovoljenega z zakonom in Predlogom 

Odloka še dovoljen na obmoĉju za pešce, se na koncu dodata nova 4. alineja, ki se glasi: 
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- vozila z  dovolilnico za prevoz obmoĉja za pešce s popolno prepovedjo motornega 

prometa do naslova stalnega prebivališĉa 

 

Ţupan je predlagal, da mestni svet amandmaja ne sprejme. 

 

Navzočnost se ni spremenila (28 svetnikov). 

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

 

Amandma ni bil sprejet. 

 

 

V. 

 

O 27. ĉlenu predloga odloka, h kateremu je Svetniški klub SDS vloţil amandma, sta razpravljala 

svetnik Mirko Brnič Jager ter ţupan. 

 

Po končani razpravi je ţupan dal na glasovanje 

 

AMANDMA Svetniškega kluba SDS: 

 

V 27. ĉlenu se na koncu doda nov (4) ĉetrti odstavek, ki se glasi:  

 

(4) Lastnik garaţe ali lastnega parkirnega mesta s stalnim prebivališĉem na obmoĉju za pešce s 

popolno prepovedjo motornega prometa lahko na obmoĉju za pešce s popolno prepovedjo 

motornega prometa dostopa do garaţe ali parkirnega mesta z dovolilnico pristojnega organa  

neomejeno, razen v primerih zapore cest. V tem primeru, ko je lastniku zaradi zapore ceste 

onemogoĉen dostop do lastnega parkirnega mesta, se mu zagotovi nadomestno parkirno mesto 

v neposredni bliţini, v primeru, ko je onemogoĉen dostop do lastne garaţe, pa se upraviĉencu 

zagotovi kot nadomestilo zaĉasno uporabo javne garaţe, razen, ĉe se sam strinja z uporabo 

parkirnega mesta. 

 

Ţupan je predlagal, da mestni svet amandmaja ne sprejme. 

 

Navzočnost se ni spremenila (28 svetnikov). 

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

 

Amandma ni bil sprejet. 

 

 

VI. 

 

O novem 27.a ĉlenu predloga odloka, za katerega je Svetniški klub SDS vloţil amandma, so 

razpravljali svetniki Mirko Brnič Jager, Mojca Škrinjar in izr. prof. dr. Milena Mileva Blaţić. 

 

Ţupan je po končani razpravi dal na glasovanje 

 

AMANDMA Svetniškega kluba SDS: 

 

V Predlogu Odloka o urejanju prometa v MOL se za 27. ĉlenom doda nov 27. a ĉlen, ki se glasi: 

 

27. a ĉlen 

 

(1) Stanovalec s stalnim prebivališĉem na obmoĉju za pešce s popolno prepovedjo motornega 

prometa je upraviĉen do neomejenega dostopa  do lastnega parkirnega prostora ali garaţe oz. 

do lokacije stalnega prebivališĉa.  
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 V ta namen pristojni organ izda dovolilnico za prevoz obmoĉja za pešce s popolno prepovedjo 

motornega prometa do naslova stalnega prebivališĉa.  

(2) Dovolilnica iz prvega odstavka tega ĉlena se izda na upraviĉenca in ni vezana na lastništvo 

vozila, ter  ni pogojena z zmoţnostjo voţnje upraviĉenca.  

(3) Dovoljenje se izda lastniku stanovanjske enote, ki ga lahko s pisno vlogo pri pristojnem 

organu prenese na vsakokratnega najemnika stanovanjske enote, ki ima na tem naslovu stalno 

bivališĉe. Vlogi se obvezno priloţi najemno pogodbo in dokazilo o prijavi stalnega bivališĉa 

najemnika.  

(4) Z namenom omejitve prometa na najnujnejše ţivljenjske situacije se dovolilnica iz tega 

ĉlena izda za sedem uvozov in sedem izvozov na obmoĉje za pešce v enem mesecu, pri ĉemer je 

mogoĉe neporabljeno pravico do uvoza in izvoza na obmoĉje za pešce za tekoĉi mesec izkoristiti 

najkasneje v naslednjem  mesecu. Število uvozov in izvozov se beleţi na ustrezen naĉin, z izdajo 

posameznih kuponov ali na elektronski kartici. Naĉin doloĉi pristojni organ na podlagi 

razpoloţljivih tehniĉnih moţnosti. 

Ob prvi prekoraĉitvi v koledarskem letu se upraviĉenca opozori, nato pa se poda predlog za 

odvzem. 

 

Ţupan je predlagal, da mestni svet amandmaja ne sprejme. 

 

Navzočnost se ni spremenila (28 svetnikov). 

Za je glasovalo 10 svetnikov. Proti je glasovalo 24 svetnikov. 

 

Amandma ni bil sprejet. 

 

 

Nato je ţupan dal na glasovanje  

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne obĉine Ljubljana sprejme predlog Odloka o urejanju prometa v Mestni 

obĉini Ljubljana skupaj s sprejetim amandmajem. 

 

Obrazloţitev glasu je podal svetnik Mirko Brnič Jager. 

 

Navzočnost se ni spremenila (28 svetnikov). 

Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti je glasovalo 10 svetnikov. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 14. 

 

OSNUTEK ODLOKA O OBĈINSKIH CESTAH V MESTNI OBĈINI LJUBLJANA 

 

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

gospodarske javne sluţbe in promet, iz katerega pa je bilo razvidno, da odbor ni bil sklepčen. Ţupan 

je predlagal, da mestni svet v skladu s poslovnikom mestnega sveta točko kljub temu obravnava, in 

zato dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne obĉine Ljubljana v skladu s petim odstavkom 50. ĉlena Poslovnika 

Mestnega sveta Mestne obĉine Ljubljana obravnava toĉko z naslovom »Osnutek Odloka o 

obĉinskih cestah v Mestni obĉini Ljubljana« kljub temu, da pristojni Odbor za gospodarske 

javne sluţbe in promet zaradi nesklepĉnosti gradiva ni obravnaval. 

http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/Priprava%20na%20sejo%20MS%20MOL/17.%20seja/odlok%20o%20urejanju%20prometa-za%20sejo%20MS-24%2010%20%202012.pdf
http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/Priprava%20na%20sejo%20MS%20MOL/17.%20seja/odlok%20o%20urejanju%20prometa-za%20sejo%20MS-24%2010%20%202012.pdf
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Navzočnost je priglasilo 31 svetnikov. 

Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti je glasovalo 7 svetnikov. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

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

 

Predsednica Statutarno pravne komisije Maša Kociper ni ţelela besede. 

 

Razpravljali so svetniki mag. Tomaţ Ogrin, mag. Anţe Logar in Mojca Škrinjar. 

 

Po končani razpravi je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne obĉine Ljubljana sprejme osnutek Odloka o obĉinskih cestah v Mestni 

obĉini Ljubljana skupaj s pripombami. 

 

Navzočnost je priglasilo 33 svetnikov. 

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

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 15. 

 

PREDLOG SKLEPA O UKINITVI GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA NA 

NEPREMIĈNINAH S PARC.ŠT. 116/135, 116/136, 116/137, 116/138, 116/139, VSE K. O. 2679 

– GRADIŠĈE II 

 

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

urejanje prostora in urbanizem. 

 

Irena Razpotnik, vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, 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. 

 

Razpravljala sta svetnik Mirko Brnič Jager ter ţupan. 

 

Pojasnilo v zvezi z razpravo svetnika Mirka Brnič Jagra je podala Irena Razpotnik. 

 

Po končani razpravi je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne obĉine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o ukinitvi grajenega javnega 

dobra na nepremiĉninah s parc.št. 116/135, 116/136, 116/137, 116/138, 116/139, vse k. o. 2679 – 

Gradišĉe II. 
 

Navzočnost je priglasilo 29 svetnikov. 

Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki. 
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Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 16. 

 

OSNUTEK ODLOKA O PREPOVEDI UŢIVANJA ALKOHOLNIH PIJAĈ NA JAVNIH 

KRAJIH ZUNAJ PROSTOROV, KI SO DOLOĈENI ZA TOĈENJE ALKOHOLNIH PIJAĈ 

 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli sklep o določitvi pristojnega 

delovnega telesa, sklep Sveta ČS Center, poročilo Statutarno pravne komisije in poročilo pristojnega 

Odbora za gospodarske javne sluţbe in promet, iz katerega pa je bilo razvidno, da odbor ni bil 

sklepčen. Ţupan je predlagal, da mestni svet v skladu s poslovnikom mestnega sveta točko kljub temu 

obravnava, in zato dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne obĉine Ljubljana v skladu s petim odstavkom 50. ĉlena Poslovnika 

Mestnega sveta Mestne obĉine Ljubljana obravnava toĉko z naslovom »Osnutek Odloka o 

prepovedi uţivanja alkoholnih pijaĉ na javnih krajih zunaj prostorov, ki so doloĉeni za toĉenje 

alkoholnih pijaĉ« kljub temu, da pristojni Odbor za gospodarske javne sluţbe in promet zaradi 

nesklepĉnosti gradiva ni obravnaval. 

 

Navzočnost je priglasilo 32 svetnikov. 

Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

Mojca Kucler Dolinar, vodja Svetniškega kluba N.Si, je podala uvodno obrazloţitev.  

 

Predsednica Statutarno pravne komisije Maša Kociper je predstavila stališče komisije. 

 

Razpravljali so svetniki Mojca Škrinjar, mag. Tomaţ Ogrin, Anton Kranjc, prof. dr. Metka Tekavčič, 

izr. prof. dr. Milena Mileva Blaţić, Mojca Kucler Dolinar, Slavko Slak, mag. Anţe Logar, Maša 

Kociper, Janko Möderndorfer, Aleš Kardelj, Bruna Antauer, Jernej Pavlin, Boris Makoter in Mirko 

Brnič Jager ter ţupan. 

 

Po končani razpravi je ţupan dal besedo še predlagateljici svetnici Mojci Kucler Dolinar in nato dal 

na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne obĉine Ljubljana sprejme osnutek Odloka o prepovedi uţivanja alkoholnih 

pijaĉ na javnih krajih zunaj prostorov, ki so doloĉeni za toĉenje alkoholnih pijaĉ. 
 

Obrazloţitev glasu je podal svetnik mag. Tomaţ Ogrin. 

 

Navzočnost je priglasilo 37 svetnikov. 

Za je glasovalo 10 svetnikov. Proti je glasovalo 26 svetnikov. 

 

Sklep ni bil sprejet. 
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S tem je bil izčrpan dnevni red 25. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, zato je ţupan ob 

21.51 uri sejo končal.  

 

 

 

Vodja 

Sluţbe za organiziranje dela mestnega sveta 

Matjaž Bregar 

 po pooblastilu Polona Zupan Klopčič 

 

 

Ţupan 

Mestne občine Ljubljana 

Zoran Janković 

 

 
 


