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Številka: 03200-13/2013-40 

Datum: 23. 7. 2013    

 

 

ZAPISNIK 

 

 

27. seje Mestnega sveta Mestne obĉine Ljubljana, ki je bila v ponedeljek, 8. julija 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, 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, Zofija Mazej Kukovič, Mitja Meršol, Uroš Minodraš, 

Janko Möderndorfer, Pavla Murekar, mag. Tomaţ Ogrin, Jernej Pavlin, 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.  

 

Seja se je pričela ob 15.33 uri ob navzočnosti 33 svetnikov. 

 

S sklicem seje so svetniki prejeli predlog dnevnega reda 27. seje Mestnega sveta Mestne občine 

Ljubljana: 

 

1. Potrditev zapisnikov 25. in 26. redne in 9. izredne seje Mestnega sveta Mestne obĉine 

Ljubljana 

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

3. Poroĉilo ţupana 

4. Kadrovske zadeve 

5. a) Predlog Odloka o rebalansu proraĉuna Mestne obĉine Ljubljana za leto 2013 

b) Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o Naĉrtu ravnanja z nepremiĉnim 

    premoţenjem Mestne obĉine Ljubljana v vrednosti nad 200.000 eurov za leto 2013  

c) Predlog Sklepa o spremembi Sklepa doloĉitve skupne vrednosti pravnih poslov   

    nepremiĉnega premoţenja, ki jih lahko sklepa Mestna obĉina Ljubljana v letu 2013       

6. Predlog Rebalansa finanĉnega naĉrta Javnega stanovanjskega sklada Mestne obĉine 

Ljubljana za leto 2013 

7. Dopolnjeni osnutek Odloka o obĉinskem podrobnem prostorskem naĉrtu 322 Parmova-

muzej za del enote urejanja prostora BE-546 

8. Dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o obĉinskem podrobnem 

prostorskem naĉrtu za del obmoĉja urejanja CI 5/6 Rog 

9. Osnutek Odloka o urejanju in oddaji zemljišĉ Mestne obĉine Ljubljana za potrebe 

vrtiĉkarstva 

10. a) Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem naĉrtu za obmoĉje 
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          urejanja ŠP 2/1 Litostroj – juţni del in obmoĉja urejanja ŠR 2/1 Stadion 

b) Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišĉ za gradnjo na obmoĉju 

    urejanja ŠP 2/1 Litostroj – juţni del in del obmoĉja urejanja ŠR 2/1 Stadion s predlogom 

    za hitri postopek 

11. Predlog Akta o javno-zasebnem partnerstvu za projekt »Staro letališĉe Ljubljana« 

12. Predlog Odloka o dopolnitvah Odloka o merilih za doloĉitev podaljšanega obratovalnega 

ĉasa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, s predlogom 

za hitri postopek 

13. Predlog Odloka o obĉinskih cestah v Mestni obĉini Ljubljana 

14. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju javne razsvetljave s 

predlogom za hitri postopek 

15. Predlog Sklepa o javnem razpisu za dodelitev koncesij za opravljanje javne sluţbe na 

podroĉju predšolske vzgoje 

16. Predlog Sklepa o manjši notranji igralni površini v javnih vrtcih Mestne obĉine Ljubljana 

za leti 2013/2014 in 2014/15 

17. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o štipendiranju s predlogom za hitri 

postopek 

18. Predlog Akta o prenehanju veljavnosti Akta o javno-zasebnem partnerstvu za projekt 

»Nacionalni gimnastiĉni center« 

19. Predlog Sklepa o poveĉanju vrednosti namenskega premoţenja in kapitala Javnega     

stanovanjskega sklada Mestne obĉine Ljubljana 

20. Informacija o uvedbi spletne aplikacije Ulice v Mestni obĉini Ljubljana na spletnem 

naslovu Mestne obĉine Ljubljana 

 

Po sklicu seje so svetniki prejeli predlog Svetniškega kluba SDS za umik predlagane 7. točke z 

dnevnega reda 27. seje mestnega sveta z naslovom »Dopolnjeni osnutek Odloka o obĉinskem 

podrobnem prostorskem naĉrtu 322 Parmova-muzej za del enote urejanja prostora BE-546«. 

 

Prav tako so svetniki po sklicu seje prejeli predlog Svetniškega kluba N.Si za umik predlagane 12. 

točke z dnevnega reda 27. seje mestnega sveta z naslovom »Predlog Odloka o dopolnitvah Odloka 

o merilih za doloĉitev podaljšanega obratovalnega ĉasa gostinskih obratov in kmetij, na katerih 

se opravlja gostinska dejavnost, s predlogom za hitri postopek«. 
 

Po sklicu so prejeli tudi predlog za razširitev dnevnega reda z novima točkama, in sicer:  

- 15. toĉko z naslovom: »Predlog za zagotavljanje nadaljnjega izvajanja programov v osnovni 

zdravstveni dejavnosti v obsegu, ki ga je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije do 30. 6. 

2013 financiral SŢ–Ţelezniškemu zdravstvenemu domu Ljubljana za obmoĉje Mestne obĉine 

Ljubljana« ter 

- 16. toĉko z naslovom: »Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o avtotaksi 

prevozih s predlogom za hitri postopek«. 

Ostale točke se ustrezno preštevilčijo. 

 

O dnevnem redu so razpravljali svetniki Anton Kranjc, Mirko Brnič Jager in Miha Jazbinšek. 

 

Po končani razpravi je ţupan dal na glasovanje 

 

1. PREDLOG SKLEPA ZA SPREMEMBO DNEVNEGA REDA: 
 

Mestni svet Mestne obĉine Ljubljana sprejme predlog, da se s predlaganega dnevnega reda 27. 

seje mestnega sveta umakne 7. toĉka z naslovom »Dopolnjeni osnutek Odloka o obĉinskem 

podrobnem prostorskem naĉrtu 322 Parmova-muzej za del enote urejanja prostora BE-546«. 

 

Ţupan je predlagal, da mestni svet predloga ne sprejme. 
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Navzočnost je priglasilo 37 svetnikov. 

Za je glasovalo 12 svetnikov. Proti je glasovalo 28 svetnikov. 

 

Predlagana sprememba dnevnega reda ni bila sprejeta. 

 

 

2. PREDLOG SKLEPA ZA SPREMEMBO DNEVNEGA REDA: 
 

Mestni svet Mestne obĉine Ljubljana sprejme predlog, da se s predlaganega dnevnega reda 27. 

seje mestnega sveta umakne 12. toĉka z naslovom »Predlog Odloka o dopolnitvah Odloka o 

merilih za doloĉitev podaljšanega obratovalnega ĉasa gostinskih obratov in kmetij, na katerih 

se opravlja gostinska dejavnost, s predlogom za hitri postopek«. 

 

Ţupan je predlagal, da mestni svet predloga ne sprejme. 

 

Navzočnost se ni spremenila (37 svetnikov). 

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

 

Predlagana sprememba dnevnega reda ni bila sprejeta. 

 

 

3. PREDLOG SKLEPA ZA SPREMEMBO DNEVNEGA REDA: 
 

Mestni svet Mestne obĉine Ljubljana sprejme predlog, da se predlagani dnevni red 27. seje 

mestnega sveta razširi z novo 15. toĉko z naslovom »Predlog za zagotavljanje nadaljnjega 

izvajanja programov v osnovni zdravstveni dejavnosti v obsegu, ki ga je Zavod za zdravstveno 

zavarovanje Slovenije do 30. 6. 2013 financiral SŢ–Ţelezniškemu zdravstvenemu domu 

Ljubljana za obmoĉje Mestne obĉine Ljubljana«. 

 

Ţupan je predlagal, da mestni svet predlog sprejme. 

 

Navzočnost se ni spremenila (37 svetnikov). 

Za je glasovalo 17 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Svetnik Janko Möderndorfer je zahteval ponovitev glasovanja. 

 

Ţupan je dal predlog sklepa ponovno na glasovanje. 

 

Navzočnost se ni spremenila (37 svetnikov). 

Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Predlagana sprememba dnevnega reda je bila sprejeta. 

 

 

4. PREDLOG SKLEPA ZA SPREMEMBO DNEVNEGA REDA: 
 

Mestni svet Mestne obĉine Ljubljana sprejme predlog, da se predlagani dnevni red 27. seje 

mestnega sveta razširi z novo 16. toĉko z naslovom »Predlog Odloka o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o avtotaksi prevozih s predlogom za hitri postopek«. 

 

Ţupan je predlagal, da mestni svet predlog sprejme. 

 

Navzočnost se ni spremenila (37 svetnikov). 

Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki. 
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Predlagana sprememba dnevnega reda je bila sprejeta. 

 

 

Nato je ţupan dal na glasovanje še   

 

PREDLOG SKLEPA: 
 

Mestni svet Mestne obĉine Ljubljana sprejme predlog dnevnega reda 27. seje mestnega sveta 

skupaj s sprejetima spremembama dnevnega reda. 

 

Navzočnost se ni spremenila (37 svetnikov). 

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

 

Predlagani dnevni red (skupaj s sprejetima spremembama) je bil sprejet. 

 

 

AD 1. 

 

POTRDITEV ZAPISNIKOV 25. IN 26. REDNE IN 9. IZREDNE SEJE MESTNEGA SVETA 

MESTNE OBĈINE LJUBLJANA 

 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje.  

 

O zapisnikih 25. in 26. seje ter 9. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana ni razpravljal 

nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

1. PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne obĉine Ljubljana potrdi zapisnik 25. seje Mestnega sveta Mestne obĉine 

Ljubljana z dne 15. april 2013. 

 

Navzočnost je priglasilo 39 svetnikov. 

Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

2. PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne obĉine Ljubljana potrdi zapisnik 26. seje Mestnega sveta Mestne obĉine 

Ljubljana z dne 13. maj 2013. 

 

Navzočnost se ni spremenila (39 svetnikov). 

Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

3. PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne obĉine Ljubljana potrdi zapisnik 9. izredne seje Mestnega sveta Mestne 

obĉine Ljubljana z dne 25. april 2013. 

 

Navzočnost se ni spremenila (39 svetnikov). 
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Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 2. 

 

VPRAŠANJA IN POBUDE SVETNIKOV TER ODGOVORI NA VPRAŠANJA IN 

POBUDE 

 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem in po sklicu seje.  

 

Pisno vprašanje z zahtevo za ustno predstavitev sta poslala Svetniški klub N.Si (glede prodaje 

stanovanj v lasti MOL) in Svetniški klub SDS (glede kandidatur MOL za pridobitev odmevnih 

evropskih nagrad).   

 

Vprašanja in pobude so poslali: 

- svetnik Aleš Kardelj (glede parkirnih mest za invalide v mestnem središču); 

- Svetniški klub N.Si (glede 

1. cestnih grbin na cesti Staneţiče-Medno, 

2. talnih označb na cestah, 

3. delovanja JZ Šport Ljubljana in objave poročil o delu za vse javne zavode in javna podjetja, 

katerih ustanoviteljica je MOL); 

- svetnica Breda Brezovar Papeţ (glede 

1. markiranja Poti spominov in tovarištva, 

2. označevanja arheoloških parkov); 

- svetnik Uroš Minodraš (glede 

1. mobilnih radarjev mestnega redarstva, 

2. malih čistilnih naprav); 

- Svetniški klub SDS (glede 

1. odvoza smeti, 

2. čiščenja cest in pločnikov po zimskem posipavanju s peskom, 

3. udarnih jam na cestah, 

4. makadamske vzporedne ceste med kroţiščem Tomačevo in Šlandrovo, 

5. kolesarske steze med Nadgorico in Podgorico, 

6. ceste čez Dobravo in kanalizacije Pečnik – Dobrava, delno Podgorica in Jeţa, 

7. trim steze v Spodnjih Črnučah, 

8. otroškega igrišča na Jeţi); 

- svetnik Marko Šiška (glede Evropskega prvenstva v košarki) 

- svetnik mag. Anţe Logar (glede gradnje na območju nekdanje tovarne Tovil); 

- svetnik mag. Tomaţ Ogrin (glede 

1.  kontrole izvajanja Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah, 

2. evidence nepremičnega premoţenja MOL). 

 

Odgovore na vprašanja s 26. seje mestnega sveta so prejeli vsi svetniki, svetnik Aleš Kardelj pa 

tudi odgovor na vprašanje s 27. seje. Prav tako je odgovor glede cestnih grbin na cesti Staneţiče-

Medno prejel tudi Svetniški klub N.Si. 

 

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

Kucler Dolinar. 

Na vprašanje svetnice je odgovoril Sašo Rink, direktor Javnega stanovanjskega sklada MOL. 

 

2. Besedo za ustno postavitev vprašanja je ţupan dal vodji Svetniškega kluba SDS svetniku Mirku 

Brnič Jagru. 

Na vprašanje svetnika je odgovorila podţupanja Tjaša Ficko. 
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AD 3. 

 

POROĈILO ŢUPANA 

 

Ţupan je predstavil 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 IMENOVANJU PREDSTAVNIKOV MESTNE OBĈINE 

LJUBLJANA  IN ZAINTERESIRANE JAVNOSTI V SVET JAVNEGA ZAVODA TURIZEM 

LJUBLJANA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

V  Svet javnega zavoda Turizem Ljubljana se kot predstavniki Mestne obĉine Ljubljana   

imenujejo: 

- Vasja BUTINA 

- Jadranka DAKIĆ 

- Aleš KARDELJ 

- Marko KOPRIVC 

- Anton KRANJC 

- mag. Anţe LOGAR 

 

II. 

V  Svet javnega zavoda Turizem Ljubljana se kot predstavniki zainteresirane javnosti  

imenujejo: 

- Matic BIZJAK 

- Gregor JAMNIK 

- prof. dr. Tanja MIHALIĈ 

- Aleksander VALENTIN 

 

III. 

Mandat imenovanih traja štiri leta. 

 

Navzočnost je priglasilo 30 svetnikov. 

Za je glasovalo 38 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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2. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU TREH ĈLANOV MESTNE OBĈINE 

LJUBLJANA V SVET JAVNEGA ZAVODA  KINODVOR 

 

Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

V  Svet javnega zavoda Kinodvor  se imenujejo: 

- Breda BREZOVAR PAPEŢ 

- Karpo GODINA 

- Semira OSMENAGIĆ 

 

II. 

Mandat imenovanih traja pet let.  

 

Navzočnost se ni spremenila (30 svetnikov). 

Za je glasovalo 33 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

3. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNIKOV MESTNE OBĈINE 

LJUBLJANA IN ZAINTERESIRANE JAVNOSTI V SVET JAVNEGA ZAVODA 

REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA LJUBLJANSKE URBANE REGIJE 

 

Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

V Svet javnega zavoda Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije se kot 

predstavniki Mestne obĉine Ljubljana imenujejo: 

- Mirko BRNIĈ JAGER 

- mag. Nives CESAR 

- mag. Miran GAJŠEK 

- Slavko SLAK 

- prof. dr. Metka TEKAVĈIĈ 

 

II. 

V  Svet javnega zavoda Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije se kot 

predstavniki zainteresirane javnosti  imenujejo: 

- mag. Janita ERŢEN, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Obmoĉna sluţba 

Ljubljana 

- Katja ŠPUR, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

- Marta TURK, Gospodarska zbornica Slovenije, Zbornica osrednjeslovenske regije 

  

 

III. 

Mandat imenovanih traja štiri leta.  

 

Navzočnost se ni spremenila (30 svetnikov). 

Za je glasovalo 35 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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4. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA MESTNE OBĈINE 

LJUBLJANA V SVET SREDNJE GRADBENE, GEODETSKE IN OKOLJEVARSTVENE 

ŠOLE LJUBLJANA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

                                                                         I. 

V Svet Srednje gradbene, geodetske in okoljevarstvene šole Ljubljana se imenuje: 

 

Ernest MENCIGAR. 

 

                                                                         II. 

Mandat imenovanega traja štiri leta. 

 

Navzočnost se ni spremenila (30 svetnikov). 

Za je glasovalo 36 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

5. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA MESTNE OBĈINE 

LJUBLJANA V SVET SREDNJE POKLICNE IN STROKOVNE ŠOLE BEŢIGRAD - 

LJUBLJANA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

                                                                         I. 

V Svet Srednje poklicne in strokovne šole Beţigrad - Ljubljana se imenuje: 

 

Peter PETERKA. 

 

                                                                         II. 

Mandat imenovanega traja štiri leta. 

 

Navzočnost se ni spremenila (30 svetnikov). 

Za je glasovalo 36 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

6. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA MESTNE OBĈINE 

LJUBLJANA V SVET DIJAŠKEGA DOMA VIĈ 

 

Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 
 

PREDLOG SKLEPA: 
 

I. 

V Svet Dijaškega doma Viĉ se imenuje: 
 

Uroš KOROŠEC. 
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II. 

Mandat imenovanega traja štiri leta.  

 

Navzočnost se ni spremenila (30 svetnikov). 

Za je glasovalo 36 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

7. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNICE MESTNE OBĈINE 

LJUBLJANA V SVET JAVNEGA ZAVODA INŠTITUT ZA VAROVANJE ZDRAVJA 

REPUBLIKE SLOVENIJE 

 

Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Aleš Čerin je povedal, da je v 

gradivu za obravnavo na seji mestnega sveta napaka v priimku kandidatke, manjka en priimek, in 

sicer Macarol. 

 

Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

V  Svet javnega zavoda Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije se imenuje: 

 

Metka MACAROL - HITI. 

 

II. 

Mandat imenovane traja štiri leta.  

 

Navzočnost se ni spremenila (30 svetnikov). 

Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

8. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNICE MESTNE OBĈINE 

LJUBLJANA V SVET JAVNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVODA ONKOLOŠKI INŠTITUT 

LJUBLJANA 

 

Razpravljali so svetniki Jernej Pavlin, Dunja Piškur Kosmač, Janko Möderndorfer in Meta Vesel 

Valentinčič ter ţupan. 

 

Po končani razpravi je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

V  Svet javnega zdravstvenega zavoda Onkološki inštitut Ljubljana se imenuje: 

 

Dunja PIŠKUR KOSMAĈ. 

 

II. 

Mandat imenovane traja štiri leta.  
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Navzočnost se ni spremenila (30 svetnikov). 

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

 

Svetnik Gregor Istenič je zahteval ponovitev glasovanja. 

 

Ţupan je dal predlog sklepa ponovno na glasovanje. 

 

Navzočnost se ni spremenila (30 svetnikov). 

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

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

9. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNICE MESTNE OBĈINE 

LJUBLJANA V SVET JAVNEGA ZAVODA PSIHIATRIĈNA KLINIKA LJUBLJANA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

V Svet javnega zavoda Psihiatriĉna klinika Ljubljana se imenuje: 

 

Meta VESEL VALENTINĈIĈ. 

 

II. 

Mandat imenovane traja štiri leta.  

 

Navzočnost se ni spremenila (30 svetnikov). 

Za je glasovalo 36 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

10. PREDLOG SKLEPA O PREDLOGU ZA IMENOVANJE NADOMESTNEGA 

PREDSTAVNIKA MESTNE OBĈINE LJUBLJANA V SENAT  ZA REŠEVANJE PRITOŢB 

ZOPER POLICISTE 

 

Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

Mestna obĉina Ljubljana predlaga, da se namesto Borisa ŢNIDARIĈA v Senat za reševanje 

pritoţb zoper policiste kot predstavnik javnosti imenuje: 

 

Matija LESAR. 

 

                                                                        II. 

Mandat imenovanega je vezan na mandat senata.  

 

Navzočnost se ni spremenila (30 svetnikov). 

Za je glasovalo 33 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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11. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO VRTCA ĈRNUĈE 

 

Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Andreji KLOPĈIĈ-HOLOŠEVIĆ se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Vrtca 

Ĉrnuĉe. 

 

Navzočnost se ni spremenila (30 svetnikov). 

Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Svetnica Mojca Škrinjar je zahtevala ponovitev glasovanja. 

 

Ţupan je dal predlog sklepa ponovno na glasovanje. 

 

Navzočnost se ni spremenila (30 svetnikov). 

Za je glasovalo 34 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

12. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO OSNOVNE ŠOLE NOVE 

JARŠE 

 

Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Štefki BRODAR se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Osnovne šole Nove 

Jarše. 

 

Navzočnost se ni spremenila (30 svetnikov). 

Za je glasovalo 33 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Svetnica prof. dr. Metka Tekavčič je zahtevala ponovitev glasovanja. 

 

Ţupan je dal predlog sklepa ponovno na glasovanje. 

 

Navzočnost se ni spremenila (30 svetnikov). 

Za je glasovalo 35 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

13. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO EKONOMSKE ŠOLE 

LJUBLJANA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Emi KOZAR se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Ekonomske šole Ljubljana. 
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Navzočnost se ni spremenila (30 svetnikov). 

Za je glasovalo 34 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

14. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO SREDNJE MEDIJSKE 

IN GRAFIĈNE ŠOLE LJUBLJANA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Ani ŠTERBENC se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Srednje medijske in 

grafiĉne šole Ljubljana. 

 

Navzočnost se ni spremenila (30 svetnikov). 

Za je glasovalo 35 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

15. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO MLADINSKEGA DOMA 

MALĈI BELIĈEVE 

 

Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Olgi RUPNIK KRŢE se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Mladinskega doma 

Malĉi Beliĉeve. 

 

Navzočnost se ni spremenila (30 svetnikov). 

Za je glasovalo 35 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 5. 

 

A) PREDLOG ODLOKA O REBALANSU PRORAĈUNA MESTNE OBĈINE LJUBLJANA 

ZA LETO 2013 

B) PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH SKLEPA O NAĈRTU 

RAVNANJA Z NEPREMIĈNIM PREMOŢENJEM MESTNE OBĈINE LJUBLJANA V 

VREDNOSTI NAD 200.000 EUROV ZA LETO 2013 

C) PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBI SKLEPA DOLOĈITVE SKUPNE VREDNOSTI 

PRAVNIH POSLOV NEPREMIĈNEGA PREMOŢENJA, KI JIH LAHKO SKLEPA 

MESTNA OBĈINA LJUBLJANA V LETU 2013 

 

Mestni svet je najprej obravnaval točko a. 
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A) PREDLOG ODLOKA O REBALANSU PRORAĈUNA MESTNE OBĈINE 

LJUBLJANA ZA LETO 2013 

 

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

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

Ljubljana: 

- Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost, 

- Odbora za zaščito, reševanje in civilno obrambo, 

- Odbora za gospodarske javne sluţbe in promet in  

- Odbora za finance. 

 

Ţupan je pojasnil, da v skladu z mnenjem Statutarno pravne komisije, ki je razvidno iz poročila 

komisije, mestni svet o amandmaju Svetniškega kluba SDS pod številko 6 ne bo ne razpravljal in ne 

glasoval. 

 

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 predstavila poročilo komisije. 

 

O aktu v celoti so razpravljali svetniki Miha Jazbinšek, Mojca Škrinjar, Breda Brezovar Papeţ, Zofija 

Mazej Kukovič, Meta Vesel Valentinčič, Mojca Kucler Dolinar, Mirko Brnič Jager, mag. Anţe 

Logar, Janko Möderndorfer, Maša Kociper, mag. Tomaţ Ogrin, prof. dr. Metka Tekavčič, Marko 

Šiška, Uroš Minodraš, Jernej Pavlin in izr. prof. dr. Milena Mileva Blaţić ter ţupan. 

 

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

 

I. 

O 3. ĉlenu predloga odloka, h kateremu je Svetniški klub SDS vloţil amandmaja, so razpravljali 

svetniki Mirko Brnič Jager, Aleš Čerin, Slavko Slak, Tjaša Ficko, prof. dr. Metka Tekavčič, Boris 

Makoter, Miha Jazbinšek, Gregor Istenič, mag. Anţe Logar, Mojca Kucler Dolinar in Zofija Mazej 

Kukovič ter ţupan. 

 

Po končani razpravi je ţupan dal na glasovanje: 

 

1. AMANDMA Svetniškega kluba SDS: 

 

V 3. ĉlenu Predloga Odloka o rebalansu proraĉuna Mestne obĉine Ljubljana za leto 2013, ki se 

nanaša na 25. ĉlen, 4. odstavek Odloka o proraĉunu MOL, se: 

Prva alineja prvega odstavka, ki se glasi: » - zadolţitev ne sme preseĉi 5.000.000 evrov,« 

spremeni tako, da se glasi: »- zadolţitev ne sme preseĉi 500.000 evrov,« .  

Na koncu ĉetrte alineje se ».« nadomesti z »,« . 

Doda se nova peta alineja, ki se glasi: »-JP LPP d.o.o. mora pred najemom kredita na seji MS 

MOL dokazati, da je sposobno v danih pogojih poslovati brez izgube in pripraviti program 

kvalitetnega prestrukturiranja podjetja, ki bo zagotavljalo stvarni trajnostni prometni razvoj 

JPP v MOL.« 

 

Ţupan je predlagal, da mestni svet amandmaja ne sprejme. 

 

Navzočnost je priglasilo 42 svetnikov. 

Za je glasovalo 12 svetnikov. Proti je glasovalo 31 svetnikov. 

 

Amandma ni bil sprejet. 
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2. AMANDMA Svetniškega kluba SDS: 

 

V 3. ĉlenu Predloga Odloka o rebalansu proraĉuna Mestne obĉine Ljubljana za leto 2013, ki se 

nanaša na 25. ĉlen, Odloka o proraĉunu MOL, kjer se doda nov peti odstavek, ki se glasi: 

” JP LPP d.o.o., se lahko v letu 2013 likvidnostno zadolţi pod naslednjimi pogoji:” se prva 

alineja, ki se glasi: » - zadolţitev ne sme preseĉi 9.500.000 evrov,« spremeni tako, da se glasi: 

»zadolţitev je  dovoljena do višine 500 000 evrov,«  

Na koncu ĉetrte alineje se ».« nadomesti z »,«. 

Doda se nova peta alineja, ki se glasi  »- JP LPP d.o.o. pred najemom kredita na seji MS MOL 

dokaţe, da je sposobno v danih pogojih poslovati brez izgube in pripraviti program 

kvalitetnega prestrukturiranja podjetja, ki bo zagotavljalo stvarni trajnostni prometni razvoj 

JPP v MOL in LUR.« 

 

Ţupan je predlagal, da mestni svet amandmaja ne sprejme. 

 

Navzočnost se ni spremenila (42 svetnikov). 

Za je glasovalo 10 svetnikov. Proti je glasovalo 28 svetnikov. 

 

Svetnik mag. Anţe Logar je zahteval ponovitev glasovanja. 

 

Ţupan je dal amandma ponovno na glasovanje. 

 

Navzočnost se ni spremenila (42 svetnikov). 

Za je glasovalo 12 svetnikov. Proti je glasovalo 31 svetnikov. 

 

Amandma ni bil sprejet. 

 

II. 

O proraĉunskem uporabniku 4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN 

PROMET, h kateremu je Svetniški klub SDS vloţil amandma, ni razpravljal nihče, zato je ţupan dal 

na glasovanje 

 

AMANDMA Svetniškega kluba SDS: 

 

Pod naslovom proraĉunskega uporabnika 4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE 

DEJAVNOSTI IN PROMET se v podprogramu 13029003 Urejanje cestnega prometa, naziv 

projekta ”Uvedba sistema enotne mestne kartice”, na PP 045119 in 082023 sredstva rebalansa 

2013 v višini (proraĉun 159 800) 197.694 (tabela stran III/3) prenesejo na PP 045117 in 045134 

”Rekonstrukcija in izboljšave prometno varnostnih razmer” 

 

Ţupan je predlagal, da mestni svet amandmaja ne sprejme. 

 

Navzočnost se ni spremenila (42 svetnikov). 

Za je glasovalo 12 svetnikov. Proti je glasovalo 31 svetnikov. 

 

Amandma ni bil sprejet. 

 

III. 

O proraĉunskem uporabniku 4.11.  SLUŢBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE, 

h kateremu sta Svetniški klub SDS in ţupan vloţila amandmaje, so razpravljali svetniki Mirko Brnič 

Jager, mag. Tomaţ Ogrin, Miha Jazbinšek in mag. Anţe Logar. 

 

Po končani razpravi je ţupan dal na glasovanje 

 

1. AMANDMA Svetniškega kluba SDS: 
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Pod naslovom proraĉunskega uporabnika 4.11. SLUŢBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN 

INVESTICIJE se v podprogramu 13029003 Urejanje cestnega prometa, se znotraj podprograma 

na PP 045191 Gradnja parkirnih hiš, obravnava parkirna hiša Trţnica (PH Trţnica) kateri se 

na  posameznih kontih poveĉujejo sredstva: Investicijski inženiring, sredstva se poveĉajo za 

10.000 EUR za potrebe inţeniringa pri pripravi (novelaciji) projektne dokumentacije PGD, 

Načrti in druga projektna dokumentacija, sredstva se poveĉajo za 320.000 EUR zaradi novelacije 

izdelave projektne dokumentacvije IDZ in PGD, Plačila drugih storitev in dokumentacije, 

sredstva se poveĉajo za 10.000 EUR zaradi izdelave investicijske dokumentacije (DIIP, PIZ, 

IP). PH Trţnica, PP 045191, vrednosti navedenih kontov skupaj v višini 340.000 EUR, se 

prenesejo na PP 045117 v višini 170.000 EVRO in na PP 045134 v višini 170.000 EVRO 

”Rekonstrukcija in izboljšave prometno varnostnih razmer.” 

 

Ţupan je predlagal, da mestni svet amandmaja ne sprejme. 

 

Navzočnost se ni spremenila (42 svetnikov). 

Za je glasovalo 11 svetnikov. Proti je glasovalo 29 svetnikov. 

 

Amandma ni bil sprejet. 

 

 

2. AMANDMA ţupana: 

 

V naĉrtu razvojnih programov pri proraĉunskem uporabniku 4.11. Sluţba za razvojne 

projekte in investicije se spremeni naĉrt razvojnih programov v javno zasebnem partnerstvu za 

projekt Oskrbovana stanovanja Šiška  (NRP 7560-11-0445) v ocenjeni višini in dinamiki 

financiranja zaradi zakljuĉka izbire zasebnega partnerja oz. sklenitve Pogodbe o javno-

zasebnem partnerstvu za projekt »Oskrbovana stanovanja – Šiška«. 

 

NRP Oskrbovana stanovanja – Šiška se spreminja kot sledi: 

a. Proraĉun MOL zagotavlja vire financiranja:  

 v letu 2015 vloţek stavbno zemljišĉe v bruto vrednosti 1.063.026 EUR, vloţek 

stavbne pravice za ĉas gradnje v višini bruto 162.382 EUR in komunalni 

prispevek v višini 50.000 EUR. 

b. Zasebni partner zagotavlja: 

 v letu 2013 sredstva za komunalni prispevek v višini 270.000 EUR  

 v letu 2015 zagotavlja sredstva v bruto višini 4.971.236,48 EUR za izgradnjo 

projekta 

 

Celotna vrednost projekta se povišuje iz 5.138.320 EUR na 6.516.644 EUR. 

 

Navzočnost se ni spremenila (42 svetnikov). 

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

 

Amandma je bil sprejet. 

 

 

3. AMANDMA ţupana: 

 

Pri proraĉunskem uporabniku 4.11 Sluţba za razvojne projekte in investicije se zagotovijo 

sredstva za plaĉilo po pogodbi št. 430-150/2009-5 z dodatki, ki so bila zadrţana zaradi sodne 

prepovedi poravnavanja obveznosti Cestnemu podjetju Ljubljana d.d. v letu 2012. Sredstva se 

zagotavljajo na NRP 7560-10-0111  Ureditev obmoĉja  Njegoševe ceste v Ljubljani, prometne 

ureditve, ureditve komunalne in energetske infrastrukture  v višini 1.385.173,19 EUR. 
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Sredstva se zagotovijo v finanĉnem naĉrtu proraĉunskega uporabnika 4.11.  Sluţba  za 

razvojne projekte in investicije za leto 2013, na proraĉunski postavki 045199 Cestni projekti, 

konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije (podkonto 4204  01 Novogradnje), v 

višini 1.385.173,19 EUR (NRP 7560-10-0111) . 

 

Za znesek 1.385.173,19 EUR se poveĉajo prihodki iz naslova komunalnega prispevka,  konto 

7141 Drugi nedavĉni prihodki, podkonto 714105 Prihodki od komunalnih prispevkov. 

 

Skladno s tem amandmajem se uskladijo tudi ostali deli proraĉuna vkljuĉno z naĉrtom 

razvojnega programa ter obrazloţitve. 

 

Navzočnost se ni spremenila (42 svetnikov). 

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

 

Amandma je bil sprejet. 

 

IV. 

O proraĉunskem uporabniku 4.15. ODDELEK ZA ŠPORT, h kateremu je Svetniški klub SDS 

vloţil amandma, so razpravljali svetniki Mirko Brnič Jager, Aleš Čerin, Miha Jazbinšek, Mojca 

Škrinjar, mag. Anţe Logar, Maša Kociper, izr. prof. dr. Milena Mileva Blaţić in mag. Tomaţ Ogrin 

ter ţupan. 

 

Po končani razpravi je ţupan dal na glasovanje  

 

AMANDMA Svetniškega kluba SDS: 

 

Pod naslovom proraĉunskega uporabnika 4.15. ODDELEK ZA ŠPORT se na PP 081052 

Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice-udeležba MOL, se 

sredstva v vrednosti 4.500.000,00 EUR prenesejo na 4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE 

DEJAVOSTI IN PROMET na postavko 045196 Investicijsko vzdrţevanje in obnova cest na 

obmoĉju MOL in sicer na PP 4205 

 

Ţupan je predlagal, da mestni svet amandmaja ne sprejme. 

 

Navzočnost se ni spremenila (42 svetnikov). 

Za je glasovalo 11 svetnikov. Proti je glasovalo 30 svetnikov. 

 

Amandma ni bil sprejet. 

 

 

Nato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne obĉine Ljubljana sprejme predlog Odloka o rebalansu proraĉuna Mestne 

obĉine Ljubljana za leto 2013 skupaj s sprejetima amandmajema.  

 

Obrazloţitev glasu sta podala svetnika Mojca Škrinjar in Gregor Istenič. 

 

Navzočnost se ni spremenila (42 svetnikov). 

Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti je glasovalo 11 svetnikov. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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B) PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH SKLEPA O NAĈRTU 

RAVNANJA Z NEPREMIĈNIM PREMOŢENJEM MESTNE OBĈINE LJUBLJANA V 

VREDNOSTI NAD 200.000 EUROV ZA LETO 2013 

 

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

gospodarjenje z nepremičninami. 

 

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

 

Mojca Kucler Dolinar, predsednica Odbora za gospodarjenje z nepremičninami, je podala stališče 

odbora. 

 

Razpravljala sta svetnik mag. Anţe Logar in ţupan. 

 

Po končani razpravi je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

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

Sklepa o Naĉrtu ravnanja z nepremiĉnim premoţenjem Mestne obĉine Ljubljana v vrednosti 

nad 200.000 eurov za leto 2013. 

 

Navzočnost je priglasilo 28 svetnikov. 

Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

C) PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBI SKLEPA DOLOĈITVE SKUPNE VREDNOSTI 

PRAVNIH POSLOV NEPREMIĈNEGA PREMOŢENJA, KI JIH LAHKO SKLEPA 

MESTNA OBĈINA LJUBLJANA V LETU 2013       

 

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

gospodarjenje z nepremičninami. 

 

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

 

Mojca Kucler Dolinar, predsednica Odbora za gospodarjenje z nepremičninami, je podala stališče 

odbora. 

 

Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne obĉine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o spremembi Sklepa doloĉitve 

skupne vrednosti pravnih poslov nepremiĉnega premoţenja, ki jih lahko sklepa Mestna obĉina 

Ljubljana v letu 2013.       

 

Navzočnost je priglasilo 32 svetnikov. 

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

 

Sklep je bil sprejet. 
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AD 6. 

 

PREDLOG REBALANSA FINANĈNEGA NAĈRTA JAVNEGA STANOVANJSKEGA 

SKLADA MESTNE OBĈINE LJUBLJANA ZA LETO 2013 

 

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

finance. 

 

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

 

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

 

Predsednica Statutarno pravne komisije Maša Kociper ni ţelela besede. 

 

Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne obĉine Ljubljana sprejme Rebalans finanĉnega naĉrta Javnega 

stanovanjskega sklada Mestne obĉine Ljubljana za leto 2013. 

 

Navzočnost je priglasilo 34 svetnikov. 

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

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 7. 

 

DOPOLNJENI OSNUTEK ODLOKA O OBĈINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM 

NAĈRTU 322 PARMOVA-MUZEJ ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA BE-546 

 

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 v Oddelku za urejanje 

prostora, je podala uvodno obrazloţitev.  

 

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

 

Razpravljali so svetniki Miha Jazbinšek, Mojca Škrinjar, Mirko Brnič Jager, mag. Anţe Logar in 

mag. Tomaţ Ogrin ter ţupan. 

 

Po končani razpravi je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne obĉine Ljubljana sprejme dopolnjeni osnutek Odloka o obĉinskem 

podrobnem prostorskem naĉrtu 322 Parmova-muzej za del enote urejanja prostora BE-546 

skupaj s pripombami. 

 

Navzočnost je priglasilo 29 svetnikov. 

Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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AD 8. 

 

DOPOLNJENI OSNUTEK ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 

OBĈINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAĈRTU ZA DEL OBMOĈJA UREJANJA 

CI 5/6 ROG 

 

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 v Oddelku za urejanje 

prostora, je podala uvodno obrazloţitev.  

 

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

 

Ţupan je podal dodatno pojasnilo in nato odprl razpravo. 

 

Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne obĉine Ljubljana sprejme dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o obĉinskem podrobnem prostorskem naĉrtu za del obmoĉja urejanja CI 

5/6 Rog skupaj s pripombami. 
 

Navzočnost je priglasilo 28 svetnikov. 

Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 9. 

 

OSNUTEK ODLOKA O UREJANJU IN ODDAJI ZEMLJIŠĈ MESTNE OBĈINE 

LJUBLJANA ZA POTREBE VRTIĈKARSTVA 

 

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

gospodarjenje z nepremičninami. 

 

Nataša Jazbinšek Seršen, vodja Oddelka za varstvo okolja, je podala uvodno obrazloţitev.  

 

Mojca Kucler Dolinar, predsednica Odbora za gospodarjenje z nepremičninami, je podala stališče 

odbora. 

 

Razpravljali so svetniki Miha Jazbinšek, Breda Brezovar Papeţ, Mojca Kucler Dolinar, Gregor 

Istenič, Mirko Brnič Jager in izr. prof. dr. Milena Mileva Blaţić ter ţupan. 

 

Svetnik Miha Jazbinšek je podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da ţupan zaradi napačne 

navedbe priimka svetnika Mirka Brnič Jagra izreče ukor svetnici izr. prof. dr. Mileni Milevi Blaţić. 

 

Ţupan je dal na glasovanje 

 

POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnika Mihe Jazbinška: 

 

Svetnici izr. prof. dr. Mileni Milevi Blaţić se izreĉe ukor. 
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Ţupan je predlagal, da mestni svet postopkovnega predloga sklepa ne sprejme. 

 

Navzočnost je priglasilo 31 svetnikov. 

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

 

Postopkovni predlog sklepa ni bil sprejet. 

 

 

Svetnik Miha Jazbinšek je nato podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da ţupan sam sebi 

izreče ukor, ker je svetnikov postopkovni predlog označil za trapastega. Ţupan predloga ni dal na 

glasovanje. 

 

V nadaljevanju sta razpravljala še svetnika Boris Makoter in Mojca Škrinjar. 

 

Po končani razpravi je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne obĉine Ljubljana sprejme osnutek Odloka o urejanju in oddaji zemljišĉ 

Mestne obĉine Ljubljana za potrebe vrtiĉkarstva skupaj s pripombami. 

 

Navzočnost se ni spremenila (31 svetnikov). 

Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 10. 

 

A) PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 

ZAZIDALNEM NAĈRTU ZA OBMOĈJE UREJANJA ŠP 2/1 LITOSTROJ – JUŢNI DEL IN 

OBMOĈJA UREJANJA ŠR 2/1 STADION 

 

B) PREDLOG ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠĈ ZA 

GRADNJO NA OBMOĈJU UREJANJA ŠP 2/1 LITOSTROJ – JUŢNI DEL IN DEL 

OBMOĈJA UREJANJA ŠR 2/1 STADION S PREDLOGOM ZA HITRI POSTOPEK 

 

 

Mestni svet je najprej obravnaval točko a. 

 

A) PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 

ZAZIDALNEM NAĈRTU ZA OBMOĈJE UREJANJA ŠP 2/1 LITOSTROJ – JUŢNI DEL IN 

OBMOĈJA UREJANJA ŠR 2/1 STADION 

 

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 v Oddelku za urejanje 

prostora, je podala uvodno obrazloţitev.  

 

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

tudi za točko b. 

 

Predsednica Statutarno pravne komisije Maša Kociper ni ţelela besede. 
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Ker k predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje 

urejanja ŠP 2/1 Litostroj – juţni del in območja urejanja ŠR 2/1 Stadion ni bil vloţen noben 

amandma, ni bilo razprave, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

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

Odloka o zazidalnem naĉrtu za obmoĉje urejanja ŠP 2/1 Litostroj – juţni del in obmoĉja 

urejanja ŠR 2/1 Stadion. 

 

Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov. 

Za je glasovalo 22 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

B) PREDLOG ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠĈ ZA 

GRADNJO NA OBMOĈJU UREJANJA ŠP 2/1 LITOSTROJ – JUŢNI DEL IN DEL 

OBMOĈJA UREJANJA ŠR 2/1 STADION S PREDLOGOM ZA HITRI POSTOPEK 

 

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

urejanje prostora in urbanizem. 

 

Katja Osolin, vodja Odseka za urbano ekonomiko v Oddelku za ravnanje z nepremičninami, je 

podala uvodno obrazloţitev.  

 

Predsednica Statutarno pravne komisije Maša Kociper ni ţelela besede. 

 

1.) 

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

mestnega sveta). O predlogu za sprejem Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišĉ za 

gradnjo na obmoĉju urejanja ŠP 2/1 Litostroj – juţni del in del obmoĉja urejanja ŠR 2/1 

Stadion 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 programu opremljanja 

stavbnih zemljišĉ za gradnjo na obmoĉju urejanja ŠP 2/1 Litostroj – juţni del in del obmoĉja 

urejanja ŠR 2/1 Stadion sprejme po hitrem postopku. 

 

Navzočnost se ni spremenila (23 svetnikov). 

Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

2.) 

Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišĉ za gradnjo na obmoĉju urejanja ŠP 

2/1 Litostroj – juţni del in del obmoĉja urejanja ŠR 2/1 Stadion 

 

Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 
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Mestni svet Mestne obĉine Ljubljana sprejme predlog Odloka o programu opremljanja 

stavbnih zemljišĉ za gradnjo na obmoĉju urejanja ŠP 2/1 Litostroj – juţni del in del obmoĉja 

urejanja ŠR 2/1 Stadion. 
 

Navzočnost se ni spremenila (23 svetnikov). 

Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 11. 

 

PREDLOG AKTA O JAVNO-ZASEBNEM PARTNERSTVU ZA PROJEKT »STARO 

LETALIŠĈE LJUBLJANA« 

 

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

kulturo in raziskovalno dejavnost. 

 

Mateja Demšič, vodja Oddelka za kulturo, je podala 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 je svetnik Miha Jazbinšek. 

 

Po končani razpravi je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne obĉine Ljubljana sprejme predlog Akta o javno-zasebnem partnerstvu za 

projekt »Staro letališĉe Ljubljana«. 
 

Navzočnost je priglasilo 33 svetnikov. 

Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Svetnik Mirko Brnič Jager je zahteval ponovitev glasovanja. 

 

Ţupan je dal predlog sklepa ponovno na glasovanje. 

 

Navzočnost se ni spremenila (33 svetnikov). 

Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 12. 

 

PREDLOG ODLOKA O DOPOLNITVAH ODLOKA O MERILIH ZA DOLOĈITEV 

PODALJŠANEGA OBRATOVALNEGA ĈASA GOSTINSKIH OBRATOV IN KMETIJ, 

NA KATERIH SE OPRAVLJA GOSTINSKA DEJAVNOST, S PREDLOGOM ZA HITRI 

POSTOPEK 

 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so svetniki prejeli sklep Sveta Četrtne 

skupnosti Center in poročilo pristojnega Odbora za gospodarske dejavnosti, turizem in kmetijstvo. 
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Gorazd Maslo, vodja Odseka za razvoj podeţelja in upravne zadeve, je podal uvodno obrazloţitev.  

 

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

stališče odbora. 

 

Predsednica Statutarno pravne komisije Maša Kociper ni ţelela besede. 

 

1.) 

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

mestnega sveta). O predlogu za sprejem Odloka o dopolnitvah Odloka o merilih za doloĉitev 

podaljšanega obratovalnega ĉasa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska 

dejavnost, 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 dopolnitvah Odloka o 

merilih za doloĉitev podaljšanega obratovalnega ĉasa gostinskih obratov in kmetij, na katerih 

se opravlja gostinska dejavnost, sprejme po hitrem postopku. 

 

Navzočnost je priglasilo 35 svetnikov. 

Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

2.) 

Predlog Odloka o dopolnitvah Odloka o merilih za doloĉitev podaljšanega obratovalnega ĉasa 

gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost 

 

Razpravljali so svetniki Mojca Kucler Dolinar, Meta Vesel Valentinčič, Jernej Pavlin, Boris Makoter, 

Miha Jazbinšek, mag. Anţe Logar in mag. Tomaţ Ogrin ter ţupan. 

 

Po končani razpravi je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOGU SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne obĉine Ljubljana sprejme predlog Odloka o dopolnitvah Odloka o merilih 

za doloĉitev podaljšanega obratovalnega ĉasa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se 

opravlja gostinska dejavnost. 
 

Navzočnost se ni spremenila (35 svetnikov). 

Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti je glasovalo 6 svetnikov. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 13. 

 

PREDLOG 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. 

 

David Polutnik, vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, je podal uvodno obrazloţitev.  
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Julijana Ţibert, predsednica Odbora za gospodarske javne sluţbe in promet, je podala stališče odbora.  

 

Predsednica Statutarno pravne komisije Maša Kociper ni ţelela besede. 

 

Ker k predlogu Odloka o občinskih cestah v Mestni občini Ljubljana ni bil vloţen noben amandma, 

ni bilo razprave, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

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

obĉini Ljubljana. 

 

Navzočnost je priglasilo 33 svetnikov. 

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

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 14. 

 

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O UREJANJU 

JAVNE RAZSVETLJAVE 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. 

 

David Polutnik, vodja 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 (1. odstavek 142. člena poslovnika 

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

urejanju javne razsvetljave 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 urejanju javne razsvetljave sprejme po hitrem postopku. 

 

Navzočnost je priglasilo 34 svetnikov. 

Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

2.) 

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju javne razsvetljave 

 

Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

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

Odloka o urejanju javne razsvetljave.  

 

Navzočnost se ni spremenila (34 svetnikov). 

Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 15. 

 

PREDLOG ZA ZAGOTAVLJANJE NADALJNJEGA IZVAJANJA PROGRAMOV V 

OSNOVNI ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI V OBSEGU, KI GA JE ZAVOD ZA 

ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE DO 30. 6. 2013 FINANCIRAL SŢ–

ŢELEZNIŠKEMU ZDRAVSTVENEMU DOMU LJUBLJANA ZA OBMOĈJE MESTNE 

OBĈINE LJUBLJANA 

 

Gradivo so svetniki prejeli po sklicu seje s predlogom za razširitev dnevnega reda. Po sklicu seje so 

prejeli tudi 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 Meta Vesel Valentinčič, Miha Jazbinšek, Uroš Minodraš, prof. dr. Metka 

Tekavčič, Janko Möderndorfer, mag. Tomaţ Ogrin, mag. Anţe Logar in Mojca Škrinjar ter ţupan. 

 

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

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

1. VARIANTA: 

 

Mestni svet Mestne obĉine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o podelitvi koncesije za 

opravljanje javne sluţbe na podroĉju zobozdravstva odraslih, splošne medicine, fizioterapije in 

ginekologije na podlagi vloge. 

 

Obrazloţitev glasu so podali svetniki: Miha Jazbinšek, mag. Anţe Logar, Mojca Škrinjar in Mirko 

Brnič Jager. 

 

Navzočnost je priglasilo 31 svetnikov. 

Za je glasovalo 41 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

Ker je bil sprejet sklep pod varianto 1, mestni svet o varianti 2 in 3 ni glasoval. 

 

2. VARIANTA se je sicer glasila: 
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Mestni svet Mestne obĉine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o doloĉitvi javnega zavoda 

Zdravstveni dom Ljubljana za izvajalca programov na podroĉju zobozdravstva odraslih, 

splošne medicine, fizioterapije in ginekologije. 

 

3. VARIANTA se je sicer glasila: 

 

Mestni svet Mestne obĉine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o podelitvi koncesije za 

opravljanje javne sluţbe na podroĉju zobozdravstva odraslih, splošne medicine, fizioterapije in 

ginekologije na podlagi javnega razpisa. 

 

 

AD 16. 

 

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O AVTOTAKSI 

PREVOZIH S PREDLOGOM ZA HITRI POSTOPEK 

 

Gradivo so svetniki prejeli po sklicu seje s predlogom za razširitev dnevnega reda. Po sklicu seje so 

prejeli tudi poročilo pristojnega Odbora za gospodarske javne sluţbe in promet. 

 

David Polutnik, vodja 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 (1. odstavek 142. člena poslovnika 

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

avtotaksi prevozih 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 avtotaksi prevozih sprejme po hitrem postopku. 

 

Navzočnost je priglasilo 34 svetnikov. 

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

 

Sklep je bil sprejet. 

 

2.) 

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o avtotaksi prevozih  

 

Razpravljal sta svetnik mag. Anţe Logar in 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 avtotaksi prevozih. 

 

Navzočnost se ni spremenila (34 svetnikov). 

Za je glasovalo 33 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki. 
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Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 17. 

 

PREDLOG SKLEPA O JAVNEM RAZPISU ZA DODELITEV KONCESIJ ZA 

OPRAVLJANJE JAVNE SLUŢBE NA PODROĈJU PREDŠOLSKE VZGOJE 

 

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

predšolsko vzgojo in izobraţevanje. 

 

Marija Fabčič, vodja Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraţevanje, je podala uvodno obrazloţitev 

tudi za naslednjo, 18. točko. 

 

Mag. Eva Strmljan Kreslin, predsednica Odbora za predšolsko vzgojo in izobraţevanje, je podala 

stališče odbora. 

 

Predsednica Statutarno pravne komisije Maša Kociper ni ţelela besede. 

 

Razpravljali so svetniki Meta Vesel Valentinčič, Miha Jazbinšek, Mojca Škrinjar in mag. Anţe Logar 

ter ţupan. 

 

Po končani razpravi je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne obĉine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o javnem razpisu za dodelitev 

koncesij za opravljanje javne sluţbe na podroĉju predšolske vzgoje. 
 

Navzočnost je priglasilo 30 svetnikov. 

Za je glasovalo 35 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 18. 

 

PREDLOG SKLEPA O MANJŠI NOTRANJI IGRALNI POVRŠINI V JAVNIH VRTCIH 

MESTNE OBĈINE LJUBLJANA ZA LETI 2013/2014 IN 2014/15 

 

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

predšolsko vzgojo in izobraţevanje. 

 

Mag. Eva Strmljan Kreslin, predsednica Odbora za predšolsko vzgojo in izobraţevanje, je podala 

stališče odbora.  

 

Predsednica Statutarno pravne komisije Maša Kociper ni ţelela besede. 

 

Razpravljali so svetniki Mojca Škrinjar, mag. Tomaţ Ogrin in Meta Vesel Valentinčič ter ţupan. 

 

Po končani razpravi je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 
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Mestni svet Mestne obĉine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o manjši notranji igralni površini 

v javnih vrtcih Mestne obĉine Ljubljana za leti 2013/2014 in 2014/15. 

 

Navzočnost je priglasilo 34 svetnikov. 

Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 19. 

 

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 

ŠTIPENDIRANJU S PREDLOGOM ZA HITRI POSTOPEK 

 

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

predšolsko vzgojo in izobraţevanje, poročilo Statutarno pravne komisije z amandmajem in amandma 

ţupana. 

 

Marija Fabčič, vodja Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraţevanje, je podala uvodno obrazloţitev.  

 

Mag. Eva Strmljan Kreslin, predsednica Odbora za predšolsko vzgojo in izobraţevanje, je podala 

stališče odbora. 

 

Predsednica Statutarno pravne komisije Maša Kociper je predstavila poročilo komisije. 

 

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 

štipendiranju 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 štipendiranju sprejme po hitrem postopku. 

 

Navzočnost je priglasilo 34 svetnikov. 

Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

2.) 

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o štipendiranju 

 

O aktu v celoti ni razpravljal nihče. 

 

I. 

O 1. ĉlenu predloga odloka, h kateremu je ţupan vloţil amandma, ni razpravljal nihče, zato je ţupan 

dal na glasovanje 

AMANDMA ţupana: 

 

V 1. ĉlenu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o štipendiranju se doda nov tretji 

odstavek, ki se glasi:  

 

» V prvem odstavku 6. ĉlena se doda nova peta alineja, ki se glasi: 
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- štipendisti, ki so zakljuĉili srednješolsko izobraţevanje, lahko pridobijo štipendijo za 

nadaljevanje izobraţevanja na višji stopnji ob vpisu v prvi letnik dodiplomskega ali 

enovitega magistrskega študija in na podlagi kandidature na javnem razpisu, ne glede 

na pogoj iz druge alineje prvega odstavka tega ĉlena odloka.« 

 

Navzočnost se ni spremenila (34 svetnikov). 

Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Amandma je bil sprejet. 

 

II. 

O 12. ĉlenu predloga odloka, h kateremu je Statutarno pravna komisija vloţila amandma, ni 

razpravljal nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

AMANDMA Statutarno pravne komisije: 

 

Nad  12. ĉlenom  se doda besedilo  »PREHODNA DOLOĈBA«  

 

Navzočnost se ni spremenila (34 svetnikov). 

Za je glasovalo 31 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 štipendiranju skupaj s sprejetima amandmajema. 

 

Navzočnost se ni spremenila (34 svetnikov). 

Za je glasovalo 33 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 20. 

 

PREDLOG AKTA O PRENEHANJU VELJAVNOSTI AKTA O JAVNO-ZASEBNEM 

PARTNERSTVU ZA PROJEKT »NACIONALNI GIMNASTIĈNI CENTER« 

 

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. 

 

Razpravljali so svetniki: Miha Jazbinšek, Mirko Brnič Jager, Marko Šiška, mag. Anţe Logar in Boris 

Makoter. 
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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 Akta o prenehanju veljavnosti Akta o 

javno-zasebnem partnerstvu za projekt »Nacionalni gimnastiĉni center«. 

 

Navzočnost je priglasilo 37 svetnikov. 

Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 21. 

 

PREDLOG SKLEPA O POVEĈANJU VREDNOSTI NAMENSKEGA PREMOŢENJA IN 

KAPITALA JAVNEGA STANOVANJSKEGA SKLADA MESTNE OBĈINE LJUBLJANA 

 

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

finance. 

 

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

 

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

 

Predsednica Statutarno pravne komisije Maša Kociper ni ţelela besede. 

 

Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne obĉine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o poveĉanju vrednosti 

namenskega premoţenja in kapitala Javnega stanovanjskega sklada Mestne obĉine Ljubljana. 

 

Navzočnost je priglasilo 37 svetnikov. 

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

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 22. 

 

INFORMACIJA O UVEDBI SPLETNE APLIKACIJE ULICE V MESTNI OBĈINI 

LJUBLJANA NA SPLETNEM NASLOVU 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.  

 

Predsednica Statutarno pravne komisije Maša Kociper ni ţelela besede. 

 

Razpravljali so svetniki Miha Jazbinšek, mag. Tomaţ Ogrin in izr. prof. dr. Milena Mileva Blaţić. 

 

Po končani razpravi je ţupan dal na glasovanje 
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PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne obĉine Ljubljana se je seznanil z uvedbo spletne aplikacije Ulice v Mestni 

obĉini Ljubljana. 

 

Navzočnost je priglasilo 31 svetnikov. 

Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

S tem je bil izčrpan dnevni red 27. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, zato je ţupan ob 

23.11 uri sejo končal.  

 

 

 

Vodja 

Sluţbe za organiziranje dela mestnega sveta 

Matjaž Bregar 

 

Ţupan 

Mestne občine Ljubljana 

Zoran Janković 

 
 


