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Številka: 03200-23/2013-28 

Datum: 18. 12. 2013    

 

 

ZAPISNIK 

 

 

30. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, ki je bila v ponedeljek, 9. decembra 2013. 

 

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

Ljubljana. 

 

Sejo je vodil podţupan Mestne občine Ljubljana Aleš Čerin.  

  

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, Gregor Istenič, Miha Jazbinšek, Aleš Kardelj, Mojca Kavtičnik 

Ocvirk, Maša Kociper, Iztok Kordiš, prof. Janez Koţelj, Anton Kranjc, Darja Krstić, Mojca Kucler 

Dolinar, Boris Makoter, 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. Gregor Tomc, Marjeta Vesel Valentinčič, 

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

 

Seje se niso udeleţili svetniki: Tjaša Ficko, mag. Anţe Logar in Zofija Mazej Kukovič. 

 

Seja se je pričela ob 15.35 uri ob navzočnosti 34 svetnikov. 

 

S sklicem seje so svetniki prejeli predlog dnevnega reda 30. seje Mestnega sveta Mestne občine 

Ljubljana: 

 

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

2. Poročilo ţupana 

3. Kadrovske zadeve 

4. a) Predlog Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2013 

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

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

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

     nepremičnega premoţenja, ki jih lahko sklepa Mestna občina Ljubljana v letu 2013   

5. Predlog Rebalansa št. 2 finančnega načrta Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine 

Ljubljana za leto 2013 

6. Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 408 Povezovalna 

cesta Agrokombinatska – Hladilniška – del 

7. Predlog Sklepa o soglasju k dodelitvi dela plače za delovno uspešnost direktorici Regionalne 

razvojne agencije Ljubljanske urbane regije za obdobje november 2012 – avgust 2013 iz 

naslova povečanega obsega dela 

8. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o avtotaksi prevozih s predlogom za  

      hitri postopek 

9. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju prometa v Mestni občini 
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      Ljubljana s predlogom za hitri postopek  

10. Predlog Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina 

11. Predlog Odredbe o določitvi območij za pešce 

12. Predlog Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, namenjenih parkiranju vozil 

stanovalcev s stalnim ali začasnim prebivališčem na območju za pešce             

13. Predlog Sklepa o povečanju vrednosti namenskega premoţenja in kapitala Javnega  

      stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana  

 

Po sklicu seje so svetniki prejeli še okvirni terminski plan sej mestnega sveta za leto 2014. 

 

Po sklicu seje so prejeli tudi obvestilo, da ţupan z dnevnega reda umika predlagano 8. točko z 

naslovom »Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o avtotaksi prevozih s 

predlogom za hitri postopek«. 
 

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

- 6. točko z naslovom: »Predlog Sklepa o soglasju Javnemu zavodu Lekarna Ljubljana k 

nakupu poslovne stavbe uprave in poslovnih prostorov Lekarne Beţigrad, Lekarne Moste in 

Lekarne pri šišenski knjiţnici« in 

- 7. točko z naslovom: »Predlog Sklepa o pravnemu poslu prodaje nepremičnin na naslovu 

Komenskega ulica 11 v Ljubljani«.  

Ostale točke se ustrezno preštevilčijo. 

 

O dnevnem redu so razpravljali svetniki: Mirko Brnič Jager, Jernej Pavlin, Mojca Škrinjar, Miha 

Jazbinšek, mag. Tomaţ Ogrin in Maša Kociper. 

 

Predsedujoči je podal odgovore v zvezi z razpravami svetnikov. 

 

Po končani razpravi je predsedujoči dal na glasovanje 

 

1. PREDLOG SKLEPA ZA SPREMEMBO DNEVNEGA REDA: 
 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se predlagani dnevni red 30. seje 

mestnega sveta razširi z novo 6. točko z naslovom »Predlog Sklepa o soglasju Javnemu zavodu 

Lekarna Ljubljana k nakupu poslovne stavbe uprave in poslovnih prostorov Lekarne Beţigrad, 

Lekarne Moste in Lekarne pri šišenski knjiţnici«. Ostale točke se ustrezno preštevilčijo. 

 

Navzočnost je priglasilo 32 svetnikov. 

Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti so glasovali 4 svetniki.   

 

Predlagana sprememba dnevnega reda je bila sprejeta. 

 

 

2. PREDLOG SKLEPA ZA SPREMEMBO DNEVNEGA REDA: 
 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se predlagani dnevni red 30. seje 

mestnega sveta razširi z novo 7. točko z naslovom »Predlog Sklepa o pravnemu poslu prodaje 

nepremičnin na naslovu Komenskega ulica 11 v Ljubljani«. Ostale točke se ustrezno 

preštevilčijo. 

 

Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 

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

 

Predlagana sprememba dnevnega reda je bila sprejeta. 
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Nato je predsedujoči dal na glasovanje še  

 

PREDLOG SKLEPA: 
 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog dnevnega reda 30. seje mestnega sveta 

skupaj s spremembami. 

 

Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 

Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti je glasovalo 6 svetnikov.   

 

Predlagani dnevni red (skupaj s spremembami) 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.  

 

Pisno vprašanje z zahtevo za ustno predstavitev je poslal Svetniški klub SDS (glede preprečitve 

vstopa svetniku na nadaljevanje 29. seje mestnega sveta).  

 

Vprašanja in pobude so poslali: 

- svetnik Aleš Kardelj (glede prostorov za druţenje Društva upokojencev Kozarje), 

- svetnik Jernej Pavlin (glede kartice Urbana), 

- svetnica Breda Brezovar Papeţ (glede 

1. vzdrţevanja parka Labirint umetnosti, 

2. prometne varnosti na pešpoti ob Ljubljanici na Kodeljevem), 

- svetnik mag. Tomaţ Ogrin (glede pravilnika o vzdrţevanju mestnega drevja in poseki dreves), 

- svetnik mag. Anţe Logar (glede črpanja sredstev okoljskega sklada za LPP)   

- Svetniški klub N.Si (glede parkirišča na Krekovem trgu 3) 

 

Odgovore na vprašanja z 29. seje mestnega sveta so prejeli vsi svetniki. 

 

Besedo za ustno postavitev vprašanja je predsedujoči dal vodji Svetniškega kluba SDS svetniku  

Mirku Brnič Jagru. 

 

Na vprašanje svetnika je odgovoril Matjaţ Bregar, vodja Sluţbe za organiziranje dela mestnega 

sveta.  

 

Ker je svetnik Jernej Pavlin v dvorani ponovno namestil kamero, ga je predsedujoči na to opomnil 

in mu zatem dal besedo za pojasnilo, nato pa  je besedo v zvezi s snemanjem sej predsedujoči dal še 

naslednjim svetnikom: Mirku Brnič Jagru, Mojci Škrinjar, Slavku Slaku, Maši Kociper, Bredi 

Brezovar Papeţ, Mihi Jazbinšku, prof. dr. Mileni Milevi Blaţić in Borisu Makoterju. Odgovor v 

zvezi z razpravo svetnika Jerneja Pavlina je podal predsedujoči Aleš Čerin, ki je nato tudi pojasnil, 

zakaj je pustil to neformalno razpravo. 

 

Svetnik Miha Jazbinšek je podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, naj se ta razprava prekine. 

 

Predsedujoči je povedal, da se strinja s predlogom. 
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AD 2. 

 

POROČILO ŢUPANA 

 

Predsedujoči je predstavil poročilo ţupana. 

 

 

AD 3. 

 

KADROVSKE ZADEVE 

 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli po sklicu seje. 

 

Kot predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je predsedujoči podal 

uvodno obrazloţitev. 

 

1. PREDLOG SKLEPA O PRENEHANJU MANDATA IN IMENOVANJU NADOMESTNE 

PREDSEDNICE ODBORA ZA STANOVANJSKO POLITIKO 

 

Razpravljal ni nihče, zato je predsedujoči dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I.                                                                     

Bredi BREZOVAR PAPEŢ preneha mandat predsednice Odbora za stanovanjsko politiko. 

 

II. 

V Odbor za stanovanjsko politiko se imenuje: 

 

Darja KRSTIĆ. 

 

Mandat imenovane je vezan na mandat Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana. 

 

Navzočnost je priglasilo 32 svetnikov. 

Za je glasovalo 35 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.   

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

2. PREDLOG SKLEPA O PRENEHANJU MANDATA IN IMENOVANJU NADOMESTNE 

PREDSEDNICE ODBORA ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO 

 

Razpravljal ni nihče, zato je predsedujoči dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I.                                                                    

Gregorju ISTENIČU preneha mandat predsednika Odbora za zaščito, reševanje in civilno 

obrambo. 

 

II. 

V Odbor za zaščito, reševanje in civilno obrambo se imenuje: 

 

Darja KRSTIĆ. 
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Mandat imenovane je vezan na mandat Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana. 

 

Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 

Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.   

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

3. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA UPORABNIKOV OZIROMA 

ZAINTERESIRANE JAVNOSTI V SVET JAVNEGA ZAVODA MLADI ZMAJI – CENTRA 

ZA KAKOVOSTNO PREŢIVLJANJE PROSTEGA ČASA OTROK IN MLADIH 

 

Razpravljal ni nihče, zato je predsedujoči dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

V Svet javnega zavoda Mladi zmaji – Centra za kakovostno preţivljanje prostega časa otrok in 

mladih se kot predstavnik uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti imenuje: 

 

- Tomaţ SENEČIČ 

  

II. 

Mandat imenovanega traja štiri leta.  

 

Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 

Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.   

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

4. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU ŠTIRIH PREDSTAVNIC MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA V SVET  JAVNEGA ZAVODA LUTKOVNO GLEDALIŠČE LJUBLJANA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je predsedujoči dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

V  Svet javnega zavoda Lutkovno gledališče Ljubljana se imenujejo: 

 

- Marijana KOBE 

- Saša OGRIZEK 

- Barbara ROGELJ 

- Eva STRMLJAN KRESLIN 

 

II. 

Mandat imenovanih traja pet let.  

 

Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 

Za je glasovalo 33 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.   

 

Sklep je bil sprejet. 
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5. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU DVEH PREDSTAVNIC MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA V SVET JAVNEGA VZGOJNO – IZOBRAŢEVALNEGA ZAVODA 

GLASBENE ŠOLE FRANCA ŠTURMA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je predsedujoči dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

V Svet javnega vzgojno – izobraţevalnega zavoda Glasbene šole Franca Šturma se imenujeta: 

 

- Julijana ŢALAR 

- Erika RAČIČ 

 

II. 

Mandat imenovanih traja štiri leta. 

 

Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 

Za je glasovalo 33 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.   

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

6. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNICE MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA V SVET SREDNJE UPRAVNO ADMINISTRATIVNE ŠOLE LJUBLJANA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je predsedujoči dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

V Svet Srednje upravno administrativne šole Ljubljana se imenuje: 

 

Ana VEHAR. 

 

                                                                        II. 

Mandat imenovane traja štiri leta. 

 

Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 

Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.   

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

7. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNICE MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA V SVET SREDNJE ŠOLE TEHNIČNIH STROK ŠIŠKA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je predsedujoči dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

                                                                         I. 

V Svet Srednje šole tehničnih strok Šiška se imenuje: 

 

Cvetana TAVZES. 
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                                                                         II. 

Mandat imenovane traja štiri leta. 

 

Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 

Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.   

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

8. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNICE MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA V SVET SREDNJE ŠOLE ZA OBLIKOVANJE IN FOTOGRAFIJO 

 

Razpravljal ni nihče, zato je predsedujoči dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

V Svet Srednje šole za oblikovanje in fotografijo se imenuje: 

 

Mojca KOREN. 

 

                                                                           II. 

Mandat imenovane traja štiri leta. 

 

Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 

Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.   

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

9. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNICE MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA V SVET SREDNJE ZDRAVSTVENE ŠOLE LJUBLJANA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je predsedujoči dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

                                                                         I. 

V Svet Srednje zdravstvene šole Ljubljana se imenuje: 

 

dr. Marta BON. 

 

                                                                         II. 

Mandat imenovane traja štiri leta. 

 

Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 

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

 

Sklep je bil sprejet. 
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10. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU  PREDSTAVNIKA MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA V SVET DIJAŠKEGA DOMA BEŢIGRAD 

 

Razpravljal ni nihče, zato je predsedujoči dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

V  Svet Dijaškega doma Beţigrad se za predstavnika Mestne občine Ljubljana imenuje: 

 

Vlado BRINAR. 

                                                                       

                                                                         II. 

Mandat imenovanega traja štiri leta. 

 

Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 

Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.   

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 4. 

 

A) PREDLOG ODLOKA O REBALANSU PRORAČUNA MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA ZA LETO 2013 

B) PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH SKLEPA O NAČRTU 

RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŢENJEM MESTNE OBČINE LJUBLJANA V 

VREDNOSTI NAD 200.000 EUROV ZA LETO 2013 

C) PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBI SKLEPA O DOLOČITVI SKUPNE   

VREDNOSTI PRAVNIH POSLOV NEPREMIČNEGA PREMOŢENJA, KI JIH LAHKO 

SKLEPA MESTNA OBČINA LJUBLJANA V LETU 2013       

 

Mestni svet je najprej prešel na obravnavo točke a. 

 

A) PREDLOG ODLOKA O REBALANSU PRORAČUNA MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA ZA LETO 2013 

 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli amandma ţupana ter poročila 

naslednjih odborov Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana: 

- Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost, 

- Odbora za šport, 

- Odbora za predšolsko vzgojo in izobraţevanje, 

- Odbora za varstvo okolja, 

- Odbora za lokalno samoupravo, 

- Odbora za zdravstvo in socialno varstvo,  

- Odbora za stanovanjsko politiko, 

- Odbora za zaščito, reševanje in civilno obrambo, 

- Odbora za gospodarjenje z nepremičninami, 

- Odbora za urejanje prostora in urbanizem, 

- Odbora za gospodarske javne sluţbe in promet in  

- 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. 

 

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

Jernej Pavlin, Mirko Brnič Jager in Mojca Kucler Dolinar. 

 

Odgovore in pojasnila v zvezi z razpravami svetnikov sta podala Urša Otoničar in predsedujoči.  

 

I. 

O Načrtu razvojnih programov po proračunskih uporabnikih in programski klasifikaciji pri 

proračunskem uporabniku 4.15. Oddelek za šport predloga odloka, h kateremu je ţupan vloţil 

amandma, sta razpravljala svetnika Miha Jazbinšek in Mirko Brnič Jager. 

 

Po končani razpravi je predsedujoči dal na glasovanje 

 

AMANDMA ţupana: 

 

V predlogu Odloka o rebalansu proračuna MOL za leto 2013 se v delu III. Načrt razvojnih 

programov v seznamu Načrti razvojnih programov po proračunskih uporabnikih in 

programski klasifikaciji pri proračunskem uporabniku 4.15. Oddelek za šport  v koloni 

»Rebalans II 2013« in vse kolone dalje spremeni načrt razvojnih programov za projekt NRP 

7560-10-0357 Rekreacija in izobraţevanje ob Savi, kot sledi: 

- v koloni »Rebalans II 2013« se sredstva zagotavljajo v višini 201.390 EUR, in sicer na 

proračunski postavki 062088, ostali zneski se črtajo;  

- v koloni »Plan 2014« se vse vrednosti črtajo. 

Celotna vrednost projekta se zniţa na 2.148.631 EUR. 

 

Doda se nov NRP v sistemu MFERAC št. 7560-13-0502: Sava – reka, ki povezuje, podprogram 

18059001, v ocenjeni vrednosti projekta 1.000.397 EUR, kot sledi: 

 

- v letu 2013 se sredstva na lastni udeleţbi na proračunski postavki 081038 zagotavljajo v 

višini 28.748,00 EUR (od tega 19.748,00 EUR na podkontu 420804 ter na podkontu 420899 

9.000,00 EUR), v letu 2014 pa 355.710,00 EUR (od tega na podkontu 420401 znesek 

300.000,00 EUR, na podkontu 420801 znesek 40.000,00 EUR in 420899 znesek 15.710,00 

EUR);  

- v letu 2013 se sredstva na namenski proračunski postavki 081054 Sava – reka, ki povezuje – 

ESRR, zagotavljajo v višini 10.940,00 EUR (na podkontu 420801 10.940,00 EUR), v letu 

2014 pa v višini 604.999,00 EUR (na podkontu 420401 550.938,00 EUR, na podkontu 

420801 54.061,00 EUR). 

 

Skladno s tem amandmajem se uskladi tudi seznam načrtov razvojnih programov po 

proračunskih uporabnikih in programski klasifikaciji v III. delu proračuna.  

 

V II. Posebni del se uskladi finančni načrt 4.15. Oddelek za šport v koloni »Rebalans proračuna 

2013«, kot sledi: 

- na proračunski postavki 081038 Športni park Sava-udeleţba MOL, se poveča znesek na 

kontu 4208 (podkontu 420804) za 4.841,00 EUR;   

- na namenski proračunski postavki 081054 Sava - reka, ki povezuje – ESRR, se zniţa 

vrednost na kontu 4208 (podkontu 420801) za 12.424,00 EUR;  

- sredstva v višini 4.841,00 EUR se zagotovijo iz 081002 Šport odraslih, konta 4020 (podkonto 

402099). 
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Zaradi zmanjšanja sredstev na namenski proračunski postavki 081054 se zniţajo prihodki iz 

tega naslova v bilanci A za 12.424,00 EUR, konto 7412 ( na podkontu 741200). 

 

Skladno s tem amandmajem se uskladijo vsi ostali deli proračuna. 

 

Navzočnost je priglasilo 28 svetnikov. 

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

 

Amandma je bil sprejet. 

 

 

Nato je predsedujoči dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

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

občine Ljubljana za leto 2013 skupaj s sprejetim amandmajem.  

 

Obrazloţitev glasu so podali svetniki Mojca Škrinjar, Marko Šiška, Miha Jazbinšek, Jernej Pavlin in 

Mirko Brnič Jager. 

 

Navzočnost se ni spremenila (28 svetnikov). 

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

 

Sklep je bil sprejet. 

 

B) PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH SKLEPA O NAČRTU 

RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŢENJEM MESTNE OBČINE LJUBLJANA V 

VREDNOSTI NAD 200.000 EUROV ZA LETO 2013 

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

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. 

 

Predsednica Statutarno pravne komisije Maša Kociper ni ţelela besede. 

 

 

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

 

I. 

O 1. členu predloga sklepa, h kateremu je ţupan vloţil amandma, ni razpravljal nihče, zato je 

predsedujoči dal na glasovanje 

 

AMANDMA ţupana: 

 

V 1. členu se v drugi alineji številka »12.083.500« nadomesti s številko »13.673.700«. 

 

Navzočnost je priglasilo 34 svetnikov. 

Za je glasovalo 21 svetnikov. Proti je glasovalo 7 svetnikov.   
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Amandma je bil sprejet. 

 

II. 

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

predsedujoči dal na glasovanje 

 

AMANDMA ţupana: 

 

V Prilogi 2 se v tabeli »Načrt razpolaganja nepremičnega premoţenja za potrebe MOL, javnih 

zavodov, javnih gospodarskih zavodov, javnih skladov nad vrednostjo 200.000 EUR – poslovni 

objekti« za 18. vrstico dodajo nove 19., 20. in 21. vrstica, ki se glasijo: 

 

19 MOL Dunajska 

cesta 23 

parc. št. 2117, k.o. 2636- 

Beţigrad, ID 2636-3186-9 

208,60 531.250,00 

20 MOL Rojčeva 

ulica 22 

parc. št. 984, k.o.  1730-

Moste, 

ID  1730-2423-92 

362,70 694.000,00 

21 MOL Trg 

komandanta 

Staneta 8 

parc. št. 809/318, k.o. 1738- 

Dravlje, ID 1738-3296-801 – 

del in 1738-3296-89                                                                                                  

139,11 364.950,00 

 

Navzočnost se ni spremenila (34 svetnikov). 

Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti je glasovalo 8 svetnikov.   

 

Amandma je bil sprejet. 

 

 

Nato je predsedujoči dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

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

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

nad 200.000 eurov za leto 2013 skupaj s sprejetima amandmajema. 

 

Navzočnost se ni spremenila (34 svetnikov). 

Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti je glasovalo 9 svetnikov.   

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

C) PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBI SKLEPA O DOLOČITVI SKUPNE VREDNOSTI 

PRAVNIH POSLOV NEPREMIČNEGA PREMOŢENJA, KI JIH LAHKO SKLEPA 

MESTNA OBČINA 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. 
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Predsednica Statutarno pravne komisije Maša Kociper ni ţelela besede. 

 

Razpravljal je svetnik Miha Jazbinšek. 

 

Odgovore in pojasnila v zvezi z razpravo svetnika je podala Simona Remih. 

 

Po končani razpravi je predsedujoči dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o spremembi Sklepa o določitvi 

skupne vrednosti pravnih poslov nepremičnega premoţenja, ki jih lahko sklepa Mestna občina 

Ljubljana v letu 2013.       

 

Navzočnost je priglasilo 30 svetnikov. 

Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti je glasovalo 7 svetnikov.   

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 5. 

 

PREDLOG REBALANSA ŠT. 2 FINANČNEGA NAČRTA JAVNEGA STANOVANJSKEGA 

SKLADA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2013 

 

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

 

Sašo Rink, direktor Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana, je podal uvodno 

obrazloţitev.  

 

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

 

Predsednica Statutarno pravne komisije Maša Kociper ni ţelela besede. 

 

Razpravljali so svetniki Miha Jazbinšek, Sašo Rink in Breda Brezovar Papeţ. 

 

Po končani razpravi je predsedujoči dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Rebalans št. 2 finančnega načrta Javnega 

stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leto 2013. 

 

Navzočnost je priglasilo 31 svetnikov. 

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

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 
 

AD 6. 

 

PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU JAVNEMU ZAVODU LEKARNA LJUBLJANA K 

NAKUPU POSLOVNE STAVBE UPRAVE IN POSLOVNIH PROSTOROV LEKARNE 

BEŢIGRAD, LEKARNE MOSTE IN LEKARNE PRI ŠIŠENSKI KNJIŢNICI 

 

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

prejeli še poročilo pristojnega Odbora za finance. 

 

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

 

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

 

Predsednica Statutarno pravne komisije Maša Kociper ni ţelela besede. 

 

Razpravljali so svetniki Meta Vesel Valentinčič, Mojca Škrinjar, Gregor Istenič, Miha Jazbinšek, 

Janko Möderndorfer, Mirko Brnič Jager, Slavko Slak, Breda Brezovar Papeţ, mag. Tomaţ Ogrin in 

Sašo Rink ter predsedujoči. 

 

Po končani razpravi je predsedujoči dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o soglasju Javnemu zavodu 

Lekarna Ljubljana k nakupu poslovne stavbe uprave in poslovnih prostorov Lekarne Beţigrad, 

Lekarne Moste in Lekarne pri šišenski knjiţnici. 

 

Obrazloţitev glasu so podali svetniki: Meta Vesel Valentinčič, Mojca Škrinjar, mag. Tomaţ Ogrin in 

Miha Jazbinšek. 

 

Navzočnost je priglasilo 36 svetnikov. 

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

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 7. 

 

PREDLOG SKLEPA O PRAVNEMU POSLU PRODAJE NEPREMIČNIN NA NASLOVU 

KOMENSKEGA ULICA 11 V LJUBLJANI 

 

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

prejeli še 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.  

 

Predsednica Statutarno pravne komisije Maša Kociper ni ţelela besede. 

 

Razpravljala sta svetnika Miha Jazbinšek in mag. Tomaţ Ogrin. 

 

Po končani razpravi je predsedujoči dal na glasovanje 
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PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o pravnemu poslu prodaje 

nepremičnin na naslovu Komenskega ulica 11 v Ljubljani. 

 

Navzočnost je priglasilo 35 svetnikov. 

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

 

Sklep je bil sprejet. 

 

AD 8. 

 

DOPOLNJENI OSNUTEK ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM 

NAČRTU 408 POVEZOVALNA CESTA AGROKOMBINATSKA – HLADILNIŠKA – DEL 

 

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

urejanje prostora in urbanizem s pripombami. 

 

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. 

 

Razpravljali so svetniki: Miha Jazbinšek, Mirko Brnič Jager, Boris Makoter in mag. Tomaţ Ogrin. 

 

Po končani razpravi je predsedujoči dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem 

podrobnem prostorskem načrtu 408 Povezovalna cesta Agrokombinatska – Hladilniška – del 

skupaj s pripombami. 

 

Navzočnost je priglasilo 37 svetnikov. 

Za je glasovalo 36 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.   

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 9. 

PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K DODELITVI DELA PLAČE ZA DELOVNO 

USPEŠNOST DIREKTORICI REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE LJUBLJANSKE 

URBANE REGIJE ZA OBDOBJE NOVEMBER 2012 – AVGUST 2013 IZ NASLOVA 

POVEČANEGA OBSEGA DELA 

 

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

lokalno samoupravo. 

 

Darja Lesjak, vodja Sluţbe za razvojne projekte in investicije, je podala uvodno obrazloţitev.  

 

Meta Vesel Valentinčič, predsednica Odbora za lokalno samoupravo, je podala stališče odbora. 
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Predsednica Statutarno pravne komisije Maša Kociper ni ţelela besede. 

 

Razpravljal ni nihče, zato je predsedujoči dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o soglasju k dodelitvi dela plače 

za delovno uspešnost direktorici Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije za 

obdobje november 2012 – avgust 2013 iz naslova povečanega obsega dela. 

 

Navzočnost je priglasilo 35 svetnikov. 

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

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 10. 

 

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O UREJANJU 

PROMETA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA S PREDLOGOM ZA HITRI POSTOPEK 

 

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

Center, amandmaje ţupana in poročilo pristojnega Odbora za gospodarske javne sluţbe in promet. 

 

Peter Skušek iz Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet je podal uvodno obrazloţitev.  

 

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

 

Predsednica Statutarno pravne komisije Maša Kociper ni ţelela besede. 

 

 

1.) 

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

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

urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana po hitrem postopku so razpravljali svetniki: Gregor 

Istenič, Mojca Škrinjar, Miha Jazbinšek, Mojca Kucler Dolinar, Mirko Brnič Jager in Jernej Pavlin. 

 

Po končani razpravi je predsedujoči dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

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

dopolnitvah Odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana sprejme po hitrem 

postopku. 

 

Navzočnost je priglasilo 39 svetnikov. 

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

 

Sklep je bil sprejet. 
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2.) 

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju prometa v Mestni občini 

Ljubljana 

 

O aktu v celoti so razpravljali svetniki Uroš Minodraš, Mojca Škrinjar, Mojca Kucler Dolinar, Mirko 

Brnič Jager, Gregor Istenič, mag. Tomaţ Ogrin, Jernej Pavlin, Miha Jazbinšek in Maša Kociper ter 

predsedujoči. 

 

Odgovore in pojasnila v zvezi z razpravami svetnikov je podal Peter Skušek. 

 

I. 

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

predsedujoči dal na glasovanje 

 

AMANDMA ţupana: 

 

V 1. členu se za besedama »priloga 1« doda besedilo »in sestavni del«. 

 

Navzočnost se ni spremenila (39 svetnikov). 

Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti so glasovali 4 svetniki.   

 

Amandma je bil sprejet. 

 

II. 

O 6. členu predloga odloka, h kateremu je ţupan vloţil amandma, je razpravljal svetnik Miha 

Jazbinšek. 

 

Po končani razpravi je predsedujoči dal na glasovanje 

 

AMANDMA ţupana: 

 

V 6. členu se v šestem odstavku za besedama »pa se« doda beseda »lahko«. 

 

V sedmem odstavku se besedi »prejšnje odstavke« nadomestita z besedilom » določila četrtega, 

petega in šestega odstavka tega člena«. 

 

Navzočnost se ni spremenila (39 svetnikov). 

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

 

Amandma je bil sprejet. 

 

III. 

O 7. členu predloga odloka, h kateremu je ţupan vloţil amandma, ni razpravljal nihče, zato je 

predsedujoči dal na glasovanje 

 

AMANDMA ţupana: 

 

V 7. členu se za prvo alinejo doda nova alineja, ki se glasi: 

» - za tarifnim razredom »P-3 AB (abonenti – fizične osebe) doda nova vrstica, ki se glasi:  

 

P-3 AB L (abonenti-fizične osebe) (ni) (ni) 180,00 na leto« 

 

Navzočnost se ni spremenila (39 svetnikov). 
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Za je glasovalo 22 svetnikov. Proti je glasovalo 6 svetnikov.   

 

Amandma je bil sprejet. 

 

IV. 

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

predsedujoči dal na glasovanje 

 

AMANDMA ţupana: 

 

V 8. členu se v prvem stavku petega odstavka za besedama »stalno prebivališče« doda besedilo 

»na območju za pešce«. 

 

V prvem stavku šestega odstavka se za besedami »dovolilnice za parkiranje« doda besedilo »na 

območju za pešce«. 

 

V prvem stavku sedmega odstavka se za besedama »pa se«  doda beseda »lahko«. 

 

V osmem odstavku se besedi »prejšnje odstavke« nadomestita z besedilom »določila petega, 

šestega in sedmega odstavka tega člena«. 

 

Navzočnost se ni spremenila (39 svetnikov). 

Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti je glasovalo 7 svetnikov.   

 

Amandma je bil sprejet. 

 

V. 

O 11. členu predloga odloka, h kateremu je ţupan vloţil amandma, ni razpravljal nihče, zato je 

predsedujoči dal na glasovanje 

 

AMANDMA ţupana: 

 

V 11. členu se pika na koncu stavka črta in doda naslednje besedilo: » Za besedama »občinske 

ceste« se doda besedilo »in na parkirnih prostorih na in ob vozišču občinske ceste največ za dve 

uri. Voznik mora označiti čas prihoda na vidnem mestu v vozilu«. V drugem stavku drugega 

odstavka se črta beseda »ostalih« in se za besedama »parkirnih prostorih« doda besedilo »na in 

ob vozišču občinske ceste, kjer invalidi parkirajo več kot dve uri, na parkiriščih«. 

 

Navzočnost se ni spremenila (39 svetnikov). 

Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti je glasovalo 7 svetnikov.   

 

Amandma je bil sprejet. 

 

 

Nato je predsedujoči dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

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

Odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana skupaj s sprejetimi amandmaji. 

 

Obrazloţitev glasu so podali svetniki: Uroš Minodraš, Miha Jazbinšek, Mojca Kucler Dolinar, Marko 

Šiška, Mojca Škrinjar in Gregor Istenič. 
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Svetnica Mojca Kucler Dolinar je podala POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, naj Statutarno 

pravna komisija pove, ali so bili amandmaji ţupana vloţeni pravilno. 

 

Pojasnilo je podala svetnica Maša Kociper, predsednica Statutarno pravne komisije. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje 

 

POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnice Mojce Kucler Dolinar: 

 

Statutarno pravna komisija se sestane in opredeli do amandmajev ţupana. 

 

Navzočnost se ni spremenila (39 svetnikov). 

Za je glasovalo 16 svetnikov. Proti je glasovalo 17 svetnikov. 

 

Na zahtevo svetnika iz dvorane je dal predsedujoči postopkovni predlog ponovno na glasovanje. 

 

Navzočnost se ni spremenila (39 svetnikov). 

Za je glasovalo 13 svetnikov. Proti je glasovalo 21 svetnikov. 

 

Postopkovni predlog sklepa ni bil sprejet. 

 

Nato je predsedujoči nadaljeval z glasovanjem o predlogu sklepa. 

 

Navzočnost se ni spremenila (39 svetnikov). 

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

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 11. 

 

PREDLOG ODREDBE O DOLOČITVI JAVNIH PARKIRNIH POVRŠIN, KJER SE 

PLAČUJE PARKIRNINA 

 

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

N.Si in ţupana, sklep Sveta Četrtne skupnosti Golovec in 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.  

 

O aktu v celoti sta razpravljala svetnika Jernej Pavlin in Miha Jazbinšek. 

 

I. 

O 2. členu predloga odredbe, h kateremu sta Svetniški klub N.Si in ţupan vloţila amandmaja, sta 

razpravljala svetnica Mojca Kucler Dolinar in predsedujoči Aleš Čerin. 

 

Po končani razpravi je predsedujoči dal na glasovanje 

 

1. AMANDMA Svetniškega kluba N.Si: 
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V drugem členu odredbe se tabela spremeni tako, da se zadnje tri vrstice »Območje časovno 

omejenega parkiranja - Cona 1, Cona 2 in Cona 3 …« nadomestijo z naslednjimi vrsticami: 

 

»             

Območje časovno omejenega 

parkiranja - Cona 1  

(parkomati) – parkirišče za 

osebna vozila 

 

pon.- pet. 

 

sobota 

     21 

U-1 

      21 

U-1 

 

8.00 - 18.00 ure 

 

8.00 - 13.00 ure 

 

(ni) 

 

(ni) 

 

(ni) 

 

(ni) 

 

Območje časovno omejenega 

parkiranja - Cona 2  

(parkomati) – parkirišče za 

osebna vozila 

 

pon.- pet. 

 

 

     22 

U-2 

 

 

 

8.00 - 17.00 ure 

 

 

 

(ni) 

 

 

 

(ni) 

 

 

Območje časovno omejenega 

parkiranja - Cona 3  

(parkomati) – parkirišče za 

osebna vozila 

 

pon.- pet. 

 

 

      23 

U-3 

 

 

 

8.00 - 17.00 ure 

 

 

 

(ni) 

 

 

 

(ni) 

 

 

                                                                                                                                                     « 

Navzočnost je priglasilo 33 svetnikov. 

Za je glasovalo 8 svetnikov. Proti je glasovalo 22 svetnikov.   

 

Amandma ni bil sprejet. 

 

 

2. AMANDMA ţupana: 

 

V 2. členu se v tabeli pri javnih parkirni površini »Palmejeva ulica – parkirišče za osebna 

vozila« v prvem stolpcu besedi »Palmejeva ulica« nadomestita z besedilom »Štembalova ulica« 

ter pri javnih parkirni površini »Gosarjeva ulica (FDV) – parkirišče za osebna vozila« v stolpcu 

»Enotna tarifa« beseda »mesečno« nadomesti z besedo »letno«. 

 

Navzočnost se ni spremenila (33 svetnikov). 

Za je glasovalo 19 svetnikov. Proti je glasovalo 7 svetnikov.   

 

Amandma je bil sprejet. 

 

 

Nato je predsedujoči dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odredbe o določitvi javnih parkirnih 

površin, kjer se plačuje parkirnina skupaj s sprejetim amandmajem. 

 

Navzočnost se ni spremenila (33 svetnikov). 

Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti je glasovalo 8 svetnikov.   

 

Sklep je bil sprejet. 
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AD 12. 

 

PREDLOG ODREDBE O DOLOČITVI OBMOČIJ ZA PEŠCE 

 

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

Golovec, sklep Sveta Četrtne skupnosti Center in poročilo pristojnega Odbora za gospodarske javne 

sluţbe in promet ter amandma ţupana. 

 

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. 

 

O aktu v celoti so razpravljali svetniki Meta Vesel Valentinčič, Mirko Brnič Jager in Miha Jazbinšek 

ter predsedujoči. 

 

Pojasnila v zvezi z razpravo svetnice Mete Vesel Valentinčič je podal David Polutnik. 

 

I. 

O 2. členu predloga odredbe, h kateremu je ţupan vloţil amandma, ni razpravljal nihče, zato je 

predsedujoči dal na glasovanje 

 

AMANDMA ţupana: 

 

V 2. členu se v tabeli, v kateri so navedene javne površine, ki tvorijo območja za pešce za 

vrstico z navedbo »Salendrova ulica« doda nova vrstica tabele, ki se glasi: 

 

Slovenska cesta od Gosposvetske ceste do 

Šubičeve ulice 

dovoljen omejen lokalni promet 

 

Navzočnost je priglasilo 32 svetnikov. 

Za je glasovalo 20 svetnikov. Proti je glasovalo 5 svetnikov.   

 

Amandma je bil sprejet. 

 

 

Nato je podţupan dal na glasovanje  

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odredbe o določitvi območij za pešce 

skupaj s sprejetim amandmajem. 

 

Obrazloţitev glasu je podal svetnik Miha Jazbinšek. 

 

Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 

Za je glasovalo 18 svetnikov. Proti je glasovalo 8 svetnikov.   

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

 



 

21 
 

AD 13. 

 

PREDLOG ODREDBE O DOLOČITVI JAVNIH PARKIRNIH POVRŠIN, NAMENJENIH 

PARKIRANJU VOZIL STANOVALCEV S STALNIM ALI ZAČASNIM PREBIVALIŠČEM 

NA OBMOČJU ZA PEŠCE 

 

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

Center in 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.  

 

Član Statutarno pravne komisije Aleš Čerin je povedal, da komisija ni imela pripomb pravne narave. 

 

Razpravljal ni nihče, zato je predsedujoči dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odredbe o določitvi javnih parkirnih 

površin, namenjenih parkiranju vozil stanovalcev s stalnim ali začasnim prebivališčem na 

območju za pešce.  
 

Navzočnost je priglasilo 30 svetnikov. 

Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti so glasovali 4 svetniki.   

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 14. 

 

PREDLOG SKLEPA O POVEČANJU VREDNOSTI NAMENSKEGA PREMOŢENJA IN 

KAPITALA JAVNEGA STANOVANJSKEGA SKLADA MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

 

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

finance. 

 

Sašo Rink, direktor Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana, je podal uvodno 

obrazloţitev.  

 

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

 

Član Statutarno pravne komisije Aleš Čerin je povedal, da komisija ni imela pripomb pravne narave. 

 

Razpravljal ni nihče, zato je predsedujoči dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o povečanju vrednosti 

namenskega premoţenja in kapitala Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana. 

 

Navzočnost je priglasilo 30 svetnikov. 

Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.   

 

Sklep je bil sprejet. 
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S tem je bil izčrpan dnevni red 30. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, zato je predsedujoči 

ob 22.16 uri sejo končal.  

 

 

Vodja 

Sluţbe za organiziranje dela mestnega sveta 

Matjaž Bregar 

 

Podţupan 

Mestne občine Ljubljana 

Aleš Čerin 

 
 


