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Številka: 03200-2/2015-70                                                                                                                                            

Datum: 7. 4. 2015 

 

 

ZAPISNIK 

 

 

4. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, ki je bila v ponedeljek, 23. marca 2015. 

 

Seja je potekala v Veliki sejni dvorani Mestne hiše, Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 

Ljubljana. 

 

Sejo sta vodila župan Mestne občine Ljubljana Zoran Janković in podžupan Aleš Čerin. 

 

Na seji so bili navzoči člani in članice Mestnega sveta (v nadaljevanju svetniki): 

Bojan Albreht, Bruna Antauer, dr. Marta Bon, dr. Nejc Brezovar, Mirko Brnič Jager, Anton Colarič, 

Dejan Crnek, Aleš Čerin, Stanka Ferenčak Marin, Tjaša Ficko, Marija Horvat, Anton Kastelic, Mojca 

Kavtičnik Ocvirk, prof. Janez Koželj, Mojca Kucler Dolinar, Tomaž Kučič, Irena Kuntarič Hribar, 

mag. Anže Logar, dr. Dragan Matić, Emilija Mitrović, Janez Moškrič, Jernej Pavlin, Dunja Piškur 

Kosmač, Anton Podobnik, Nevzet Porić, Marjan Sedmak, Ksenija Sever, dr. Zvezdana Snoj, Mojca 

Sojar, Denis Striković, Nataša Sukič, Danilo Šarić, Mojca Škrinjar, prof. dr. Gregor Tomc, Francka 

Trobec, Maja Urbanc, Nada Verbič, Janez Žagar, Julijana Žibert in Ana Žličar. 

 

Seje se niso udeležili svetniki: Matej Javornik, Iztok Kordiš, Anton Kranjc, Simona Pirnat Skeledžija 

in Jelka Žekar. 

 

Seja se je pričela ob 15.38 uri ob navzočnosti 31 svetnikov. 

 

Dnevni red so svetniki prejeli s sklicem seje: 

1. Potrditev zapisnika 3. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana 

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

3. Poročilo župana 

4. Kadrovske zadeve 

5. a) Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2015 

      b) Predlog Sklepa o Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine   

          Ljubljana v vrednosti nad 200.000 eurov za leto 2015  

      c) Predlog Sklepa o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov nepremičnega premoženja, ki  

          jih lahko sklepa Mestna občina Ljubljana v letu 2015   

      d) Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2016  

      e) Predlog Sklepa o Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine    

           Ljubljana v vrednosti nad 200.000 eurov za leto 2016  

      f) Predlog Sklepa o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov nepremičnega premoženja, ki  

          jih lahko sklepa Mestna občina Ljubljana v letu 2016  

6. Stanovanjski program Mestne občine Ljubljana za leti 2015 in 2016 

7. a) Predlog finančnega načrta Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za  

          leto 2015 

      b) Predlog finančnega načrta Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za  

          leto 2016 
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8. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega 

stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana s predlogom za hitri postopek  

9. Predlog Sklepa o povečanju vrednosti namenskega premoženja in kapitala Javnega 

stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana 

10. Letno poročilo javnega zavoda Turizem Ljubljana za poslovno leto 2014 

11. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 225 Šmartinka - Kolinska - 

del in 230 Šmartinska – del   

12. Predlog Sklepa o prenehanju veljavnosti sklepov o javno-zasebnem partnerstvu za projekt 

»Center Četrtne skupnosti Šmarna gora« 

13. Predlog Strategije razvoja podeželja Mestne občine Ljubljana v programskem obdobju 

2014-2020 

14. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi gozdov s posebnim 

namenom  

15. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju 

Mestne uprave Mestne občine Ljubljana s predlogom za hitri postopek 

16. Osnutek Odloka o razglasitvi arheološkega najdišča Prule v Ljubljani za kulturni spomenik 

lokalnega pomena 

17. Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda 

Lutkovno gledališče Ljubljana 

18. Predlog Sklepa o pozitivnem predhodnem mnenju k Strateškemu načrtu Mestnega   

gledališča ljubljanskega 2015 – 2019 
 

Po sklicu seje so prejeli predlog za razširitev dnevnega reda z novo 11. točko z naslovom: »Predlog 

Obvezne razlage določbe 6. člena Odloka o zazidalnem načrtu za severni del območja urejanja 

VP 3/2 Brdo (Uradni list RS, št. 18/02, 64/05, 100/07, 78/10 in 63/12)«. Ostale točke se ustrezno 

preštevilčijo. 

 

Prejeli so tudi predlog Svetniškega kluba SDS o umiku 11. točke s predlaganega dnevnega reda z 

naslovom »Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 225 Šmartinka - 

Kolinska - del in 230 Šmartinska – del«. 

  

Podžupan Aleš Čerin je odprl razpravo o dnevnem redu.  

 

Svetnik Mirko Brnič Jager je podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da predsedujoči poda 

kratko pojasnilo v zvezi s koalicijsko pogodbo in to vprašanje uvrsti na dnevni red. 

 

Svetnica Mojca Kucler Dolinar je podala POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da predsedujoči 

poda odgovor, ali se po podpisu koalicijske pogodbe predvideva sprememba glede podžupanskih 

mest.  

 

Odgovor in pojasnilo v zvezi s postopkovnima predlogoma svetnikov je podal podžupan Aleš Čerin 

in nato zaključil razpravo. 

 

Po končani razpravi je podžupan dal na glasovanje: 

 

1. PREDLOG Svetniškega kluba SDS ZA SPREMEMBO DNEVNEGA REDA: 
 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se s predlaganega dnevnega reda 4. 

seje mestnega sveta umakne 11. točka z naslovom »Predlog Odloka o občinskem podrobnem 

prostorskem načrtu 225 Šmartinka - Kolinska - del in 230 Šmartinska – del«. Ostale točke se 

ustrezno preštevilčijo. 

 

Vodja Svetniškega kluba SDS svetnik Mirko Brnič Jager je podal obrazložitev k predlogu za umik 

točke. 

http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/13.2.o&FolderCTID=0x012000ADED367023894943B4C6D02764788300&View=%7b4D380C8E-5C5B-4C50-9C40-661ECE9FC068%7d
http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/13.2.o&FolderCTID=0x012000ADED367023894943B4C6D02764788300&View=%7b4D380C8E-5C5B-4C50-9C40-661ECE9FC068%7d
http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/Odlok%20spremembe%20GPN%20osnutek%204%20%202%20%202015.docx
http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/Odlok%20spremembe%20GPN%20osnutek%204%20%202%20%202015.docx
http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/13.2.o&FolderCTID=0x012000ADED367023894943B4C6D02764788300&View=%7b4D380C8E-5C5B-4C50-9C40-661ECE9FC068%7d
http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/13.2.o&FolderCTID=0x012000ADED367023894943B4C6D02764788300&View=%7b4D380C8E-5C5B-4C50-9C40-661ECE9FC068%7d
http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/13.2.o&FolderCTID=0x012000ADED367023894943B4C6D02764788300&View=%7b4D380C8E-5C5B-4C50-9C40-661ECE9FC068%7d
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Navzočnost je priglasilo 32 svetnikov. 

Za je glasovalo 14 svetnikov. Proti je glasovalo 21 svetnikov. 

 

Predlagana sprememba dnevnega reda ni bila sprejeta. 

 

 

Vodja Svetniškega kluba Združena levica (DSD, IDS, TRS) svetnica Nataša Sukič je podala 

POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da se predlagana 11. točka v skladu s 106. členom 

poslovnika mestnega sveta preloži na eno od naslednjih sej mestnega sveta oziroma prekvalificira v 

osnutek. 

 

Podžupan je dal na glasovanje 

 

POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA Svetniškega kluba ZL (DSD, IDS, TRS): 

 

Predlagana 11. točka se preloži na eno od naslednjih sej mestnega sveta. 

 

Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 

Za je glasovalo 14 svetnikov. Proti je glasovalo 21 svetnikov. 

 

Postopkovni predlog sklepa ni bil sprejet. 

 

 

2. PREDLOG ZA SPREMEMBO DNEVNEGA REDA: 
 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se predlagani dnevni red 4. seje 

mestnega sveta razširi z novo 11. točko z naslovom »Predlog Obvezne razlage določbe 6. člena 

Odloka o zazidalnem načrtu za severni del območja urejanja VP 3/2 Brdo (Uradni list RS, št. 

18/02, 64/05, 100/07, 78/10 in 63/12)«. Ostale točke se ustrezno preštevilčijo. 

 

Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 

Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 

 

Predlagana sprememba dnevnega reda je bila sprejeta. 

 

 

Nato je podžupan dal na glasovanje še 

 

PREDLOG SKLEPA: 
 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog dnevnega reda 4. seje mestnega sveta 

skupaj s spremembo dnevnega reda. 

 

Obrazložitev glasu je podal svetnik mag. Anže Logar. 

 

Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 

Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti je glasovalo 12 svetnikov. 

 

Predlagani dnevni red (skupaj s spremembo) je bil sprejet. 
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AD 1. 

 

POTRDITEV ZAPISNIKA 3. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje.  

 

Razpravljal ni nihče, zato je podžupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi zapisnik 3. seje Mestnega sveta Mestne občine 

Ljubljana z dne 19. januarja 2015. 

 

Navzočnost je priglasilo 35 svetnikov. 

Za je glasovalo 29 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.  

 

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

 

Vprašanja in pobude so poslali: 

- Svetniški klub SMC (glede prodaje nepremičnega premoženja MOL), 

- svetnik dr. Dragan Matić (glede protipoplavnih ukrepov), 

- svetnik mag. Anže Logar (glede 

   1. podjemnih pogodb ZD Ljubljana in Festivala Ljubljana, 

   2. nakazil podjetij Holdinga Ljubljana in javnih zavodov MOL za projekte MOL, 

   3. glede Mihaela Karnerja in OPPN Tovil, 

   4. prodaje nepremičnega premoženja), 

- Svetniški klub SDS (glede klipinga), 

- svetnica Mojca Škrinjar (glede 

  1. nezasedenih prostorov v lasti MOL, 

  2. potoka ob ulici Pod hribom, 

  3. razstave na Jakopičevem sprehajališču o osamosvojitvi), 

- Svetniški klub ZL (DSD, IDS, TRS) (glede 

  1. gradbenih jam, 

  2. nutrij, 

  3. trgovinskih sporazumov med EU in ZDA), 

- svetnik Anton Kastelic (glede 

  1. obnove Doma starejših občanov Fužine, 

  2. razsvetljave na športnem igrišču OŠ Lipoglav), 

- svetnica Emilija Mitrović (glede obveščanja slepih o izvajanju gradbenih del), 

- svetnik Denis Striković (glede  

  1. sajenja avtohtonega medovitega rastlinja, 

  2. spodbujanja uporabe pralnih plenic), 

- Svetniški klub NSi (glede 

  1. objav v časopisu Ljubljana, 

  2. javno-zasebnega partnerstva za ureditev ŠP Spodnje Črnuče, 
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  3. odstranitve hitrostnih ovir na Krivi poti), 

- svetnica dr. Zvezdana Snoj (glede ohranjanja socialne vzdržnosti najemnih in poslovnih 

razmerij), 

- svetnica Simona Pirnat Skeledžija (glede 

  1. ponudbe z lokalno pridelano hrano, 

  2. osnutka sprememb Odloka o razglasitvi gozdov s posebnim namenom, 

  3. razvoja turizma v ČS Polje, 

  4. stanovanjske problematike v ČS Polje, 

  5. javno-zasebnega partnerstva med MOL in LUDUS d.o.o.). 

 

Večino odgovorov na vprašanja s 3. seje in del odgovorov na vprašanja s 4. seje mestnega sveta so 

svetniki prejeli. 

 

 

AD 3. 

 

POROČILO ŽUPANA 

 

Podžupan je predstavil poročilo. 

 

AD 4. 

 

KADROVSKE ZADEVE 

 

Ob 16.11 uri je vodenje seje prevzel župan. 

 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli po sklicu seje. 

 

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

obrazložitev. 

 

1. PREDLOG SKLEPA O PRENEHANJU MANDATA IN IMENOVANJU NADOMESTNE 

PREDSTAVNICE MESTNE OBČINE LJUBLJANA V SVET VRTCA KOLEZIJA 

 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

                                                                I. 

Mirjam ŠPROHAR preneha mandat članice Sveta Vrtca Kolezija. 

 

                                                           II. 

V  Svet Vrtca Kolezija se za predstavnico Mestne občine Ljubljana i m e n u j e : 

 

Matejka DERGANC. 

 

Mandat imenovane je vezan na mandat sveta vrtca.  

 

Navzočnost je priglasilo 34 svetnikov. 

Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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2. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU ŠTIRIH PREDSTAVNIKOV MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA V SVET  JAVNEGA ZAVODA LJUBLJANSKI GRAD 

 
Razpravljali so svetniki: Jernej Pavlin, Mirko Brnič Jager, Nataša Sukič, mag. Anže Logar, Anton 

Kastelic, dr. Nejc Brezovar, Maja Urbanc in Denis Striković. 

 

Svetnik mag. Anže Logar je podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da se obravnava tega 

sklepa preloži na eno od naslednjih sej. 

 

Župan je dal na glasovanje 

 

POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnika mag. Anžeta Logarja: 

 

Obravnava sklepa se preloži na eno od naslednjih sej. 

 

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

 

Navzočnost se ni spremenila (34 svetnikov). 

Za je glasovalo 13 svetnikov. Proti je glasovalo 15 svetnikov. 

 

Svetnik mag. Anže Logar je zahteval ponovitev glasovanja. 

 

Župan je dal postopkovni predlog sklepa ponovno na glasovanje. 

 

Navzočnost se ni spremenila (34 svetnikov). 

Za je glasovalo 17 svetnikov. Proti je glasovalo 19 svetnikov. 

 

Postopkovni predlog sklepa ni bil sprejet. 

 

 

Nato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

V  Svet javnega zavoda Ljubljanski grad  s e   i m e n u j e j o : 

 

- dr. Marta BON 

- Tanja DODIG SODNIK 

- Alijana LEPŠINA 

- Krištof MLAKAR 

 

II. 

Mandat imenovanih traja štiri leta.  

 

Navzočnost se ni spremenila (34 svetnikov). 

Za je glasovalo 21 svetnikov. Proti je glasovalo 18 svetnikov. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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3. PREDLOG SKLEPA O PRENEHANJU MANDATA IN IMENOVANJU 

NADOMESTNEGA PREDSTAVNIKA MESTNE OBČINE LJUBLJANA V SVET SREDNJE 

ELEKTROTEHNIŠKE - RAČUNALNIŠKO STROKOVNE ŠOLE IN GIMNAZIJE 

LJUBLJANA 

 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

Juriju ŠINKU preneha mandat člana Sveta Srednje elektrotehniške - računalniško strokovne 

šole in gimnazije Ljubljana. 

 

                                                                                II. 

V  Svet Srednje elektrotehniške - računalniško strokovne šole in gimnazije Ljubljana se za 

predstavnika Mestne občine Ljubljana  i m e n u j e : 

Denis STRIKOVIĆ. 

 

Mandat imenovanega je vezan na mandat sveta šole.  

 

Navzočnost se ni spremenila (34 svetnikov). 

Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

4. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA V SVET ŠOLSKEGA CENTRA ZA POŠTO, EKONOMIJO IN 

TELEKOMUNIKACIJE 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

V  Svet Šolskega centra za pošto, ekonomijo in telekomunikacije se za predstavnika Mestne 

občine Ljubljana  i m e n u j e : 

 

Nedeljko TEGELTIJA. 

 

II. 

Mandat imenovanega traja štiri leta.  

 

Navzočnost se ni spremenila (34 svetnikov). 

Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

5. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO VRTCA POD GRADOM 

 

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

Mag. Dragici KRALJIČ se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Vrtca Pod 

Gradom. 

 

Navzočnost se ni spremenila (34 svetnikov). 

Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

6. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO OSNOVNE ŠOLE 

DRAVLJE 
 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Erni ČIBEJ se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Osnovne šole Dravlje. 

 

Navzočnost se ni spremenila (34 svetnikov). 

Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

7. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO OSNOVNE ŠOLE VIDE 

PREGARC 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Darji KRIVEC se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Osnovne šole Vide 

Pregarc. 

 

Navzočnost se ni spremenila (34 svetnikov). 

Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

8. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJA SREDNJE GRADBENE, 

GEODETSKE IN OKOLJEVARSTVENE ŠOLE LJUBLJANA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Marjani ŠOŠ in Gvidu JAGRU se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnatelja Srednje 

gradbene, geodetske in okoljevarstvene šole Ljubljana. 

 

Navzočnost se ni spremenila (34 svetnikov). 

Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 



 

9 
 

 

 

9. PREDLOG MNENJA K IMENOVANJU DIREKTORICE DOMA UPOKOJENCEV 

CENTER, TABOR -  POLJANE 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Jeri GROBELNIK se da pozitivno mnenje k imenovanja direktorice Doma upokojencev 

Center, Tabor - Poljane. 

 

Navzočnost se ni spremenila (34 svetnikov). 

Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

10. PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K IMENOVANJU DIREKTORICE REGIONALNE 

RAZVOJNE AGENCIJE LJUBLJANSKE URBANE REGIJE 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občina Ljubljana daje soglasje k imenovanju mag. Lilijane MADJAR za 

direktorico Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije. 

 

Mandat imenovane traja štiri leta. 

 

Navzočnost se ni spremenila (34 svetnikov). 

Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

11. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA 

SLOVENSKO MLADINSKO GLEDALIŠČE LJUBLJANA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

Za direktorja javnega zavoda Slovensko mladinsko gledališče Ljubljana s e   i m e n u j e : 

 

Tibor MIHELIČ SYED. 

 

II. 

Mandat imenovanega traja pet let. 

 

Navzočnost se ni spremenila (34 svetnikov). 

Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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AD 5. 

 

A) PREDLOG ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2015 

 

B) PREDLOG SKLEPA O NAČRTU RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM 

MESTNE OBČINE LJUBLJANA V VREDNOSTI NAD 200.000 EUROV ZA LETO 2015 

 

C) PREDLOG SKLEPA O DOLOČITVI SKUPNE VREDNOSTI PRAVNIH POSLOV 

NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA, KI JIH LAHKO SKLEPA MESTNA OBČINA 

LJUBLJANA V LETU 2015 

 

D) PREDLOG ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2016 

 

E) PREDLOG SKLEPA O NAČRTU RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM 

MESTNE OBČINE LJUBLJANA V VREDNOSTI NAD 200.000 EUROV ZA LETO 2016 

 

F) PREDLOG SKLEPA O DOLOČITVI SKUPNE VREDNOSTI PRAVNIH POSLOV 

NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA, KI JIH LAHKO SKLEPA MESTNA OBČINA 

LJUBLJANA V LETU 2016 

 

Župan je predlagal, da mestni svet točki A in D obravnava skupaj. 

 

A) PREDLOG ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2015 

 

D) PREDLOG ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2016 

  

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu pa so prejeli amandmaje svetnikov 

mag. Anžeta Logarja in Mojce Škrinjar, Svetniškega kluba SDS, Svetniškega kluba NSi, Svetniškega 

kluba SMC in Svetniškega kluba Združene levice (DSD, IDS, TRS), dopis o umiku amandmaja 

svetnice Mojce Škrinjar ter poročila Statutarno pravne komisije in naslednjih odborov Mestnega 

sveta Mestne občine Ljubljana: 

- Odbora za lokalno samoupravo, 

- Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost, 

- Odbora za urejanje prostora in urbanizem, 

- Odbora za stanovanjsko politiko, 

- Odbora za varstvo okolja, 

- Odbora za zaščito, reševanje in civilno obrambo, 

- Odbora za predšolsko vzgojo in izobraževanje, 

- Odbora za zdravstvo in socialno varstvo, 

- Odbora za gospodarjenje z nepremičninami,  

- Odbora za gospodarske javne službe in promet, 

- Odbora za gospodarske dejavnosti, turizem in kmetijstvo, 

- Odbora za šport in 

- Odbora za finance. 

   

Župan je povedal, da v skladu s poročilom Statutarno pravne komisije k predlogu Odloka o 

proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2016 mestni svet o amandmaju Svetniškega kluba NSi ne 

bo ne razpravljal in ne glasoval. 

 

Pred sejo so svetniki prejeli še amandmaja župana. 

 

Urša Otoničar, vodja Oddelka za finance in računovodstvo, in župan sta podala uvodno obrazložitev 

k obema predlogoma odlokov.  
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Mojca Kavtičnik Ocvirk, predsednica pristojnega Odbora za finance, je predstavila stališče odbora k 

obema predlogoma odlokov.  

 

Predsednik Statutarno pravne komisije dr. Nejc Brezovar ni želel besede. 

 

 

Župan je pojasnil, da se obravnava predloga odloka na podlagi 135. člena Poslovnika Mestnega sveta 

Mestne občine Ljubljana opravi po vrstnem redu posebej o vsakem členu, h kateremu so vloženi 

amandmaji. Razprava o posameznem členu je omejena na razpravo o amandmajih, ki so vloženi k 

temu členu. Glasovanje o amandmajih se opravi takoj po končani razpravi o amandmajih k 

posameznemu členu. 

  

Mestni svet je prešel na razpravo o členih in proračunskih uporabnikih, h katerim so bili pravilno 

vloženi amandmaji (v skladu s 147. členom poslovnika). 

 

I. 

 

O 9. členu predloga odloka o proračunu za leti 2015 in 2016, h kateremu je svetnik mag. Anže Logar 

vložil amandmaja, so razpravljali svetniki: mag. Anže Logar, Maja Urbanc, Mirko Brnič Jager, 

Mojca Kucler Dolinar, dr. Nejc Brezovar, Mojca Škrinjar, Nataša Sukič, Marija Horvat, dr. Dragan 

Matić in Aleš Čerin. 
 

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

 

1. AMANDMA svetnika mag. Anžeta LOGARJA za leto 2015: 

 

V 9. členu se šesti odstavek črta v celoti.  

 

Dosedanji sedmi odstavek postane šesti.  

 

Župan je povedal, da Odbor za finance amandmaja ne podpira in ga tudi sam ne podpira. 

 

Navzočnost je priglasilo 36 svetnikov. 

Za je glasovalo 15 svetnikov. Proti je glasovalo 22 svetnikov. 
 

Amandma ni bil sprejet. 
 

 

2. AMANDMA svetnika mag. Anžeta LOGARJA za leto 2016: 

 

V 9. členu se šesti odstavek črta v celoti.  

 

Dosedanji sedmi odstavek postane šesti.  

 

Župan je povedal, da Odbor za finance amandmaja ne podpira in ga tudi sam ne podpira. 

 

Navzočnost se ni spremenila (36 svetnikov). 

Za je glasovalo 16 svetnikov. Proti je glasovalo 21 svetnikov. 
 

Amandma ni bil sprejet. 
 
 

II. 
 

O 20. členu predloga odloka o proračunu za leti 2015 in 2016, h kateremu je Svetniški klub SDS 

vložil amandmaje, so razpravljali svetniki: Mirko Brnič Jager, mag. Anže Logar, Maja Urbanc, 

Marjan Sedmak, Nataša Sukič in Janez Žagar. 
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Pojasnilo v zvezi z razpravami svetnikov je podal župan. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje: 

 

1. AMANDMA Svetniškega kluba SDS za leto 2015: 

 

V predlogu Odloka o proračunu MOL za leto 2015 predlagamo, da se v 20. členu Odloka o 

proračunu MOL za leto 2015 drugi odstavek, ki se glasi: ”Investicijski program potrdi župan” 

nadomesti z novim drugim odstavkom, ki se glasi: 

»Na predlog župana, Investicijski program potrdi Mestni svet MOL«.  

 

Župan je predlagal, da mestni svet amandmaja ne sprejme. 

 

Navzočnost se ni spremenila (36 svetnikov). 

Za je glasovalo 16 svetnikov. Proti je glasovalo 21 svetnikov. 

 

Amandma ni bil sprejet. 

 

 

2. AMANDMA Svetniškega kluba SDS za leto 2015: 

 

V predlogu Odloka o proračunu MOL za leto 2015 predlagamo, da se v 20. členu Odloka o 

proračunu MOL za leto 2015, doda nov tretji odstavek:  

»Dokument Identifikacije investicijskega projekta in dokument Pred investicijska zasnova 

potrdi župan. Župan o potrditvi dokumentov seznani Mestni svet MOL«.  

 

Dosedanji tretji, četrti in peti odstavek postanejo četrti, peti in šesti odstavek   

 

Župan je predlagal, da mestni svet amandmaja ne sprejme. 

 

Navzočnost se ni spremenila (36 svetnikov). 

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

 

Svetnik mag. Anže Logar je zahteval ponovitev glasovanja. 

 

Župan je dal amandma ponovno na glasovanje. 

 

Navzočnost se ni spremenila (36 svetnikov). 

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

 

Amandma ni bil sprejet. 

 

 

3. AMANDMA Svetniškega kluba SDS za leto 2015: 

 

V predlogu Odloka o proračunu MOL za leto 2015 predlagamo, da se v 20. členu Odloka o 

proračunu MOL za leto 2015, doda nov četrti odstavek:  

»Za projekt Energetska obnova Ljubljane v okviru mehanizma ELENA, se izdela enoten 

investicijski program, ki ga potrdi MS MOL«. 

 

Dosedanji tretji, četrti in peti odstavek postanejo peti, šesti in sedmi odstavek. 

 

Župan je predlagal, da mestni svet amandmaja ne sprejme. 
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Navzočnost se ni spremenila (36 svetnikov). 

Za sta glasovala 2 svetnika. Proti je glasovalo 20 svetnikov. 

 

Amandma ni bil sprejet. 

 

 

4. AMANDMA Svetniškega kluba SDS za leto 2016: 

 

V predlogu Odloka o proračunu MOL za leto 2016 predlagamo, da se v 20. členu Odloka o 

proračunu MOL za leto 2016 drugi odstavek, ki se glasi: ”Investicijski program potrdi župan” 

nadomesti z novim drugim odstavkom, ki se glasi: 

»Na predlog župana, Investicijski program potrdi Mestni svet MOL«.  

 

Župan je predlagal, da mestni svet amandmaja ne sprejme. 

 

Navzočnost se ni spremenila (36 svetnikov). 

Za je glasovalo 12 svetnikov. Proti je glasovalo 21 svetnikov. 

 

Amandma ni bil sprejet. 

 

 

5. AMANDMA Svetniškega kluba SDS za leto 2016: 

 

V predlogu Odloka o proračunu MOL za leto 2016 predlagamo, da se v 20. členu Odloka o 

proračunu MOL za leto 2016, doda nov tretji odstavek:  

»Dokument Identifikacije investicijskega projekta in dokument Pred investicijska zasnova 

potrdi župan. Župan o potrditvi dokumentov seznani Mestni svet MOL«.  

 

Dosedanji tretji, četrti in peti odstavek postanejo četrti, peti in šesti odstavek   

 

Župan je predlagal, da mestni svet amandmaja ne sprejme. 

 

Navzočnost se ni spremenila (36 svetnikov). 

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

 

Amandma ni bil sprejet. 

 

 

6. AMANDMA Svetniškega kluba SDS za leto 2016: 

 

V predlogu Odloka o proračunu MOL za leto 2016 predlagamo, da se v 20. členu Odloka o 

proračunu MOL za leto 2016, doda nov četrti odstavek:  

»Za projekt Energetska obnova Ljubljane v okviru mehanizma ELENA, se izdela enoten 

investicijski program, ki ga potrdi MS MOL«. 

 

Dosedanji tretji, četrti in peti odstavek postanejo peti, šesti in sedmi odstavek. 

 

Župan je predlagal, da mestni svet amandmaja ne sprejme. 

 

Navzočnost se ni spremenila (36 svetnikov). 

Za je glasovalo 8 svetnikov. Proti je glasovalo 20 svetnikov. 

 

Amandma ni bil sprejet. 

 

 



 

14 
 

Svetnik Mirko Brnič Jager je podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da se sestane Statutarno 

pravna komisija in ugotovi, da župan napačno vodi sejo in svetnikom odreka pravico do pojasnjevanj 

posameznih amandmajev. 

 

Župan je dal na glasovanje 

 

POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnika Mirka Brniča Jagra: 

 

Sestane se Statutarno pravna komisija in ugotovi, ali župan pravilno vodi sejo. 

 

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

 

Navzočnost se ni spremenila (36 svetnikov). 

Za je glasovalo 15 svetnikov. Proti je glasovalo 21 svetnikov. 

 

Postopkovni predlog sklepa ni bil sprejet. 

 

 

III. 

 

O proračunskem uporabniku 4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE v predlogu odloka o 

proračunu MOL za leto 2015, h kateremu je Svetniški klub SDS vložil amandma, je razpravljal 

svetnik Mirko Brnič Jager. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje: 

 

AMANDMA Svetniškega kluba SDS za leto 2015: 

 

Na strani II/46 se pod naslovom 043602 Projekt ELENA-udeležba MOL v prvem stavku 

drugega odstavka za besedo dokumentacije doda:  »in investicijski program«.  

 

Cel stavek se po vstavitvi glasi: : “To je leto v katerem moramo zagotoviti delež MOL v višini 10% 

upravičenih stroškov in 22% DDV za pripravo pred-investicijske dokumentacije in investicijski 

program za investicije v energetsko osnovo, energetsko upravljanje in povečanje deleža OVE v 

stavbah v lasti MOL in / ali upravljanju MOL ter na energetski infrastrukturi javnih podjetij 

MOL.” 

 

Župan je predlagal, da mestni svet amandmaja ne sprejme. 

 

Navzočnost se ni spremenila (36 svetnikov). 

Za je glasovalo 10 svetnikov. Proti je glasovalo 20 svetnikov. 

 

Amandma ni bil sprejet. 

 

 

IV. 

 

O proračunskem uporabniku 4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET 

v predlogu odloka o proračunu MOL za leti 2015 in 2016, h kateremu so svetniški klubi NSi, ZL 

(DSD, IDS, TRS) in SMC vložili amandmaje, ni razpravljal nihče, zato je župan dal na glasovanje: 

 

1. AMANDMA Svetniškega kluba NSi za leto 2015: 

 

V III. delu proračuna za leto 2015 pri proračunskem uporabniku 4.4. Oddelek za gospodarske 

dejavnosti in promet se v okviru proračunske postavke 045196 INVESTICIJSKO 
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VZDRŽEVANJE IN OBNOVE CEST NA OBMOČJU MOL, NRP 7560-10-0092 se zagotovijo 

dodatna sredstva za potrebe investicijskega vzdrževanja cest v višini 100.000 EUR. 

 

Sredstva se zagotovijo pri: 

- v proračunskemu uporabniku 3. župan v okviru proračunske postavke 083001, konta 4020 v 

višini 100.000 EUR. 

 

Župan je predlagal, da mestni svet amandmaja ne sprejme. 

 

Navzočnost se ni spremenila (36 svetnikov). 

Za je glasovalo 11 svetnikov. Proti je glasovalo 21 svetnikov. 

 

Amandma ni bil sprejet. 

 

 

2. AMANDMA Svetniškega kluba ZL (DSD, IDS, TRS) za leto 2015: 

 

V posebnem delu proračuna pri proračunskem uporabniku 4. 4. Oddelek za gospodarske 

dejavnosti in promet se v okviru proračunske postavke 045119 Mestni javni promet, konto 

4201 Nakup prevoznih sredstev, zagotovijo dodatna sredstva v višini 300.000 EUR, NRP 7560-

13-0491. 

 

Sredstva se zagotovijo iz finančnega načrta proračunskega uporabnika 4. 11. Služba za 

razvojne projekte in investicije, proračunska postavka 045191 Gradnja parkirnih hiš, konto 

4208 – v višini 300.000 EUR – sredstva, ki so namenjena za investicijski inženiring, načrte in 

drugo projektno dokumentacijo za izgradnjo PH Tržnice.  

 

Skladno s tem se ustavi investicija NRP 7560-10-0262 JZP- Parkirna hiša Tržnice in prizidek k 

Mahrovi hiši, Krekov trg.  

Sredstva se vzamejo v okviru kontov na posameznih podkontih glede na razpoložljivo višino. 

Skladno s tem amandmajem se uskladijo ostali deli proračuna in obrazložitve. Podkonte po 

vsebini določi OFR. 

 

Župan je predlagal, da mestni svet amandmaja ne sprejme. 

 

Navzočnost se ni spremenila (36 svetnikov). 

Za je glasovalo 11 svetnikov. Proti je glasovalo 21 svetnikov. 

 

Amandma ni bil sprejet. 

 

 

Svetnik dr. Dragan Matić je podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, naj župan pojasni, zakaj 

svetniki nimajo možnosti razprave o amandmajih. 

 

Župan je v zvezi s postopkovnim predlogom svetnika podal pojasnilo. 

 

Svetnik dr. Dragan Matić je nato podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da se javlja k 

razpravi o vseh amandmajih Svetniškega kluba Stranke modernega centra, saj je zaradi nerazločnega 

govora župana preslišal poziv k razpravi. 

 

Svetnik Aleš Čerin je nato podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, naj župan v skladu z 

nazadnje sprejetimi spremembami poslovnika ne bere amandmajev v celoti, temveč samo naslov in 

bo tako bolj razumljivo, za kateri amandma gre. 

 

Župan je v zvezi s postopkovnim predlogom svetnika dr. Dragana Matića podal pojasnilo.  
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Svetnica Mojca Škrinjar je podala POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da se spremeni poslovnik 

tako, da bo obravnava amandmajev potekala bolj demokratično. 

 

Svetnica Mojca Kucler Dolinar je podala POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da bi strokovne 

službe pripravile pregled amandmajev in bi bili svetniki tako bolj in lažje seznanjeni, kateri amandma 

je na vrsti. 

 

Župan je podal pojasnilo v zvezi s postopkovnima predlogoma sklepov svetnic Mojce Škrinjar in 

Mojce Kucler Dolinar. 

 

Svetnik mag. Anže Logar je podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, naj svetniki v bodoče ob 

proračunskih razpravah dobijo v pisni obliki vse amandmaje, ne samo županovih.  

 

Župan je podal pojasnilo v zvezi s postopkovnim predlogom sklepa svetnika mag. Anžeta Logarja in 

nato dal na glasovanje 

 

POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnika mag. Anžeta Logarja: 

 

Amandmaji se v pisni, papirni obliki dajo pred sejo vsakemu svetniku. 

 

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

 

Navzočnost se ni spremenila (36 svetnikov). 

Za je glasovalo 14 svetnikov. Proti je glasovalo 18 svetnikov. 

 

Postopkovni predlog sklepa ni bil sprejet. 

 

 

3. AMANDMA Svetniškega kluba SMC za leto 2015: 

 

V III. delu proračuna MOL se odpre nov NRP Poplavna območja barjanske Ljubljanice pri 

proračunskem uporabniku 4. 4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, v okviru 

podprograma 15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda proračunske postavke 052010 

Protipoplavna varnost na območju MOL, z ocenjeno vrednostjo 1.900.000 EUR kot sledi po 

letih: 

 

Plan 2015: 150.000 EUR 

Plan 2016: 1.050.000 EUR 

Plan 2017: 700.000 EUR 

 

Številko novega NRP določi OFR skladno s seznamom NRP. 

 

SREDSTVA SE ZAGOTOVI IZ FINANČNIH NAČRTOV V II. POSEBNI DEL KOT SLEDI: 

- Sredstva v višini 100.000 EUR za leto 2015 za novo odprti NRP Poplavna območja 

barjanske Ljubljanice se zagotovi v finančnem okviru pri proračunskem uporabniku 3. 

ŽUPAN v okviru 04 Skupne administrativne službe in splošne javne, 0403 Skupne 

administrativne službe, 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti, proračunska 

postavka 083001 Glasilo Ljubljana, konta  4020 Pisarniški in splošni material in storitve v 

vrednosti 100.000 EUR. 

- Sredstva v višini 30.000 EUR za leto 2015 za novo odprti NRP Poplavna območja barjanske 

Ljubljanice se zagotovi v finančnem okviru pri proračunskem uporabniku 4. 1. Sekretariat 
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mestne uprave v okviru 03 Zunanja politika in mednarodna pomoč, 0302 Mednarodno 

sodelovanje in udeležba, 03029002 Mednarodno sodelovanje občin, proračunska postavka 

013308 Mednarodna dejavnost MOL, konta  4020 Pisarniški in splošni material in storitve 

v vrednosti 10.000 EUR, konta 4024 Izdatki za službena potovanja v vrednosti 10.000 EUR 

in konta 4029 Drugi operativni odhodki v vrednosti 10.000 EUR. 

- Sredstva v višini 20.000 EUR za leto 2015 za novo odprti NRP Poplavna območja barjanske 

Ljubljanice se zagotovi v finančnem okviru pri proračunskem uporabniku 4. 1. Sekretariat 

mestne uprave v okviru 04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve, 0402 

Informatizacija uprave, 04029001 Informacijska infrastruktura, proračunska postavka 

013306 Informatika, konta  4025 Tekoče vzdrževanje v vrednosti 20.000 EUR. 

 

Sredstva se vzamejo v okviru konta na posameznih podkontih glede na razpoložljivo višino. 

 

SREDSTVA SE RAZPOREDI V FINANČNI NAČRT 4.4. OGDP, NA PP 052010 KOT SLEDI: 

- Za novogradnjo 80.000 EUR 

- Za nadzor 15.000 EUR 

- Za projektno dokumentacijo 40.000 EUR 

- Za tekoča plačila drugim izvajalcem 10.000 EUR 

- Za posebne materiale in storitve 5.000 EUR 

 

Podkonte po vsebini določi OFR.  

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

razvojnega programa ter obrazložitve. 

 

Župan je predlagal, da mestni svet amandmaja ne sprejme. 

 

Navzočnost se ni spremenila (36 svetnikov). 

Za je glasovalo 17 svetnikov. Proti je glasovalo 21 svetnikov. 

 

Amandma ni bil sprejet. 

 

 

4. AMANDMA Svetniškega kluba SMC za leto 2015: 

 

V III. delu proračuna MOL se odpre nov NRP Območje poplav Gradaščice oziroma Malega 

grabna na območju Viča in Kozarij pri proračunskem uporabniku 4. 4. Oddelek za 

gospodarske dejavnosti in promet, v okviru podprograma 15049001 Načrtovanje, varstvo in 

urejanje voda, proračunske postavke 052010 Protipoplavna varnost na območju MOL, z 

ocenjeno vrednostjo 260.000 EUR kot sledi po letih: 

 

Plan 2015: 100.000 EUR 

Plan 2016: 160.000 EUR 

 

Številko novega NRP določi OFR skladno s seznamom NRP. 

 

SREDSTVA SE ZAGOTOVI IZ FINANČNIH NAČRTOV V II. POSEBNI DEL KOT SLEDI: 

- Sredstva v višini 80.000 EUR za leto 2015 za novo odprti NRP Območje poplav Gradaščice 

oziroma Malega grabna na območju Viča in Kozarij se zagotovi iz finančnega načrta 4. 1. 

Sekretariat mestne uprave v okviru 04 Skupne administrativne službe in splošne javne 
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storitve, 0402 Informatizacija uprave, 04029001 Informacijska infrastruktura, proračunske 

postavke 013306 Informatika, konta  4025 Tekoče vzdrževanje. 

- Sredstva v višini 20.000 EUR za leto 2015 za novo odprti NRP Območje poplav Gradaščice 

oziroma Malega grabna na območju Viča in Kozarij se zagotovi iz finančnega načrta 4. 1. 

Sekretariat mestne uprave v okviru 06 Lokalna samouprava, 0603 Dejavnost občinske 

uprave, 06039001 Administracija občinske uprave, proračunske postavke 013301 

Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU, konta  4029 Drugi operativni odhodki. 

 

Sredstva se vzamejo v okviru konta na posameznih podkontih glede na razpoložljivo višino. 

 

SREDSTVA SE RAZPOREDI V FINANČNI NAČRT 4.4. OGDP, NA PP 052010 KOT SLEDI: 

- Za novogradnjo 25.000 EUR 

- Za nadzor 1.000 EUR 

- Za projektno dokumentacijo 64.000 EUR 

- Za tekoča plačila drugim izvajalcem 5.000 EUR 

- Za posebne materiale in storitve 5.000 EUR 

 

Podkonte po vsebini določi OFR.  

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

razvojnega programa ter obrazložitve. 

 

Župan je predlagal, da mestni svet amandmaja ne sprejme. 

 

Navzočnost se ni spremenila (36 svetnikov). 

Za je glasovalo 14 svetnikov. Proti je glasovalo 21 svetnikov. 

 

Svetnica Mojca Škrinjar je zahtevala ponovitev glasovanja. 

 

Župan je dal amandma ponovno na glasovanje. 

 

Navzočnost se ni spremenila (36 svetnikov). 

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

 

Amandma ni bil sprejet. 

 

 

5. AMANDMA Svetniškega kluba SMC ta leto 2015: 

 

V III. delu proračuna MOL se odpre nov NRP Območje poplav Glinščice od Podutika do 

Rožne doline pri proračunskem uporabniku 4. 4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, 

v okviru podprograma 15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda, proračunske postavke 

052010 Protipoplavna varnost na območju MOL, z ocenjeno vrednostjo 700.000 EUR kot sledi 

po letih: 

 

Plan 2015: 100.000 EUR 

Plan 2016: 300.000 EUR 

Plan 2017: 300.000 EUR 

 

Številko novega NRP določi OFR skladno s seznamom NRP. 
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SREDSTVA SE ZAGOTOVI IZ FINANČNIH NAČRTOV V II. POSEBNI DEL KOT SLEDI: 

 

- Sredstva v višini 10.000 EUR za leto 2015 za novo odprti NRP Območje poplav Glinščice od 

Podutika do Rožne doline se zagotovi iz  4. 1. Sekretariat mestne uprave v okviru 06 

Lokalna samouprava, 0603 Dejavnost občinske uprave, 06039001 Administracija občinske 

uprave, proračunske postavke 013301 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU, konta  

4029 Drugi operativni odhodki. 

- Sredstva v višini 90.000 EUR za leto 2015 za novo odprti NRP Območje poplav Glinščice od 

Podutika do Rožne doline se zagotovi iz 4. 1. Sekretariat mestne uprave v okviru 06 

Lokalna samouprava, 0603 Dejavnost občinske uprave, 06039001 Administracija občinske 

uprave, proračunske postavke 013343 Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve, konta 

4029 Drugi operativni odhodki. 

 

Sredstva se vzamejo v okviru konta na posameznih podkontih glede na razpoložljivo višino. 

 

SREDSTVA SE RAZPOREDI V FINANČNI NAČRT 4.4. OGDP, NA PP 052010 KOT SLEDI: 

- Za novogradnjo 65.000 EUR 

- Za nadzor 5.000 EUR 

- Za projektno dokumentacijo 20.000 EUR 

- Za tekoča plačila drugim izvajalcem 5.000 EUR 

- Za posebne materiale in storitve 5.000 EUR 

 

Podkonte po vsebini določi OFR.  

 

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

razvojnega programa ter obrazložitve. 

 

Župan je predlagal, da mestni svet amandmaja ne sprejme. 

 

Navzočnost se ni spremenila (36 svetnikov). 

Za je glasovalo 17 svetnikov. Proti je glasovalo 21 svetnikov. 

 

Amandma ni bil sprejet. 

 

 

6. AMANDMA Svetniškega kluba SMC za leto 2015: 

 

V III. delu proračuna MOL se odpre nov NRP Poplavno območje Rudnika pri proračunskem 

uporabniku 4. 4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, v okviru podprograma 

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda proračunske postavke 052010 Protipoplavna 

varnost na območju MOL, z ocenjeno vrednostjo 492.000 EUR kot sledi po letih: 

 

Plan 2015: 25.000 EUR 

Plan 2016: 203.000 EUR 

Plan 2017: 264.000 EUR 

 

Številko novega NRP določi OFR skladno s seznamom NRP. 

 

SREDSTVA SE ZAGOTOVI IZ FINANČNIH NAČRTOV V II. POSEBNI DEL KOT SLEDI: 
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- Sredstva v višini 25.000 EUR za leto 2015 za novo odprti NRP Poplavno območje Rudnika 

se zagotovi iz 4. 1. Sekretariat mestne uprave v okviru 06 Lokalna samouprava, 0603 

Dejavnost občinske uprave, 06039001 Administracija občinske uprave, proračunske 

postavke 013343 Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve, konta 4029 Drugi operativni 

odhodki.  

 

Sredstva se vzamejo v okviru konta na posameznih podkontih glede na razpoložljivo višino. 

 

SREDSTVA SE RAZPOREDI V FINANČNI NAČRT 4.4. OGDP, NA PP 052010 KOT SLEDI: 

- Za novogradnjo 19.000 EUR 

- Za nadzor 1.000 EUR 

- Za projektno dokumentacijo 3.000 EUR 

- Za tekoča plačila drugim izvajalcem 1.000 EUR 

- Za posebne materiale in storitve 1.000 EUR 

 

Podkonte po vsebini določi OFR.  

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

razvojnega programa ter obrazložitve. 

 

Župan je predlagal, da mestni svet amandmaja ne sprejme. 

 

Navzočnost se ni spremenila (36 svetnikov). 

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

 

Amandma ni bil sprejet. 

 

 

7. AMANDMA Svetniškega kluba SMC za leto 2015: 

 

V III. delu proračuna MOL se odpre nov NRP Poplavna območja ob pritokih Ljubljanice s 

severnega obrobja Golovca (Zgornja in Spodnja Hrušica, Bizovik, Zadvor, Sostro) pri 

proračunskem uporabniku 4. 4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, v okviru 

podprograma 15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda proračunske postavke 052010 

Protipoplavna varnost na območju MOL, z ocenjeno vrednostjo 369.000 EUR kot sledi po letih: 

 

Plan 2015: 92.000 EUR 

Plan 2016: 142.000 EUR 

Plan 2017: 135.000 EUR 

 

Številko novega NRP določi OFR skladno s seznamom NRP. 

 

SREDSTVA SE ZAGOTOVI IZ FINANČNIH NAČRTOV V II. POSEBNI DEL KOT SLEDI: 

- Sredstva v višini 92.000 EUR za leto 2015 za novo odprti NRP Poplavna območja ob 

pritokih Ljubljanice s severnega obrobja Golovca (Zgornja in Spodnja Hrušica, Bizovik, 

Zadvor, Sostro) se zagotovi iz 4. 1. Sekretariat mestne uprave v okviru 06 Lokalna 

samouprava, 0603 Dejavnost občinske uprave, 06039001 Administracija občinske uprave, 

proračunske postavke 013343 Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve, konta 4029 

Drugi operativni odhodki.  
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Sredstva se vzamejo v okviru konta na posameznih podkontih glede na razpoložljivo višino. 

 

SREDSTVA SE RAZPOREDI V FINANČNI NAČRT 4.4. OGDP, NA PP 052010 KOT SLEDI: 

- Za novogradnjo 63.000 EUR 

- Za nadzor 4.000 EUR 

- Za projektno dokumentacijo 17.000 EUR 

- Za tekoča plačila drugim izvajalcem 4.000 EUR 

- Za posebne materiale in storitve 4.000 EUR 

 

Podkonte po vsebini določi OFR.  

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

razvojnega programa ter obrazložitve. 

 

Župan je predlagal, da mestni svet amandmaja ne sprejme. 

 

Navzočnost se ni spremenila (36 svetnikov). 

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

 

Amandma ni bil sprejet. 

 

 

8. AMANDMA Svetniškega kluba SMC za leto 2015: 

 

V III. delu proračuna MOL se odpre nov NRP Projektna pisarna za izvedbo protipoplavnih 

ukrepov v MOL pri proračunskem uporabniku 4. 4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in 

promet, v okviru podprograma 15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda proračunske 

postavke 052010 Protipoplavna varnost na območju MOL, z ocenjeno vrednostjo 400.000 EUR 

kot sledi po letih: 

 

Plan 2015:100.000 EUR 

Plan 2016: 100.000 EUR 

Plan 2017: 100.000 EUR 

Plan 2018: 100.000 EUR 

 

Številko novega NRP določi OFR skladno s seznamom NRP. 

 

SREDSTVA SE ZAGOTOVI IZ FINANČNIH NAČRTOV V II. POSEBNI DEL KOT SLEDI: 

- Sredstva v višini 100.000 EUR za leto 2015 za novo odprti NRP Projektna pisarna za 

izvedbo protipoplavnih ukrepov v MOL se zagotovi iz 4. 15. Oddelek za šport v okviru 

proračunske postavke 18 Kultura, šport in nevladne organizacije, 1805 Šport in 

prostočasne aktivnosti, 18059001 Programi športa, proračunske postavke 081031 Mestne 

panožne športne šole, konta 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in 

ustanovam, NRP 7560-10-0313. 

 

Sredstva se vzamejo v okviru konta na posameznih podkontih glede na razpoložljivo višino. 

 

SREDSTVA SE RAZPOREDI V FINANČNI NAČRT 4.4. OGDP, NA PP 052010 KOT SLEDI: 

- Za pisarniški in splošni material in storitve 10.000 EUR 

- Za tekoča plačila drugim izvajalcem 60.000 EUR 
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- Za študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor, investicijski 

inženiring  10.000 EUR 

- Za posebne materiale in storitve 20.000 EUR 

 

Podkonte po vsebini določi OFR.  

 

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

razvojnega programa ter obrazložitve. 

 

Župan je predlagal, da mestni svet amandmaja ne sprejme. 

 

Navzočnost se ni spremenila (36 svetnikov). 

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

 

Amandma ni bil sprejet. 

 

 

9. AMANDMA Svetniškega kluba ZL (DSD, IDS, TRS) za leto 2016: 

 

V posebnem delu proračuna pri proračunskem uporabniku 4. 4. Oddelek za gospodarske 

dejavnosti in promet se v okviru proračunske postavke 045119 Mestni javni promet, konto 

4201 Nakup prevoznih sredstev, zagotovijo dodatna sredstva v višini 175.000 EUR, NRP 7560-

13-0491. 

 

Sredstva se zagotovijo iz finančnega načrta proračunskega uporabnika 4. 11. Služba za 

razvojne projekte in investicije, proračunska postavka 045191 Gradnja parkirnih hiš, konto 

4208 – v višini 175.000 EUR – sredstva, ki so namenjena za investicijski inženiring, načrte in 

drugo projektno dokumentacijo za izgradnjo PH Tržnice NRP 7560-10-0262.  

 

Skladno s tem se ustavi investicija NRP 7560-10-0262 JZP Parkirna hiša Tržnice in prizidek k 

Mahrovi hiši, Krekov trg.  

 

Sredstva se vzamejo v okviru kontov na posameznih podkontih glede na razpoložljivo višino.  

Skladno s tem amandmajem se uskladijo ostali deli proračuna in obrazložitve. Podkonte po 

vsebini določi OFR. 

 

Župan je predlagal, da mestni svet amandmaja ne sprejme. 

 

Navzočnost se ni spremenila (36 svetnikov). 

Za je glasovalo 15 svetnikov. Proti je glasovalo 22 svetnikov. 

 

Amandma ni bil sprejet. 

 

 

10. AMANDMA Svetniškega kluba SMC za leto 2016: 

 

V III. delu proračuna MOL se odpre nov NRP Poplavna območja barjanske Ljubljanice pri 

proračunskem uporabniku 4. 4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, v okviru 

podprograma 15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda proračunske postavke 052010 

Protipoplavna varnost na območju MOL, z ocenjeno vrednostjo 1.900.000 EUR kot sledi po 

letih: 
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Plan 2015: 150.000 EUR 

Plan 2016: 1.050.000 EUR 

Plan 2017: 700.000 EUR 

 

Številko novega NRP določi OFR skladno s seznamom NRP. 

 

SREDSTVA SE ZAGOTOVI IZ FINANČNIH NAČRTOV V II. POSEBNI DEL KOT SLEDI: 

- Sredstva v višini 100.000 EUR za leto 2016 za novo odprti NRP Poplavna območja 

barjanske Ljubljanice se zagotovi iz 3. ŽUPAN v okviru 04 Skupne administrativne službe 

in splošne javne, 0403 Skupne administrativne službe, 04039001 Obveščanje domače in tuje 

javnosti, proračunske postavke 083001 Glasilo Ljubljana, konta  4020 Pisarniški in splošni 

material in storitve. 

- Sredstva v višini 30.000 EUR za leto 2016 za novo odprti NRP Poplavna območja barjanske 

Ljubljanice se iz 4. 1. Sekretariat mestne uprave v okviru 03 Zunanja politika in 

mednarodna pomoč, 0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba, 03029002 Mednarodno 

sodelovanje občin, proračunske postavke 013308 Mednarodna dejavnost MOL, konta  4020 

Pisarniški in splošni material in storitve v vrednosti 10.000 EUR, konta 4024 Izdatki za 

službena potovanja v vrednosti 10.000 EUR in konta 4029 Drugi operativni odhodki v 

vrednosti 10.000 EUR. 

- Sredstva v višini 200.000 EUR za leto 2016 za novo odprti NRP Poplavna območja 

barjanske Ljubljanice se zagotovi iz 4. 1. Sekretariat mestne uprave v okviru 04 Skupne 

administrativne službe in splošne javne storitve, 0402 Informatizacija uprave, 04029001 

Informacijska infrastruktura, proračunske postavke 013306 Informatika, konta  4025 

Tekoče vzdrževanje.  

- Sredstva v višini 30.000 EUR za leto 2016 za novo odprti NRP Poplavna območja barjanske 

Ljubljanice se zagotovi iz 4. 1. Sekretariat mestne uprave v okviru 06 Lokalna samouprava, 

0603 Dejavnost občinske uprave, 06039001 Administracija občinske uprave, proračunske 

postavke  013301 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU, konta  4029 Drugi operativni 

odhodki.  

- Sredstva v višini 200.000 EUR za leto 2016 za novo odprti NRP Poplavna območja 

barjanske Ljubljanice se zagotovi iz 4. 1. Sekretariat mestne uprave v okviru 06 Lokalna 

samouprava, 0603 Dejavnost občinske uprave, 06039001 Administracija občinske uprave, 

proračunske postavke  013343 Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve, konta 4029 

Drugi operativni odhodki.  

- Sredstva v višini 490.000 EUR za leto 2016 za novo odprti NRP Poplavna območja 

barjanske Ljubljanice se zagotovi iz 4. 3. Oddelek za ravnanje z nepremičninami v okviru 

16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost, 1606 Upravljanje in 

razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča), 16069001 

Urejanje občinskih zemljišč, proračunske postavke 013339 Urejanje centralne evidence 

nepremičnin, konta 4135 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso 

posredni proračunski uporabniki.  

 

Sredstva se vzamejo v okviru konta na posameznih podkontih glede na razpoložljivo višino. 

 

SREDSTVA SE RAZPOREDI V FINANČNI NAČRT 4.4. OGDP, NA PP 052010 KOT SLEDI: 

- Za novogradnjo 750.000 EUR 

- Za nadzor 150.000 EUR 

- Za projektno dokumentacijo 100.000 EUR 
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- Za tekoča plačila drugim izvajalcem 30.000 EUR 

- Za posebne materiale in storitve 20.000 EUR 

 

Podkonte po vsebini določi OFR.  

 

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

razvojnega programa ter obrazložitve. 

 

Župan je predlagal, da mestni svet amandmaja ne sprejme. 

 

Navzočnost se ni spremenila (36 svetnikov). 

Za je glasovalo 16 svetnikov. Proti je glasovalo 21 svetnikov. 

 

Amandma ni bil sprejet. 

 

 

11. AMANDMA Svetniškega kluba SMC za leto 2016: 

 

V III. delu proračuna MOL se odpre nov NRP Območje poplav Gradaščice oziroma Malega 

grabna na območju Viča in Kozarij pri proračunskem uporabniku 4. 4. Oddelek za 

gospodarske dejavnosti in promet, v okviru podprograma 15049001 Načrtovanje, varstvo in 

urejanje voda proračunske postavke 052010 Protipoplavna varnost na območju MOL, z 

ocenjeno vrednostjo 260.000 EUR kot sledi po letih: 

 

Plan 2015: 100.000 EUR 

Plan 2016: 160.000 EUR 

 

Številko novega NRP določi OFR skladno s seznamom NRP. 

 

SREDSTVA SE ZAGOTOVI IZ FINANČNIH NAČRTOV V II. POSEBNI DEL KOT SLEDI: 

- Sredstva v višini 50.000 EUR za leto 2016 za novo odprti NRP Območje poplav Gradaščice 

oziroma Malega grabna na območju Viča in Kozarij se zagotovi iz 4. 1. Sekretariat mestne 

uprave v okviru 06 Lokalna samouprava, 0603 Dejavnost občinske uprave, 06039001 

Administracija občinske uprave, proračunske postavke 013343 Sodni stroški, odvetniške in 

notarske storitve, konta 4029 Drugi operativni odhodki. 

- Sredstva v višini 10.000 EUR za leto 2016 za novo odprti NRP Območje poplav Gradaščice 

oziroma Malega grabna na območju Viča in Kozarij se zagotovi iz 4. 3. Oddelek za 

ravnanje z nepremičninami v okviru 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna 

dejavnost, 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in 

stavbna zemljišča), 16069001 Urejanje občinskih zemljišč, proračunske postavke 013339 

Urejanje centralne evidence nepremičnin, konta 4135 Tekoča plačila storitev drugim 

izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki. 

- Sredstva v višini 100.000 EUR za leto 2016 za novo odprti NRP Območje poplav 

Gradaščice oziroma Malega grabna na območju Viča in Kozarij se zagotovi iz 4. 15. 

Oddelek za šport v okviru 18 Kultura, šport in nevladne organizacije, 1805 Šport in 

prostočasne aktivnosti, 18059001 Programi športa, proračunske postavke 081001 Šport 

otrok, mladine in študentov, konta 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in 

ustanovam.  
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Sredstva se vzamejo v okviru konta na posameznih podkontih glede na razpoložljivo višino. 

 

SREDSTVA SE RAZPOREDI V FINANČNI NAČRT 4.4. OGDP, NA PP 052010 KOT SLEDI: 

- Za novogradnjo 100.000 EUR 

- Za nadzor 10.000 EUR 

- Za projektno dokumentacijo 30.000 EUR 

- Za tekoča plačila drugim izvajalcem 10.000 EUR 

- Za posebne materiale in storitve 10.000 EUR 

 

Podkonte po vsebini določi OFR.  

 

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

razvojnega programa ter obrazložitve. 

 

Župan je predlagal, da mestni svet amandmaja ne sprejme. 

 

Navzočnost se ni spremenila (36 svetnikov). 

Za je glasovalo 13 svetnikov. Proti je glasovalo 18 svetnikov. 

 

Amandma ni bil sprejet. 

 

 

12. AMANDMA Svetniškega kluba SMC za leto 2016: 

 

V III. delu proračuna MOL se odpre nov NRP Območje poplav Glinščice od Podutika do 

Rožne doline pri proračunskem uporabniku 4. 4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, 

v okviru podprograma 15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda proračunske postavke 

052010 Protipoplavna varnost na območju MOL, z ocenjeno vrednostjo 700.000 EUR kot sledi 

po letih: 

 

Plan 2015: 100.000 EUR 

Plan 2016: 300.000 EUR 

Plan 2017: 300.000 EUR 

 

Številko novega NRP določi OFR skladno s seznamom NRP. 

 

SREDSTVA SE ZAGOTOVI IZ FINANČNIH NAČRTOV V II. POSEBNI DEL KOT SLEDI: 

- Sredstva v višini 300.000 EUR za leto 2016 za novo odprti NRP Območje poplav Glinščice 

od Podutika do Rožne doline se zagotovi iz 4. 15. Oddelek za šport v okviru 18 Kultura, 

šport in nevladne organizacije, 1805 Šport in prostočasne aktivnosti, 18059001 Programi 

športa, proračunske postavke 081001 Šport otrok, mladine in študentov, konta 4120 Tekoči 

transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam. 

 

Sredstva se vzamejo v okviru konta na posameznih podkontih glede na razpoložljivo višino. 

 

SREDSTVA SE RAZPOREDI V FINANČNI NAČRT 4.4. OGDP, NA PP 052010 KOT SLEDI: 

- Za novogradnjo 200.000 EUR 

- Za nadzor 40.000 EUR 

- Za projektno dokumentacijo 30.000 EUR 
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- Za tekoča plačila drugim izvajalcem 20.000 EUR 

- Za posebne materiale in storitve 10.000 EUR 

 

Podkonte po vsebini določi OFR.  

 

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

razvojnega programa ter obrazložitve. 

 

Župan je predlagal, da mestni svet amandmaja ne sprejme. 

 

Navzočnost se ni spremenila (36 svetnikov). 

Za je glasovalo 18 svetnikov. Proti je glasovalo 22 svetnikov. 

 

Amandma ni bil sprejet. 

 

 

13. AMANDMA Svetniškega kluba SMC za leto 2016: 

 

V III. delu proračuna MOL se v letu 2016 odpre nov NRP Območje poplav Ljubljanice v 

spodnjem toku na območju Fužin, Slap, Vevč, Spodnjega Kašlja in Zaloga pri proračunskem 

uporabniku 4. 4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, v okviru podprograma 

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda proračunske postavke 052010 Protipoplavna 

varnost na območju MOL,  z ocenjeno vrednostjo 115.000 EUR kot sledi po letih: 

 

Plan 2016: 115.000 EUR 

 

Številko novega NRP določi OFR skladno s seznamom NRP. 

 

SREDSTVA SE ZAGOTOVI IZ FINANČNIH NAČRTOV V II. POSEBNI DEL KOT SLEDI: 

- Sredstva v višini 100.000 EUR za leto 2016 za novo odprti NRP Območje poplav 

Ljubljanice v spodnjem toku na območju Fužin, Slap, Vevč, Spodnjega Kašlja in Zaloga se 

zagotovi iz 4. 15. Oddelek za šport v okviru 18 Kultura, šport in nevladne organizacije, 

1805 Šport in prostočasne aktivnosti, 18059001 Programi športa, proračunske postavke 

081001 Šport otrok, mladine in študentov, konta 4120 Tekoči transferi nepridobitnim 

organizacijam in ustanovam.  

- Sredstva v višini 15.000 EUR za leto 2016 za novo odprti NRP Območje poplav Ljubljanice 

v spodnjem toku na območju Fužin, Slap, Vevč, Spodnjega Kašlja in Zaloga se zagotovi iz 

4. 15. Oddelek za šport v okviru 18 Kultura, šport in nevladne organizacije, 1805 Šport in 

prostočasne aktivnosti, 18059002  Programi športa, proračunske postavke 081002 Šport 

odraslih, konta 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam. 

 

Sredstva se vzamejo v okviru konta na posameznih podkontih glede na razpoložljivo višino. 

 

SREDSTVA SE RAZPOREDI V FINANČNI NAČRT 4.4. OGDP, NA PP 052010 KOT SLEDI: 

- Za novogradnjo 70.000 EUR 

- Za nadzor 10.000 EUR 

- Za projektno dokumentacijo 25.000 EUR 

- Za tekoča plačila drugim izvajalcem 5.000 EUR 

- Za posebne materiale in storitve 5.000 EUR 
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Podkonte po vsebini določi OFR.  

 

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

razvojnega programa ter obrazložitve. 

 

Župan je predlagal, da mestni svet amandmaja ne sprejme. 

 

Navzočnost se ni spremenila (36 svetnikov). 

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

 

Amandma ni bil sprejet. 

 

 

14. AMANDMA Svetniškega kluba SMC za leto 2016: 

 

V III. delu proračuna MOL se v letu 2016 odpre nov NRP Poplavna območja Gameljščice na 

območju Gameljn pri proračunskem uporabniku 4. 4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in 

promet, v okviru podprograma 15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda proračunske 

postavke 052010 Protipoplavna varnost na območju MOL, z ocenjeno vrednostjo 750.000 EUR 

kot sledi po letih: 

 

Plan 2016: 300.000 EUR 

Plan 2017: 450.000 EUR 

 

Številko novega NRP določi OFR skladno s seznamom NRP. 

 

SREDSTVA SE ZAGOTOVI IZ FINANČNIH NAČRTOV V II. POSEBNI DEL KOT SLEDI: 

- Sredstva v višini 185.000 EUR za leto 2016 za novo odprti NRP Poplavna območja 

Gameljščice na območju Gameljn se zagotovi iz 4. 15. Oddelek za šport v okviru 18 

Kultura, šport in nevladne organizacije, 1805 Šport in prostočasne aktivnosti, 18059002  

Programi športa, proračunske postavke 081002 Šport odraslih, konta 4120 Tekoči transferi 

nepridobitnim organizacijam in ustanovam. 

- Sredstva v višini 50.000 EUR za leto 2016 za novo odprti NRP Poplavna območja 

Gameljščice na območju Gameljn se zagotovi iz 4. 15. Oddelek za šport v okviru 18 

Kultura, šport in nevladne organizacije, 1805 Šport in prostočasne aktivnosti, 18059001 

Programi športa, proračunske postavke 081003 Delovanje športnih društev in zvez ŠD, 

ustanovljenih za območje MOL, konta 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam 

in ustanovam.  

- Sredstva v višini 65.000 EUR za leto 2016 za novo odprti NRP Poplavna območja 

Gameljščice na območju Gameljn se zagotovi iz 4. 5. Oddelek za urejanje prostora v okviru 

18 Kultura, šport in nevladne organizacije, 1802 Ohranjanje kulturne dediščine, 18029001 

Nepremična kulturna dediščina, proračunske postavke 062099 LMM – načrtovanje javnih 

površin in prenova, konta 4314  Investicijski transferi posameznikom in podjetnikom, NRP 

7560-10-0142. 

 

Sredstva se vzamejo v okviru konta na posameznih podkontih glede na razpoložljivo višino. 

 

SREDSTVA SE RAZPOREDI V FINANČNI NAČRT 4.4. OGDP, NA PP 052010 KOT SLEDI: 
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- Za novogradnjo 220.000 EUR 

- Za nadzor 20.000 EUR 

- Za projektno dokumentacijo 40.000 EUR 

- Za tekoča plačila drugim izvajalcem 10.000 EUR 

- Za posebne materiale in storitve 10.000 EUR 

 

Podkonte po vsebini določi OFR.  

 

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

razvojnega programa ter obrazložitve. 

 

Župan je predlagal, da mestni svet amandmaja ne sprejme. 

 

Navzočnost se ni spremenila (36 svetnikov). 

Za je glasovalo 17 svetnikov. Proti je glasovalo 21 svetnikov. 

 

Amandma ni bil sprejet. 

 

 

15. AMANDMA Svetniškega kluba SMC za leto 2016: 

 

V III. delu proračuna MOL se odpre nov NRP Poplavno območje Rudnika pri proračunskem 

uporabniku 4. 4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, v okviru podprograma 

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda proračunske postavke 052010 Protipoplavna 

varnost na območju MOL, z ocenjeno vrednostjo 492.000 EUR kot sledi po letih: 

 

Plan 2015: 25.000 EUR 

Plan 2016: 203.000 EUR 

Plan 2017: 264.000 EUR 

 

Številko novega NRP določi OFR skladno s seznamom NRP. 

 

SREDSTVA SE ZAGOTOVI IZ FINANČNIH NAČRTOV V II. POSEBNI DEL KOT SLEDI: 

- Sredstva v višini 103.000 EUR za leto 2016 za novo odprti NRP Poplavno območje Rudnika 

se zagotovi iz 4. 5. Oddelek za urejanje prostora v okviru proračunske postavke 18 Kultura, 

šport in nevladne organizacije, 1802 Ohranjanje kulturne dediščine, 18029001 Nepremična 

kulturna dediščina, proračunske postavke 062099 LMM – načrtovanje javnih površin in 

prenova, konta 4313  Investicijski transferi privatnim podjetjem, NRP 7560-10-0142. 

- Sredstva v višini 100.000 EUR za leto 2016 za novo odprti NRP Poplavno območje Rudnika 

se zagotovi iz 4. 5. Oddelek za urejanje prostora v okviru 18 Kultura, šport in nevladne 

organizacije, 1802 Ohranjanje kulturne dediščine, 18029001 Nepremična kulturna 

dediščina, proračunske postavke 062099 LMM – načrtovanje javnih površin in prenova, 

konta 4314  Investicijski transferi posameznikom in podjetnikom, NRP 7560-10-0142. 

 

Sredstva se vzamejo v okviru konta na posameznih podkontih glede na razpoložljivo višino. 

 

SREDSTVA SE RAZPOREDI V FINANČNI NAČRT 4.4. OGDP, NA PP 052010 KOT SLEDI: 

- Za novogradnjo 133.000 EUR 

- Za nadzor 10.000 EUR 
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- Za projektno dokumentacijo 40.000 EUR 

- Za tekoča plačila drugim izvajalcem 10.000 EUR 

- Za posebne materiale in storitve 10.000 EUR 

 

Podkonte po vsebini določi OFR.  

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

razvojnega programa ter obrazložitve. 

 

Župan je predlagal, da mestni svet amandmaja ne sprejme. 

 

Navzočnost se ni spremenila (36 svetnikov). 

Za je glasovalo 14 svetnikov. Proti je glasovalo 22 svetnikov. 

 

Amandma ni bil sprejet. 

 

 

16. AMANDMA Svetniškega kluba SMC za leto 2016: 

 

V III. delu proračuna MOL se odpre nov NRP Poplavna območja ob pritokih Ljubljanice s 

severnega obrobja Golovca (Zgornja in Spodnja Hrušica, Bizovik, Zadvor, Sostro) pri 

proračunskem uporabniku 4. 4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, v okviru 

podprograma 15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda proračunske postavke 052010 

Protipoplavna varnost na območju MOL, z ocenjeno vrednostjo 369.000 EUR kot sledi po letih: 

 

Plan 2015: 92.000 EUR 

Plan 2016: 142.000 EUR 

Plan 2017: 135.000 EUR 

 

Številko novega NRP določi OFR skladno s seznamom NRP. 

 

SREDSTVA SE ZAGOTOVI IZ FINANČNIH NAČRTOV V II. POSEBNI DEL KOT SLEDI: 

- Sredstva v višini 142.000 EUR za leto 2016 za novo odprti NRP Poplavna območja ob 

pritokih Ljubljanice s severnega obrobja Golovca (Zgornja in Spodnja Hrušica, Bizovik, 

Zadvor, Sostro) se zagotovi iz 4. 15. Oddelek za šport v okviru proračunske postavke 18 

Kultura, šport in nevladne organizacije, 1805 Šport in prostočasne aktivnosti, 18059001 

Programi športa, proračunske postavke 081031 Mestne panožne športne šole, konta 4120 

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam, NRP 7560-10-0313. 

 

Sredstva se vzamejo v okviru konta na posameznih podkontih glede na razpoložljivo višino. 

 

SREDSTVA SE RAZPOREDI V FINANČNI NAČRT 4.4. OGDP, NA PP 052010 KOT SLEDI: 

- Za novogradnjo 100.000 EUR 

- Za nadzor 5.000 EUR 

- Za projektno dokumentacijo 30.000 EUR 

- Za tekoča plačila drugim izvajalcem 5.000 EUR 

- Za posebne materiale in storitve 2.000 EUR 

 

Podkonte po vsebini določi OFR.  
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Skladno s tem amandmajem se uskladijo tudi ostali deli proračuna vključno z načrtom 

razvojnega programa ter obrazložitve. 

 

Župan je predlagal, da mestni svet amandmaja ne sprejme. 

 

Navzočnost se ni spremenila (36 svetnikov). 

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

 

Amandma ni bil sprejet. 

 

 

17. AMANDMA Svetniškega kluba SMC za leto 2016: 

 

V III. delu proračuna MOL se odpre nov NRP Projektna pisarna za izvedbo protipoplavnih 

ukrepov v MOL pri proračunskem uporabniku 4. 4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in 

promet, v okviru podprograma 15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda proračunske 

postavke 052010 Protipoplavna varnost na območju MOL, z ocenjeno vrednostjo 400.000 EUR 

kot sledi po letih: 

 

Plan 2015: 100.000 EUR 

Plan 2016: 100.000 EUR 

Plan 2017: 100.000 EUR 

Plan 2018: 100.000 EUR 

 

Številko novega NRP določi OFR skladno s seznamom NRP. 

 

SREDSTVA SE ZAGOTOVI IZ FINANČNIH NAČRTOV V II. POSEBNI DEL KOT SLEDI: 

- Sredstva v višini 100.000 EUR za leto 2016 za novo odprti NRP Projektna pisarna za 

izvedbo protipoplavnih ukrepov v MOL se zagotovi iz 4. 15. Oddelek za šport v okviru 

proračunske postavke 18 Kultura, šport in nevladne organizacije, 1805 Šport in 

prostočasne aktivnosti, 18059001 Programi športa, proračunske postavke 081031 Mestne 

panožne športne šole, konta 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in 

ustanovam, NRP 7560-10-0313. 

 

Sredstva se vzamejo v okviru konta na posameznih podkontih glede na razpoložljivo višino. 

 

SREDSTVA SE RAZPOREDI V FINANČNI NAČRT 4.4. OGDP, NA PP 052010 KOT SLEDI: 

- Za pisarniški in splošni material in storitve 10.000 EUR 

- Za tekoča plačila drugim izvajalcem 60.000 EUR 

- Za študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor, investicijski 

inženiring  10.000 EUR 

- Za posebne materiale in storitve 20.000 EUR 

 

Podkonte po vsebini določi OFR.  

 

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

razvojnega programa ter obrazložitve. 

 

Župan je predlagal, da mestni svet amandmaja ne sprejme. 
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Navzočnost se ni spremenila (36 svetnikov). 

Za je glasovalo 14 svetnikov. Proti je glasovalo 22 svetnikov. 

 

Amandma ni bil sprejet. 

 

 

V. 

 

O proračunskem uporabniku 4.7. ODDELEK ZA KULTURO v predlogu odloka o proračunu MOL 

za leti 2015 in 2016, h kateremu je Svetniški klub ZL (DSD, IDS, TRS) vložil amandmaja, sta 

razpravljali svetnici Nataša Sukič in Mojca Škrinjar. 

 

Odgovore in pojasnila v zvezi z razpravama svetnic je podal župan. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 

 

1. AMANDMA Svetniškega kluba ZL (DSD, IDS, TRS) za leto 2015: 

 

V posebnem delu proračuna pri proračunskem uporabniku 4. 7. Oddelek za kulturo, 

proračunska postavka 096018 JZ Mladi zmaji – center za kakovostno preživljanje prostega 

časa otrok in mladine, konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode  se zagotovijo dodatna 

sredstva v višini 50.000 EUR. 

 

Sredstva se zagotovijo pri proračunskem uporabniku 4. 11. Služba za razvojne projekte in 

investicije, proračunska postavka 082063 Ureditev območja Cukrarna, konto 4208 študije o 

izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring.  

 

NRP 7560-13-0488 Projekt ureditve galerije Cukrarna v sklopu ureditve projekta Ena hiša  se 

ustavi. 

Sredstva se vzamejo v okviru kontov na posameznih podkontih glede na razpoložljivo višino. 

Skladno s tem amandmajem se uskladijo ostali deli proračuna in obrazložitve. Podkonte po 

vsebini določi OFR. 

 

Župan je predlagal, da mestni svet amandmaja ne sprejme. 

 

Navzočnost se ni spremenila (36 svetnikov). 

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

 

Amandma ni bil sprejet. 

 

 

2. AMANDMA Svetniškega kluba ZL (DSD, IDS, TRS) za leto 2016: 

 

V posebnem delu proračuna pri proračunskem uporabniku 4. 7. Oddelek za kulturo, 

proračunska postavka 096018 JZ Mladi zmaji – center za kakovostno preživljanje prostega 

časa otrok in mladine, konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode  se zagotovijo dodatna 

sredstva v višini 200.000 EUR. 

 

Sredstva se zagotovijo pri proračunskem uporabniku 4. 11. Služba za razvojne projekte in 

investicije, proračunska postavka 082063 Ureditev območja Cukrarna, konto 4204 in 4208  v 

višini 200.000 EUR.  

 

NRP 7560-13-0488 Projekt ureditve galerije Cukrarna v sklopu ureditve projekta Ena hiša  se 

ustavi. 



 

32 
 

Sredstva se vzamejo v okviru kontov na posameznih podkontih glede na razpoložljivo višino.  

Skladno s tem amandmajem se uskladijo ostali deli proračuna in obrazložitve. Podkonte po 

vsebini določi OFR. 

 

Župan je predlagal, da mestni svet amandmaja ne sprejme. 

 

Navzočnost se ni spremenila (36 svetnikov). 

Za je glasovalo 12 svetnikov. Proti je glasovalo 21 svetnikov. 

 

Amandma ni bil sprejet. 

 

 

VI. 

 

O proračunskem uporabniku 4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO  v 

predlogu odloka o proračunu MOL za leti 2015 in 2016, h kateremu je Svetniški klub ZL (DSD, IDS, 

TRS) vložil amandmaje, je razpravljala svetnica Nataša Sukič. 

 

Pojasnilo v zvezi z razpravo svetnice je podal župan in nato dal na glasovanje 

 

1. AMANDMA Svetniškega kluba ZL (DSD, IDS, TRS) za leto 2015: 

 

V posebnem delu proračuna pri proračunskem uporabniku 4. 8. Oddelek za zdravje in socialno 

varstvo se v okviru proračunske postavke 109007 Programi neprofitnih organizacij – socialno 

varstvo, konto 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam zagotovijo 

dodatna sredstva v višini 150.000 EUR. 

 

Sredstva v višini 150.000 EUR se razporedijo iz finančnega načrta 4. 15. Oddelek za šport, 

proračunska postavka 081008 Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice, konto 

4133 Tekoči transferi v javne zavode.  

Sredstva se vzamejo v okviru kontov na posameznih podkontih glede na razpoložljivo višino. 

Skladno s tem amandmajem se uskladijo ostali deli proračuna in obrazložitve. Podkonte po 

vsebini določi OFR. 

 

Župan je predlagal, da mestni svet amandmaja ne sprejme. 

 

Navzočnost se ni spremenila (36 svetnikov). 

Za je glasovalo 15 svetnikov. Proti je glasovalo 22 svetnikov. 

 

Amandma ni bil sprejet. 

 

 

2. AMANDMA Svetniškega kluba ZL (DSD, IDS, TRS) za leto 2015: 

 

V posebnem delu proračuna pri proračunskem uporabniku 4. 8. Oddelek za zdravje in socialno 

varstvo, proračunska postavka 109009 Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih 

del in subvencionirane zaposlitve, konto 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in 

ustanovam, zagotovijo dodatna sredstva v višini 200.000 EUR. 

 

Sredstva se v celoti zagotovijo iz finančnega načrta 4. 15. Oddelek za šport, proračunska 

postavka 081009 Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in 

opreme, konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom, NRP 7560-10-0312 Ureditev 

nogometnih igrišč z umetno travo. 

Skladno s tem amandmajem se uskladijo ostali deli proračuna in obrazložitve. Podkonte po 

vsebini določi OFR. 
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Župan je predlagal, da mestni svet amandmaja ne sprejme. 

 

Navzočnost se ni spremenila (36 svetnikov). 

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

 

Amandma ni bil sprejet. 

 

 

3. AMANDMA Svetniškega kluba ZL (DSD, IDS, TRS) za leto 2016: 

 

V posebnem delu proračuna pri proračunskem uporabniku 4. 8. Oddelek za zdravje in socialno 

varstvo se v okviru proračunske postavke 109007 Programi neprofitnih organizacij – socialno 

varstvo, konto 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam zagotovijo 

dodatna sredstva v višini 200.000 EUR. 

 

Sredstva v višini 200.000 EUR se razporedijo iz finančnega načrta 4. 15. Oddelek za šport, 

proračunska postavka 081008 Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice, konto 

4133 Tekoči transferi v javne zavode.  

Sredstva se vzamejo v okviru kontov na posameznih podkontih glede na razpoložljivo višino. 

Skladno s tem amandmajem se uskladijo ostali deli proračuna in obrazložitve. Podkonte po 

vsebini določi OFR. 

 

Župan je predlagal, da mestni svet amandmaja ne sprejme. 

 

Navzočnost se ni spremenila (36 svetnikov). 

Za je glasovalo 15 svetnikov. Proti je glasovalo 21 svetnikov. 

 

Amandma ni bil sprejet. 

 

 

4. AMANDMA Svetniškega kluba ZL (DSD, IDS, TRS) za leto 2016: 

 

V posebnem delu proračuna pri proračunskem uporabniku 4. 8. Oddelek za zdravje in socialno 

varstvo, proračunska postavka 109009 Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih 

del in subvencionirane zaposlitve, konto 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in 

ustanovam, zagotovijo dodatna sredstva v višini 200.000 EUR. 
 

Sredstva se v celoti zagotovijo iz finančnega načrta 4. 15. Oddelek za šport, proračunska 

postavka 081009 Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in 

opreme, konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom, NRP 7560-10-0312, ureditev 

nogometnih igrišč z umetno travo. 

Sredstva se vzamejo v okviru kontov na posameznih podkontih glede na razpoložljivo višino. 

Skladno s tem amandmajem se uskladijo ostali deli proračuna in obrazložitve.  Podkonte po 

vsebini določi OFR. 

 

Župan je predlagal, da mestni svet amandmaja ne sprejme. 

 

Navzočnost se ni spremenila (36 svetnikov). 

Za je glasovalo 15 svetnikov. Proti je glasovalo 19 svetnikov. 
 

Amandma ni bil sprejet. 
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VII. 
 

O proračunskem uporabniku 4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA  v predlogu odloka o 

proračunu MOL za leti 2015 in 2016, h kateremu je Svetniški klub ZL (DSD, IDS, TRS) vložil 

amandmaja, so razpravljali svetniki Denis Striković, Mojca Škrinjar in Nataša Sukič. 

 

Odgovore in pojasnila v zvezi z razpravama svetnikov je podal župan in nato dal na glasovanje 

 

1. AMANDMA Svetniškega kluba ZL (DSD, IDS, TRS) za leto 2015: 

 

V III. delu proračuna MOL se ponovno aktivira  NRP 7560-10-0303 Ureditev mestnih vrtičkov 

z vrednostmi in po letih kot sledi: 

 

Plan 2015: 165.000 EUR 

Plan 2016: 250.000 EUR 

 

V posebnem delu proračuna se pri proračunskem uporabniku 4. 9. Oddelek za varstvo okolja 

odpre nova proračunska postavka  »Mestni vrtički za samooskrbo meščanov in ekološko 

pridelavo hrane” 

za ureditev zemljišč za vrtičke, konto 4025, ki se jo uvrsti  na NRP 7560-10-0303 Ureditev 

mestnih vrtičkov. Sredstva se planirajo v višini 165.000 EUR. 

 

Sredstva se zagotovijo iz finančnega načrta proračunskega uporabnika 4. 11. Služba za 

razvojne projekte in investicije, proračunska postavka 045191 Gradnja parkirnih hiš, konto 

4208 – v višini 165.000 EUR – sredstva, ki so namenjena za investicijski inženiring, načrte in 

drugo projektno dokumentacijo za izgradnjo PH Tržnice.  

 

Skladno s tem se ustavi investicija NRP 7560-10-0262 JZP Parkirna hiša Tržnice in prizidek k 

Mahrovi hiši, Krekov trg.  

Sredstva se vzamejo v okviru kontov na posameznih podkontih glede na razpoložljivo višino. 

Skladno s tem amandmajem se uskladijo ostali deli proračuna in obrazložitve.  

 

OFR določi številko nove proračunske postavke in jo po vsebini, v skladu s programsko 

klasifikacijo, uvrsti v ustrezen podprogram. Podkonte po vsebini določi OFR. 

 

Župan je predlagal, da mestni svet amandmaja ne sprejme. 

 

Navzočnost se ni spremenila (36 svetnikov). 

Za je glasovalo 14 svetnikov. Proti je glasovalo 22 svetnikov. 

 

Amandma ni bil sprejet. 

 

 

2. AMANDMA Svetniškega kluba ZL (DSD, IDS, TRS) za leto 2016: 

 

V III. delu proračuna MOL se ponovno aktivira  NRP 7560-10-0303 Ureditev mestnih vrtičkov 

z vrednostmi in po letih kot sledi: 

 

Plan 2015: 165.000 EUR 

Plan 2016: 250.000 EUR 

 

V posebnem delu proračuna se pri proračunskem uporabniku 4. 9. Oddelek za varstvo okolja 

odpre nova proračunska postavka  »Mestni vrtički za samooskrbo meščanov in ekološko 

pridelavo hrane” 



 

35 
 

za ureditev zemljišč za vrtičke, konto 4025, ki se jo uvrsti  na NRP 7560-10-0303 Ureditev 

mestnih vrtičkov. Sredstva se planirajo v višini 250.000 EUR. 

 

Sredstva v višini 250.000 EUR se zagotovijo pri proračunskem uporabniku 4. 11. Služba za 

razvojne projekte in investicije, proračunska postavka 082063 Ureditev območja Cukrarna, 

konto 4204 in 4208.  

 

Župan je predlagal, da mestni svet amandmaja ne sprejme. 

 

Navzočnost se ni spremenila (36 svetnikov). 

Za je glasovalo 15 svetnikov. Proti je glasovalo 21 svetnikov. 

 

Amandma ni bil sprejet. 

 

 

VIII. 

 

O III. poglavju – Načrt razvojnih programov v predlogu odloka o proračunu MOL za leto 2015 

in 2016, h kateremu sta župan in Svetniški klub SDS vložila amandmaje, je razpravljal svetnik Mirko 

Brnič Jager. 

 

Pojasnilo v zvezi z razpravo svetnika je podal župan in nato dal na glasovanje: 

 

1. AMANDMA župana za leto 2015: 

 

V III. delu proračuna MOL, v seznamu NRP se spremenijo vrednosti in dinamika financiranja 

pri naslednjih projektih: 

 

 pod šifro projekta NRP 7560-10-0073 NADGRADNJA REGIJSKEGA CENTRA ZA 

RAVNANJE Z ODPADKI V LJUBLJANI (RCERO), pri proračunskem uporabniku 

4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, v okviru podprograma  15029001, 

se vrednosti v spodaj navedenih vrsticah in kolonah spremenijo po letih od 2016 do 

2018 kot sledi: 

 

 
 

 

 pod šifro projekta NRP 7560-10-0122 SUBVENCIJE LJUBLJANSKEMU 

POTNIŠKEMU PROMETU , pri proračunskem uporabniku 4.4. Oddelek za 

gospodarske dejavnosti in promet, v okviru podprograma  13029003, se v koloni “Plan 

2016” številka “9.000.000” nadomesti s številko “8.000.000”.  

Št. PU Naziv proračunskega uporabnika

A EU NADGRADNJA REGIJSKEGA CENTRA ZA 

RAVNANJE Z ODPADKI V LJUBLJANI 

(RCERO)

051008,051003,

045197
22.954.453 0 0

C C-Ostali viri - Druge občine: okoljska dajatev,

proračun, kohezijski sklad, državna sredstva ter

neporabljena amortizacija - druge občine

3.364.278 0 0

Neupravičeni stroški projekta - iz 

neporabljene amortizacije preteklih let - 

MOL 

051002 213.430 0 0

V
r
st

a
 p

r
o

je
k

ta

PP 
Vir financi-

ranja

Glavni program

     Podprogram 

         Naziv projekta

Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018
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 pod šifro projekta NRP 7560-12-0474  DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V 

AGLOMERACIJAH MESTNE OBČINE LJUBLJANA, VEČJIIH OD 2000 PE , pri 

proračunskem uporabniku 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, v okviru 

podprograma  15029002, se vrednosti v spodaj navedenih vrsticah in kolonah 

spremenijo po letih od 2016 do 2017 kot sledi: 

 

 
 

 pod šifro projekta NRP 7560-10-0377 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE 

NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - II. FAZA 

(IZGRADNJA III. FAZE ČISTILNE NAPRAVE LJUBLJANA), pri proračunskem 

uporabniku 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, v okviru podprograma 

15029002, se vrednosti v spodaj navedenih vrsticah in kolonah spremenijo po letih od 

2016 do 2017 kot sledi: 

 

 
 

 pod šifro projekta NRP 7560-10-0335 IZGRADNJA ZALOŠKE CESTE KOT 

PRIKLJUČKA NA AVTOCESTO, NA ODSEKU OD RJAVE CESTE DO 

ZADOBROVŠKE CESTE, pri proračunskem uporabniku 4.4. Oddelek za gospodarske 

dejavnosti in promet, v okviru podprograma  13029002, se vrednosti v spodaj navedeni 

vrstici in kolonah spremenijo po letih od 2016 do 2017 kot sledi: 

 

 

 
 

 pod šifro projekta NRP 7560-10-0160 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH 

ŠOL, se pri proračunskem uporabniku 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in 

Št. PU Naziv proračunskega uporabnika

1 2 3 4 8 9

A
DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH MESTNE 

OBČINE LJUBLJANA, VEČJIIH OD 2000 PE
052011 0 4.223.885

A neupravičeni stroški , ki jih financira MOL 052005 0 10.000

B B - Državni proračun                                        052008 0 2.534.331

C C - Ostali viri -   sof. EU 052009 0 14.361.209

A DDV - NEUPRAVIČEN STROŠEK 0 4.648.474

Vir 

financi-

ranja

Glavni program

     Podprogram 

         Naziv projekta

Plan 2017Plan 2016

V
r
st

a
 p

r
o

je
k

ta

PP 

Št. PU Naziv proračunskega uporabnika

1 2 3 4 8 9

A EU ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU 

VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - II. FAZA (IZGRADNJA III. 

FAZE ČISTILNE NAPRAVE LJUBLJANA)

052005,052006,

052011
5.775.228 3.205.257

DDV - NEUPRAVIČEN STROŠEK 6.811.825 2.008.296

Vir 

financi-

ranja

Glavni program

     Podprogram 

         Naziv projekta

Plan 2017Plan 2016

V
r
st

a
 p

r
o

je
k

ta

PP 

Št. PU Naziv proračunskega uporabnika

1 2 3 4 8 9

A
IZGRADNJA ZALOŠKE CESTE KOT PRIKLJUČKA NA AVTOCESTO, NA 

ODSEKU OD RJAVE CESTE DO ZADOBROVŠKE CESTE 

045133,045198, 

062088,062085,05200

5,052006

2.245.000 2.760.000

Vir 

financi-

ranja

Glavni program

     Podprogram 

         Naziv projekta

Plan 2017Plan 2016

V
r
st

a
 p

r
o

je
k

ta

PP 
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izobraževanje, v okviru podprograma  19039001,  v koloni  “Plan 2016” , številka  

“3.221.915” nadomesti s številko “2.421.915”. 

 

 pod šifro projekta NRP 7560-10-0147 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV, 

se pri proračunskem uporabniku 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, v 

okviru podprograma  19029001,  v koloni “Plan 2016”, številka  “2.402.905” nadomesti 

s številko “2.002.905”. 

 

 pod šifro projekta NRP 7560-10-0023 OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU, se pri 

proračunskem uporabniku 4.7. Oddelek za kulturo, v okviru podprograma  18029001,  

v koloni “Plan 2016”, številka  “1.000.000” nadomesti s številko “500.000”. 

 

 pod šifro projekta NRP 7560-10-0379 ART CENTER - PIONIRSKI DOM, pri 

proračunskem uporabniku 4.7. Oddelek za kulturo, v okviru podprograma  18039005, 

se vrednosti v spodaj navedeni vrstici in kolonah spremenijo po letih od 2016 do 2017 

kot sledi: 

 

 
 

 pod šifro projekta NRP 7560-10-0291 ŠIRITEV POKOPALIŠČA SOSTRO, pri 

proračunskem uporabniku 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije, v okviru 

podprograma  16039002, se vrednosti v spodaj navedeni vrstici in kolonah 

spremenijo po letih od 2016 do 2017 kot sledi: 

 

 
 

 pod šifro projekta NRP 7560-13-0488 PROJEKT UREDITVE GALERIJE 

CUKRARNA V SKLOPU UREDITVE PROJEKTA ENA HIŠA, pri proračunskem 

uporabniku 4.11. SRPI, v okviru podprograma  18029001, se vrednosti v spodaj 

navedeni vrstici in kolonah spremenijo po letih od 2016 do 2017 kot sledi: 

 

 
 

 

 pod šifro projekta NRP 7560-10-0309 MANJŠA INVESTICIJSKO 

VZDRŽEVALNA DELA NA ŠPORTNIH OBJEKTIH MOL, se pri proračunskem 

Št. PU Naziv proračunskega uporabnika

1 2 3 4 8 9

A ART CENTER - PIONIRSKI DOM 082099 687.041 1.492.000

Vir 

financi-

ranja

Glavni program

     Podprogram 

         Naziv projekta

Plan 2017Plan 2016

V
r
st

a
 p

r
o

je
k

ta

PP 

Št. PU Naziv proračunskega uporabnika

1 2 3 4 8 9

A ŠIRITEV POKOPALIŠČA SOSTRO 049002,062088 86.500 1.289.000

Vir 

financi-

ranja

Glavni program

     Podprogram 

         Naziv projekta

Plan 2017Plan 2016

V
rs

ta
 p

ro
je

k
ta

PP 

Št. PU Naziv proračunskega uporabnika

1 2 3 4 8 9

A PROJEKT UREDITVE GALERIJE CUKRARNA V SKLOPU UREDITVE 

PROJEKTA ENA HIŠA
082063 50.000 2.735.000

Vir 

financi-

ranja

Glavni program

     Podprogram 

         Naziv projekta

Plan 2017Plan 2016

V
r
st

a
 p

r
o

je
k

ta

PP 
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uporabniku 4.15. OŠ, v okviru podprograma  18059001,  v koloni “Plan 2016”, 

številka  “1.563.572” se nadomesti s številko “ 1.060.507”. 

 

Skladno s tem se popravijo tudi vse obrazložitve pri zgoraj navedenih projektih, v kolikor se 

nanašajo na obdobje od 2016 do 2018. 

 

Navzočnost se ni spremenila (36 svetnikov). 

Za je glasovalo 22 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 

 

Amandma je bil sprejet. 

 

 

Svetnik dr. Dragan Matić je zahteval besedo za postopkovno razpravo in povedal, da zaradi načina 

vodenja seje najavlja obstrukcijo svetnikov SMC pri obravnavi proračuna. 

 

Svetniki Mirko Brnič Jager, Nataša Sukič in Mojca Kucler Dolinar so povedali, da se svetniki SDS, 

ZL (DSD, IDS, TRS) in NSi pridružujejo obstrukciji svetnikov SMC z enakim razlogom. Obstrukcijo 

seje je napovedal tudi samostojni svetnik Janez Žagar. 

 

Na seji so ostali svetniki koalicije LZJ, SD in DeSUS (23 svetnikov), zato je župan nadaljeval z 

glasovanjem: 

 

2. AMANDMA Svetniškega kluba SDS za leto 2016: 

 

V predlogu Odloka o proračunu MOL za leto 2016 se na strani III/23 pod naslovom Evidenčni 

projekti NRP 7560-14-0520 Izvedba programa projekta energetska obnova Ljubljane (EOL-

ELENA) 

v drugem stavku prvega odstavka za besedo programa doda:  »izdelanega v letu 2015«.  

 

Cel stavek se po vstavitvi glasi: “Vrednost investicijskega programa izdelanega v letu 2015 je 

med 20-50 mio EUR«.  

 

Župan je predlagal, da mestni svet amandmaja ne sprejme. 

 

Za ni glasoval nihče. Proti je glasovalo 21 svetnikov. 

 

Amandma ni bil sprejet. 

 

 

3. AMANDMA župana za leto 2016: 

 

V III. delu proračuna MOL, v seznamu NRP, pod šifro projekta NRP 7560-10-0073 

NADGRADNJA REGIJSKEGA CENTRA ZA RAVNANJE Z ODPADKI V LJUBLJANI 

(RCERO), pri proračunskem uporabniku 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, v 

okviru podprograma  15029001, se vrednosti v spodaj navedenih vrsticah in kolonah 

spremenijo po letih kot sledi: 
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SREDSTVA SE ZAGOTOVI IZ FINANČNIH NAČRTOV V II. POSEBNI DEL KOT SLEDI: 

 

Sredstva v finančnem načrtu (v nadaljevanju: FN) 4.4. OGDP se v letu 2016 povečajo na 

proračunski postavki 051008 Regijski center za ravnanje z odpadki-lastna udeležba (okoljska 

dajatev iz preteklih let) (v nadaljevanju: PP 051008), v skupni višini 14.336.741,14 EUR zaradi 

zagotovitve lastne udeležbe za projekt Nadgradnja Regijskega centra za ravnanje z odpadki v 

Ljubljani (RCERO) (v nadaljevanju: NRP 7560-10-0073). 

Sredstva se prerazporejajo v okviru/med FN kot sledi: 

- iz FN 4.3. ORN, PP 013339 Urejanje centralne evidence nepremičnin, podkonta 413500, se 

vzame znesek: 

o v višini 53.265,20 EUR in doda v FN 4.4. OGDP, na PP 051008, podkonto 402199, 

NRP 7560-10-0073;  

o v višini 185.987,56 EUR in doda v FN 4.4. OGDP, na PP 051008, podkonto 420801, 

NRP 7560-10-0073; 

o v višini 760.747,24 EUR in doda v FN 4.4. OGDP, na PP 051008, podkonto 420401, 

NRP 7560-10-0073; 

- v okviru FN 4.4. OGDP se vzame znesek:  

o iz PP 045102 Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL, podkonta 413500, v 

višini 1.687.041,00 EUR in doda na PP 051008, podkonto 420401, NRP 7560-10-

0073; 

o iz PP 049001 Vzdrževanje zelenih površin, podkonta 413500, v višini 500.000,00 

EUR in doda na PP 051008, podkonto 420401, NRP 7560-10-0073; 

o iz PP 051001 Javna snaga in čiščenje javnih površin, podkonta 413500, v višini 

500.000,00 EUR in doda na PP 051008, podkonto 420401, NRP 7560-10-0073; 

o iz PP 064001 Urejanje javne razsvetljave-koncesija-JR, podkonta 413500, v višini 

500.000,00 EUR in doda na PP 051008, podkonto 420401, NRP 7560-10-0073; 

o iz PP 045119 Mestni javni promet, podkonta 410000, v višini 1.000.000,00 EUR, 

NRP 7560-10-0122 SUBVENCIJE LJUBLJANSKEMU POTNIŠKEMU 

PROMETU  in doda na PP 051008, podkonto 420401, NRP 7560-10-0073; 

o iz PP 052011 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo - lastna udeležba, 

podkonta 420401, NRP 7560-12-0474 DOGRADITEV JAVNE KANALIZAICJE V 

AGLOMERACIJAH MESTNE OBČINE LJUBLJANA, VEČJIIH OD 2000 PE v 

višini 2.051.214,40 EUR in doda na PP 051008, podkonto 420401, NRP 7560-10-

0073. Sredstva se v znesku 2.051.214,40 EUR prenese v okviru NRP 7560-12-0474 

na proračunsko postavko 052011, 420401 v leto 2017.  

Št. PU Naziv proračunskega uporabnika

A EU NADGRADNJA REGIJSKEGA CENTRA ZA 

RAVNANJE Z ODPADKI V LJUBLJANI 

(RCERO)

051008,051003,

045197
22.954.453 0 0

C C-Ostali viri - Druge občine: okoljska dajatev,

proračun, kohezijski sklad, državna sredstva ter

neporabljena amortizacija - druge občine

3.364.278 0 0

Neupravičeni stroški projekta - iz 

neporabljene amortizacije preteklih let - 

MOL 

051002 213.430 0 0

V
r
st

a
 p

r
o

je
k

ta

PP 
Vir financi-

ranja

Glavni program

     Podprogram 

         Naziv projekta

Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018
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o iz PP 052011 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo - lastna udeležba, 

podkonta 420401, NRP 7560-10-0377 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE 

VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - II. FAZA 

(IZGRADNJA III. FAZE ČISTILNE NAPRAVE LJUBLJANA) v višini 

1.495.420,74 EUR in doda na PP 051008, podkonto 420401, NRP 7560-10-0073. 

Sredstva se v znesku 1.495.420,74 EUR prenese v okviru NRP 7560-10-0377 na 

proračunsko postavko 052011, 420401 v leto 2017. 

o iz PP 045133 Sof. cestne infrastrukture- aneks MOL-DARS, podkonta 420402, NRP 

7560-10-0335 IZGRADNJA ZALOŠKE CESTE KOT PRIKLJUČKA NA 

AVTOCESTO, NA ODSEKU OD RJAVE CESTE DO ZADOBROVŠKE CESTE  v 

višini 500.000,00 EUR in doda na PP 051008, podkonto 420401, NRP 7560-10-0073. 

Sredstva se v znesku 500.000 EUR prenese v okviru NRP 7560-10-0335 na 

proračunsko postavko 045133,420402 v leto 2017. 

- v okviru FN 4.6. OPVI se vzame znesek:  

o iz PP 091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ, podkonto 432300, NRP 7560-10-0160 

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL v višini 800.000,00 EUR in 

doda na PP 051008, podkonto 420401, NRP 7560-10-0073; 

o iz PP 091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce, podkonto 432300, 

NRP 7560-10-0147 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV v višini 

400.000,00 EUR in doda na PP 051008, podkonto 420401, NRP 7560-10-0073; 

- v okviru FN 4.7. OK se vzame znesek:  

o iz PP 082089 Ljubljanski grad- investicije, podkonto 432300, NRP 7560-10-0023 

OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU v višini 500.000,00 EUR in doda na PP 

051008, podkonto 420401, NRP 7560-10-0073; 

o iz PP 082099 Obnova kulturnih objektov, podkonto 420402, NRP 7560-10-0379 

ART CENTER - PIONIRSKI DOM v višini 500.000 EUR in doda na PP 051008, 

podkonto 420401, NRP 7560-10-0073.  Preostali znesek na PP 082099, podkonto 

420402, NRP 7560-10-0379 v višini 687.041,00 EUR se prenese na podkonto 432300 

v okviru PP 082099 in NRP 7560-10-0379. Sredstva v znesku 500.000 EUR se v 

okviru NRP 7560-10-0379 prenesejo v leto 2017 na 082099,podkonto 432300.  

- v okviru FN 4.11. SRPI se vzame znesek:  

o iz PP 049002 Širitev pokopališč, podkonto 420401, NRP 7560-10-0291 ŠIRITEV 

POKOPALIŠČA SOSTRO v višini 1.000.000,00 EUR in doda na PP 051008, 

podkonto 420401, NRP 7560-10-0073; Sredstva v višini 1.000.000,00 EUR se v 

okviru NRP 7560-10-0291 prenesejo na PP 049002,420401 v leto 2017. 

o iz PP 082063 Ureditev območja Cukrarna, podkonto 420401, NRP 7560-13-0488 

PROJEKT UREDITVE GALERIJE CUKRARNA V SKLOPU UREDITVE 

PROJEKTA ENA HIŠA v višini 300.000,00 EUR in iz podkonta 420804 znesek v 

višini 100.000 EUR ter doda znesek 400.000,00 EUR na PP 051008, podkonto 

420401, NRP 7560-10-0073. V okviru NRP 7560-13-0488, se sredstva v višini 

300.000 EUR na PP 082063, podkonto 420401 ter 100.000 EUR na PP 082063, 

podkonto 420804 prenesejo v leto 2017. 

- v okviru FN 4.15. OŠ se vzame znesek:  

o iz PP 081006 Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in 

energetski pregledi, podkonto 413302,  v višini 1.000.000,00 EUR in doda na PP 

051008, podkonto 420401, NRP 7560-10-0073; 

o iz PP 081009 Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in 

opreme, podkonto 432300, NRP 7560-10-0309 MANJŠA INVESTICIJSKO 
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VZDRŽEVALNA DELA NA ŠPORTNIH OBJEKTIH MOL v višini 503.065,00 

EUR in doda na PP 051008, podkonto 420401, NRP 7560-10-0073; 

 

Zaradi prestavitve pričetka projekta NRP 7560-12-0474 DOGRADITEV JAVNE 

KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH MESTNE OBČINE LJUBLJANA, VEČJIH OD 

2000 PE in posledično prestavitve vseh zneskov v letu 2016 v leto 2017 v okviru NRP, se v II. 

Posebni del proračuna znižajo sredstva na proračunskih postavkah in podkontih pri 4.4. 

OGDP na odhodkovni strani kot sledi: 

- na PP 052011, 420801 se znižajo sredstva v znesku 37.294,80 EUR in se prenesejo na 

isto proračunsko postavko in isti podkonto v leto 2017 v okviru NRP; 

- na PP 052011,402199 se znižajo sredstva v znesku 7.712,00 EUR in se prenesejo na 

isto proračunsko postavko in isti podkonto v leto 2017 v okviru NRP; 

- na PP 052005,420804 se vzamejo sredstva v višini 10.000,00 EUR in se prenesejo na 

isto proračunsko postavko in isti podkonto v leto 2017 v okviru NRP; 

- na namenski proračunski postavki 052008, 420401 se vzame znesek 1.230.728,64 

EUR in prenese na isto proračunsko postavko in isti podkonto v leto 2017 v okviru 

NRP.  

- na namenski proračunski postavki 052008, 420801 se vzame znesek 22.376,88 EUR 

in da na isto proračunsko postavko in isti podkonto v leto 2017 v okviru NRP.  

- na namenski proračunski postavki 052008, 402199 se vzame znesek 4.626,96 EUR in 

da na isto proračunsko postavko in isti podkonto v leto 2017 v okviru NRP.  

- na namenski proračunski postavki 052009, 420401 se vzame znesek 6.974.128,96 

EUR in prenese na isto proračunsko postavko in isti podkonto v leto 2017 v okviru 

NRP.  

- na namenski proračunski postavki 052009, 420801 se vzame znesek 126.802,32 EUR 

in da na isto proračunsko postavko in isti podkonto v leto 2017 v okviru NRP.  

- na namenski proračunski postavki 052009, 402199 se vzame znesek 26.219,44 EUR 

in da na isto proračunsko postavko in isti podkonto v leto 2017 v okviru NRP.  

 

V I. Splošni del proračuna se pri namenskih prihodkih znižajo sredstva kot sledi: 

- na namenski proračunski postavki 052008, podkontu 740001 za 1.257.732,48 EUR; 

- na namenski proračunski postavki 052009, podkontu 741300 za  7.127.150,72 EUR. 

 

Skladno s tem amandmajem se uskladijo vsi ostali deli proračuna in obrazložitve. 

 

Župan je predlagal, da mestni svet amandma sprejme. 

 

Za je glasovalo 14 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Amandma je bil sprejet. 

 

 

Urša Otoničar je povedala, da sta proračuna za leti 2015 in 2016 po sprejetih amandmajih glede 

prihodkov in odhodkov usklajena. 

 

Župan je podal ugotovitev, da sta proračuna po sprejetih amandmajih usklajena glede prihodkov in 

odhodkov. 

 

Nato je župan dal na glasovanje: 
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1. PREDLOG SKLEPA k točki A: 

 

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

Ljubljana za leto 2015 skupaj s sprejetim amandmajem. 

 

Za je glasovalo 21 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

2. PREDLOG SKLEPA k točki D: 

 

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

Ljubljana za leto 2016 skupaj s sprejetim amandmajem. 

 
Za je glasovalo 22 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

B) PREDLOG SKLEPA O NAČRTU RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM 

MESTNE OBČINE LJUBLJANA V VREDNOSTI NAD 200.000 EUROV ZA LETO 2015 

 

E) PREDLOG SKLEPA O NAČRTU RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM 

MESTNE OBČINE LJUBLJANA V VREDNOSTI NAD 200.000 EUROV ZA LETO 2016 

 

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

gospodarjenje z nepremičninami, nato pa še amandmaja župana. 

 

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

točki.  

 

Svetnica Mojca Kulcer Dolinar je podala POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, naj se ponovno 

ugotovi navzočnost. 

 

Svetnik Aleš Čerin je podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da ni potrebe, da se navzočnost 

ponovno preverja.  

 

Svetnik dr. Nejc Brezovar je podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, naj se sklepčnost preveri 

pred glasovanjem. 

 

Župan je ob 18.38 uri odredil odmor. Seja se je nadaljevala ob 18.42 uri, ko je župan pričel z 

ugotavljanjem navzočnosti. 

 

Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov. 

 

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

odbora k obema točkama.  

 

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

 

Župan je odprl razpravo k obema točkama skupaj o amandmajih in aktih v celoti. Razpravljal ni 

nihče, zato je župan dal na glasovanje: 
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1. AMANDMA župana k točki B: 

 

V 3. členu se v drugem odstavku številka »37.919.537« nadomesti s številko »40.878.737«. 

 

Navzočnost se ni spremenila (23 svetnikov). 

Za je glasovalo 22 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Amandma je bil sprejet. 

 

 

2. AMANDMA župana k točki B: 

 

V Prilogi 2 »Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem MOL za leto 2015 nad 200.000 

eurov« se v obrazcu št. 2 »Načrt razpolaganja z zemljišči za potrebe MOL, javnih zavodov, 

javnih gospodarskih zavodov, javnih skladov nad vrednostjo 200.000 eurov se pod zaporedno 

št. 13 pri 4.3. ORN dodajo 4 nove vrstice kot sledi: 

 

14 MOL 1723 - Vič 341/2 757                                       

227.100,00 EUR  

15 MOL 1723 - Vič 342/0 880                                       

264.000,00 EUR  

16 MOL 1723 - Vič 343/2 5655                                    

1.696.500,00 EUR  

17 MOL 1723 - Vič 344/2 2572                                       

771.600,00 EUR  

 

Navzočnost se ni spremenila (23 svetnikov). 

Za je glasovalo 22 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Amandma je bil sprejet. 

 

 

Nato je župan dal na glasovanje: 

 

1. PREDLOG SKLEPA k točki B: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o Načrtu ravnanja z 

nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana v vrednosti nad 200.000 eurov za leto 

2015 skupaj s sprejetima amandmajema. 

 

Navzočnost se ni spremenila (23 svetnikov). 

Za je glasovalo 21 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

2. PREDLOG SKLEPA k točki E: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o Načrtu ravnanja z 

nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana v vrednosti nad 200.000 eurov za leto 

2016. 

 

Navzočnost se ni spremenila (23 svetnikov). 



 

44 
 

Za je glasovalo 22 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

Župan je predlagal skupno obravnavo točk C in F. 

C) PREDLOG SKLEPA O DOLOČITVI SKUPNE VREDNOSTI PRAVNIH POSLOV 

NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA, KI JIH LAHKO SKLEPA MESTNA OBČINA 

LJUBLJANA V LETU 2015   

 

F) PREDLOG SKLEPA O DOLOČITVI SKUPNE VREDNOSTI PRAVNIH POSLOV 

NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA, KI JIH LAHKO SKLEPA MESTNA OBČINA 

LJUBLJANA V LETU 2016 

 

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

gospodarjenje z nepremičninami, nato pa še amandma župana k točki c. 

 

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

točki.  

 

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

odbora k obema točkama.  

 

Župan je odprl razpravo k obema točkama skupaj o amandmaju in aktih v celoti. Razpravljal ni nihče, 

zato je župan prešel na glasovanje: 

 

AMANDMA župana k točki C: 

 

Besedilo 2. člena sklepa se spremeni tako, da se glasi:  

 

»Mestni svet Mestne občine Ljubljana določa odstotek vrednosti pravnih poslov nepremičnega 

premoženja,  ki jih lahko v primerih iz prve točke tega sklepa, sklepa Mestna občina Ljubljana 

v višini  20 % od skupne vrednosti Načrta  ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne 

občine Ljubljana za leto 2015. Skupna vrednost pravnih poslov nepremičnega premoženja, ki 

jih lahko Mestna občina Ljubljana sklepa, znaša 14.026.014 EUR.«. 

 

Navzočnost se ni spremenila (23 svetnikov). 

Za je glasovalo 22 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Amandma je bil sprejet. 

 

 

PREDLOG SKLEPA k točki C: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o določitvi skupne vrednosti 

pravnih poslov nepremičnega premoženja, ki jih lahko sklepa Mestna občina Ljubljana v letu 

2015 skupaj s sprejetim amandmajem. 

 

Navzočnost se ni spremenila (23 svetnikov). 

Za je glasovalo 21 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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PREDLOG SKLEPA k točki F: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o določitvi skupne vrednosti 

pravnih poslov nepremičnega premoženja, ki jih lahko sklepa Mestna občina Ljubljana v letu 

2016. 

 

Navzočnost se ni spremenila (23 svetnikov). 

Za je glasovalo 22 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 6. 

 

STANOVANJSKI PROGRAM MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETI 2015 IN 2016 

 

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

stanovanjsko politiko. 

 

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

 

Anton Kastelic, predsednik Odbora za stanovanjsko politiko, je podal stališče odbora. 

 

Član Statutarno pravne komisije Aleš Čerin ni želel besede. 

 

Svetnica Mojca Kucler Dolinar je podala POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da zaradi 

ugotavljanja sklepčnosti pri 5. točki seje tehnične službe svetnikom priskrbijo rezultate glasovanja in 

prevrtijo posnetek. 

 

Župan je nato zaradi postopkovnega predloga svetnice dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predloga odlokov o proračunu MOL za leti 2015 

in 2016. 

 

Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov. 

Za je glasovalo 21 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

O 6. točki sta nato razpravljali svetnici Nataša Sukič in Mojca Kucler Dolinar. 

 

Odgovore in pojasnila v zvezi z razpravama svetnic je podal Sašo Rink. 

 

Ob 19.14 uri je vodenje seje prevzel podžupan Aleš Čerin. 

 

Svetnik Mirko Brnič Jager je podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, naj svetnica Nataša 

Sukič ponovi vprašanje. 

 

Svetnica Nataša Sukič je ponovila vprašanje, nanj je odgovoril Sašo Rink. 

 

Nato je podžupan dal na glasovanje 
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PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Stanovanjski program Mestne občine Ljubljana 

za leti 2015 in 2016. 

 

Navzočnost je priglasilo 35 svetnikov. 

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

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

Svetnica Mojca Kucler Dolinar je podala POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da predsedujoči 

odredi 30-minutni odmor, da svetniki pogledajo videoposnetek glasovanj o proračunu pri 5.a točki. 

 

Podžupan je ob 19.24 uri odredil 30-minutni odmor in predlagal, naj bo Statutarno pravna komisija 

na voljo, če bo potrebno, da se sestane. 

 

Seja se je nadaljevala ob 20.45 uri po seji Statutarno pravne komisije, ko je vodenje seje mestnega 

sveta prevzel župan.  

 

Predsednik Statutarno pravne komisije dr. Nejc Brezovar je predstavil mnenje komisije in predlagal, 

da se mestni svet opredeli do stališča komisije. 

 

Ob 20.55 uri je župan odredil 5-minutni odmor. Seja se je nadaljevala ob 21. uri. 

 

Več svetnikov je želelo razpravljati, zato je župan dal na glasovanje  

 

SKLEP: 

 

O predlogu Statutarno pravne komisije se ne opravi razprava. 

 

Župan je predlagal, da se mestni svet odloči, da ni razprave. 

 

Navzočnost je priglasilo 40 svetnikov. 

Za so glasovali 3 svetniki. Proti je glasovalo 34 svetnikov. 

 

Župan je na predlog svetnika Aleša Čerina zaradi odprave nejasnosti pri prejšnjem glasovanju 

ponovno oblikoval sklep in ga dal na glasovanje: 

 

SKLEP: 

 

O predlogu Statutarno pravne komisije se opravi razprava. 

 

Navzočnost se ni spremenila (40 svetnikov). 

Za je glasovalo 14 svetnikov. Proti je glasovalo 22 svetnikov. 

 

Sklep ni bil sprejet. 

 

 

Nato je župan na podlagi mnenja Statutarno pravne komisije dal na glasovanje 

 

SKLEP: 

 

Pri 5. točki se upošteva sklepčnost in prisotnost, ugotovljena na začetku točke (36 svetnikov), in 

glasovanje o proračunih je tako veljavno. 
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Navzočnost je priglasilo 40 svetnikov. 

 

Obrazložitev glasu so podali svetniki: Mojca Škrinjar, Jernej Pavlin, mag. Anže Logar, Mojca Kucler 

Dolinar, Mirko Brnič Jager, Janez Moškrič, Nataša Sukič, dr. Dragan Matić, dr. Nejc Brezovar, Aleš 

Čerin, Maja Urbanc, Janez Žagar, Mojca Sojar in Ksenija Sever. 

 

Svetnik Jernej Pavlin je podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA,  da se v skladu s 112. členom 

poslovnika mestnega sveta odredi odmor, da se v Svetniškem klubu SDS posvetujejo. 

 

Župan je odredil 5-minutni odmor. Seja se je nadaljevala ob 21.25 uri. 

 

Svetnik mag. Anže Logar je podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da se seja prekine in 

nadaljuje naslednji teden. 

 

Župan je dal na glasovanje  

 

POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnika mag. Anžeta Logarja: 

 

Seja se prekine in se nadaljuje naslednji ponedeljek. 

 

Župan je predlagal, da mestni svet predloga ne sprejme. 

 

Navzočnost je priglasilo 38 svetnikov. 

Za je glasovalo 15 svetnikov. Proti je glasovalo 21 svetnikov. 

 

Postopkovni predlog sklepa ni bil sprejet. 

 

 

Nato je župan dal na glasovanje 

 

SKLEP: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana na podlagi mnenja Statutarno pravne komisije ugotavlja, 

da je bil postopek sprejema odlokov o proračunih MOL za leti 2015 in 2016 veljaven in odloka 

iz 5. točke dnevnega reda 4. seje veljavno sprejeta.  

 

Navzočnost je priglasilo 38 svetnikov. 

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

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 7. 

 

A) PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA JAVNEGA STANOVANJSKEGA SKLADA 

MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2015 

 

B) PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA JAVNEGA STANOVANJSKEGA SKLADA 

MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2016 

 

Župan je predlagal, da mestni svet točki obravnava skupaj. 

 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega Odbora za finance. 
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Sašo Rink, direktor Javnega stanovanjskega sklada MOL, je podal uvodno obrazložitev za obe točki.  

 

Mojca Kavtičnik Ocvirk, predsednica Odbora za finance, je podala stališče odbora k obema točkama.  

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

1. PREDLOG SKLEPA k točki A: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Finančnega načrta Javnega 

stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leto 2015. 

 

Navzočnost je priglasilo 34 svetnikov. 

Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Svetnica Mojca Škrinjar je zahtevala ponovitev glasovanja. 

 

Župan je dal predlog sklepa ponovno na glasovanje. 

 

Navzočnost se ni spremenila (34 svetnikov). 

Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

2. PREDLOG SKLEPA k točki B: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Finančnega načrta Javnega 

stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leto 2016. 

 

Navzočnost se ni spremenila (34 svetnikov). 

Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 8. 

 

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI 

JAVNEGA STANOVANJSKEGA SKLADA MESTNE OBČINE LJUBLJANA S 

PREDLOGOM ZA HITRI POSTOPEK 

 

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

stanovanjsko politiko. 

 

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

 

Anton Kastelic, predsednik Odbora za stanovanjsko politiko, je podal stališče odbora. 

 

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 

ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana po hitrem postopku ni 

razpravljal nihče, zato je župan dal na glasovanje 
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PREDLOG SKLEPA: 

 

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

dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana 

sprejme po hitrem postopku. 

 

Navzočnost je priglasilo 36 svetnikov. 

Za je glasovalo 37 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

2.) 

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega 

sklada Mestne občine Ljubljana  

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

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

Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana.  

 

Navzočnost se ni spremenila (36 svetnikov). 

Za je glasovalo 37 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 9. 

 

PREDLOG SKLEPA O POVEČANJU VREDNOSTI NAMENSKEGA PREMOŽENJA 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 MOL, je podal uvodno obrazložitev.  

 

Mojca Kavtičnik Ocvirk, predsednica Odbora za finance, je podala stališče odbora. 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o povečanju vrednosti 

namenskega premoženja in kapitala Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana. 

 

Navzočnost je priglasilo 39 svetnikov. 

Za je glasovalo 36 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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AD 10. 

 

LETNO POROČILO JAVNEGA ZAVODA TURIZEM LJUBLJANA ZA POSLOVNO LETO 

2014 

 

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

gospodarske dejavnosti, turizem in kmetijstvo. 

 

Petra Stušek, direktorica javnega zavoda Turizem Ljubljana, je podala uvodno obrazložitev.  

 

Mojca Sojar, predsednica Odbora za gospodarske dejavnosti, turizem in kmetijstvo, je podala stališče 

odbora. 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejema Letno poročilo javnega zavoda Turizem 

Ljubljana za poslovno leto 2014. 

 

Navzočnost je priglasilo 36 svetnikov. 

Za je glasovalo 34 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 11. 

 

PREDLOG OBVEZNE RAZLAGE DOLOČBE 6. ČLENA ODLOKA O ZAZIDALNEM 

NAČRTU ZA SEVERNI DEL OBMOČJA UREJANJA VP 3/2 BRDO (URADNI LIST RS, ŠT. 

18/02, 64/05, 100/07, 78/10 IN 63/12) 

 

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

prejeli tudi poročilo pristojnega Odbora za urejanje prostora in urbanizem. 

 

Mag. Miran Gajšek, vodja Oddelka za urejanje prostora, je podal uvodno obrazložitev.  

 

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

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Obvezne razlage določbe 6. člena Odloka 

o zazidalnem načrtu za severni del območja urejanja VP 3/2 Brdo (Uradni list RS, št. 18/02, 

64/05, 100/07, 78/10 in 63/12). 

 

Navzočnost je priglasilo 30 svetnikov. 

Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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AD 12. 

 

PREDLOG ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU 225 

ŠMARTINKA - KOLINSKA - DEL IN 230 ŠMARTINSKA – DEL 

 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli še 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 obrazložitev.  

 

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

 

Ker k predlogu Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 225 Šmartinka - Kolinska 

- del in 230 Šmartinska – del ni bil vložen noben amandma, ni bilo razprave, zato je mestni svet 

prešel na glasovanje o 

 

PREDLOGU SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o občinskem podrobnem 

prostorskem načrtu 225 Šmartinka - Kolinska - del in 230 Šmartinska – del. 

 

Obrazložitev glasu so podali: Mirko Brnič Jager, mag. Anže Logar, Janez Žagar, Nataša Sukič, Janez 

Moškrič, Jernej Pavlin in Maja Urbanc. 

 

Župan je podal pojasnilo v zvezi z obrazložitvami glasov svetnikov. 

 

Navzočnost je priglasilo 33 svetnikov. 

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

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 13. 

 

PREDLOG SKLEPA O PRENEHANJU VELJAVNOSTI SKLEPOV O JAVNO-ZASEBNEM 

PARTNERSTVU ZA PROJEKT »CENTER ČETRTNE SKUPNOSTI ŠMARNA GORA« 

 

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

finance. 

 

Vojko Grünfeld, vodja Službe za lokalno samoupravo, je podal uvodno obrazložitev.  

 

Mojca Kavtičnik Ocvirk, predsednica Odbora za finance, je podala stališče odbora. 

 

Predsednik Statutarno pravne komisije dr. Nejc Brezovar ni želel besede. 

 

Razpravljala sta svetnika Janez Žagar in Janez Moškrič. 

 

Župan je podal pojasnilo v zvezi z razpravo svetnika Janeza Žagarja in nato dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o prenehanju veljavnosti sklepov 

o javno-zasebnem partnerstvu za projekt »Center Četrtne skupnosti Šmarna gora«. 
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Navzočnost je priglasilo 25 svetnikov. 

Za je glasovalo 33 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 14. 

 

PREDLOG STRATEGIJE RAZVOJA PODEŽELJA MESTNE OBČINE LJUBLJANA V 

PROGRAMSKEM OBDOBJU 2014-2020 

 

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

gospodarske dejavnosti, turizem in kmetijstvo. 

 

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

 

Mojca Sojar, predsednica Odbora za gospodarske dejavnosti, turizem in kmetijstvo, je podala stališče 

odbora.  

 

Predsednik Statutarno pravne komisije dr. Nejc Brezovar ni želel besede. 

 

Razpravljali so svetniki Janez Moškrič, Janez Žagar, Mojca Kucler Dolinar in mag. Anže Logar ter 

župan. 

 

Odgovore in pojasnila v zvezi z razpravami svetnikov je podal Gorazd Maslo iz Oddelka za varstvo 

okolja. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Strategije razvoja podeželja Mestne 

občine Ljubljana v programskem obdobju 2014-2020. 

 

Navzočnost je priglasilo 30 svetnikov. 

Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 15. 

 

OSNUTEK ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O RAZGLASITVI 

GOZDOV S POSEBNIM NAMENOM   

 

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

gospodarske dejavnosti, turizem in kmetijstvo s pripombo. 

 

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

 

Mojca Sojar, predsednica Odbora za gospodarske dejavnosti, turizem in kmetijstvo, je podala stališče 

odbora. 

 

Predsednik Statutarno pravne komisije dr. Nejc Brezovar ni želel besede. 

http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/Priprava%20na%20sejo%20MS%20MOL/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/Priprava%20na%20sejo%20MS%20MOL/15.%20seja/gameljne&FolderCTID=&View=%7bFEB65C4E-CC89-42A7-B2CF-D60F86DFBF13%7d
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Razpravljali so svetniki: Denis Striković, mag. Anže Logar, Mojca Kucler Dolinar, Mirko Brnič 

Jager, Mojca Sojar in Janez Žagar. 

 

Odgovore in pojasnila v zvezi z razpravami svetnikov sta podala Nataša Jazbinšek Seršen in župan. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

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

Odloka o razglasitvi gozdov s posebnim namenom skupaj s pripombami. 

 

Navzočnost je priglasilo 34 svetnikov. 

Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 16. 

 

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 

ORGANIZACIJI IN DELOVNEM PODROČJU MESTNE UPRAVE MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA S PREDLOGOM ZA HITRI POSTOPEK 

 

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

lokalno samoupravo. 

 

Jožka Hegler, direktorica Mestne uprave MOL, je podala uvodno obrazložitev.  

 

Denis Striković, predsednik Odbora za lokalno samoupravo, je podal stališče odbora. 

 

Predsednik Statutarno pravne komisije dr. Nejc Brezovar ni želel 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 

organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana po hitrem postopku 

ni razpravljal nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

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

Odloka o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana sprejme 

po hitrem postopku. 

 

Navzočnost je priglasilo 32 svetnikov. 

Za je glasovalo 33 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

2.) 

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

Mestne uprave Mestne občine Ljubljana 
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Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

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

Odloka o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana. 

 

Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 

Za je glasovalo 33 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 

Sklep je bil sprejet. 
 

 

AD 17. 
 

OSNUTEK ODLOKA O RAZGLASITVI ARHEOLOŠKEGA NAJDIŠČA PRULE V 

LJUBLJANI ZA KULTURNI SPOMENIK LOKALNEGA POMENA   

 

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

poročilo pristojnega Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost. 

 

Mag. Mateja Demšič, vodja Oddelka za kulturo, je podala uvodno obrazložitev.  

 

Dr. Dragan Matić, predsednik Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost, je podal stališče odbora. 

 

Predsednik Statutarno pravne komisije dr. Nejc Brezovar ni želel besede. 

 

Razpravljali so svetniki Mojca Kucler Dolinar, Mirko Brnič Jager, dr. Dragan Matić in Aleš Čerin. 

 

Odgovore in pojasnila v zvezi z razpravami svetnikov sta podala Mateja Demšič in župan. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme osnutek Odloka o razglasitvi arheološkega 

najdišča Prule v Ljubljani za kulturni spomenik lokalnega pomena skupaj s pripombami. 

 

Navzočnost je priglasilo 36 svetnikov. 

Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 

Sklep je bil sprejet. 
 

 

AD 18. 
 

PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH SKLEPA O USTANOVITVI 

JAVNEGA ZAVODA LUTKOVNO GLEDALIŠČE LJUBLJANA 
 

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

kulturo in raziskovalno dejavnost. 

 

Mag. Mateja Demšič, vodja Oddelka za kulturo, je podala uvodno obrazložitev.  

 

Dr. Dragan Matić, predsednik Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost, je podal stališče odbora.  

 

http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/Priprava%20na%20sejo%20MS%20MOL/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/Priprava%20na%20sejo%20MS%20MOL/15.%20seja/gameljne&FolderCTID=&View=%7bFEB65C4E-CC89-42A7-B2CF-D60F86DFBF13%7d
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Predsednik Statutarno pravne komisije dr. Nejc Brezovar ni želel besede. 

 

Razpravljala je svetnica Mojca Sojar. 

 

Župan je podal pojasnilo v zvezi z razpravo svetnice in nato dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

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

Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Lutkovno gledališče Ljubljana.  

 

Navzočnost je priglasilo 35 svetnikov. 

Za je glasovalo 33 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 

Sklep je bil sprejet. 
 

 

AD 19. 

 

PREDLOG SKLEPA O POZITIVNEM PREDHODNEM MNENJU K STRATEŠKEMU 

NAČRTU MESTNEGA GLEDALIŠČA LJUBLJANSKEGA 2015 – 2019 

 

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

kulturo in raziskovalno dejavnost. 

 

Barbara Hieng Samobor, direktorica Mestnega gledališča ljubljanskega, je podala uvodno 

obrazložitev.  

 

Dr. Dragan Matić, predsednik Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost, je podal stališče odbora.  

 

Predsednik Statutarno pravne komisije dr. Nejc Brezovar ni želel besede. 

 

Razpravljali sta svetnici Mojca Škrinjar in Mojca Sojar. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o pozitivnem predhodnem 

mnenju k Strateškemu načrtu Mestnega gledališča ljubljanskega 2015 – 2019. 

 

Navzočnost je priglasilo 32 svetnikov. 

Za je glasovalo 35 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

S tem je bil izčrpan dnevni red 4. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, zato je župan ob 

23.30 uri sejo končal.  

 

 

 

Mag. Gregor Rigler 

Podsekretar 

Služba za organiziranje dela mestnega sveta 

Župan 

Mestne občine Ljubljana 

Zoran Janković 




