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Številka: 03200-14/2015-61 

Datum: 16. 12. 2015 

 

 

ZAPISNIK 

 

 

11. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, ki je bila v ponedeljek, 23. novembra 2015. 

 

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

Ljubljana. 

 

Sejo je vodil župan Mestne občine Ljubljana Zoran Janković. 

  

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, Matej Javornik, Anton 

Kastelic, Mojca Kavtičnik Ocvirk, Iztok Kordiš, prof. Janez Koželj, Anton Kranjc, Mojca Kucler 

Dolinar, Tomaž Kučič, Irena Kuntarič Hribar, dr. Dragan Matić, Emilija Mitrović, Janez Moškrič, 

Jernej Pavlin, Ksenija Sever, Simona Pirnat Skeledžija, Dunja Piškur Kosmač, Anton Podobnik, 

Nevzet Porić, Marjan Sedmak, 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, Jelka Žekar, Julijana Žibert in Ana Žličar. 

 

Seje se ni udeležil svetnik mag. Anže Logar.   

 

Seja se je pričela ob 15.33 uri ob navzočnosti 29 svetnikov. 

 

Dnevni red so svetniki prejeli s sklicem seje: 

1. Potrditev zapisnikov 9. in 10. 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 rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2015 

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

          nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana v vrednosti nad 200.000 eurov  

          za leto 2015  

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

          nepremičnega premoženja, ki jih lahko sklepa Mestna občina Ljubljana v letu 2015   

             d) Predlog Odloka o spremembah proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2016 

             e) Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o Načrtu ravnanja z  

                 nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana v vrednosti nad 200.000 eurov  

                 za leto 2016  

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

                 nepremičnega premoženja, ki jih lahko sklepa Mestna občina Ljubljana v letu 2016  

6. a) Predlog Rebalansa finančnega načrta Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine  

           Ljubljana za leto 2015 

       b) Predlog Sprememb finančnega načrta Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine  

           Ljubljana za leto 2016      



 

2 

 

7. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem   

načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del  

8. Predlog Letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana za leto 2016 

9. Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 302 Vrtno 

mesto Kozarje – del 

10. Predlog Strategije Mestne občine Ljubljana za mlade 2016 – 2025 

11. Predlog Sklepa o pozitivnem predhodnem mnenju k Strategiji Javnega zavoda 

Kinodvor 2016 – 2020 

 

Po sklicu seje so svetniki prejeli predloga Svetniškega kluba SDS za umik 7. in 8. točke s 

predlaganega dnevnega reda z naslovoma: »Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del« in »Predlog 

Letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana za leto 2016«. Ostale točke se ustrezno 

preštevilčijo. 

 

Prav tako so prejeli predlog Svetniškega kluba NSi za umik predlagane 8. točke in predlog svetnice 

Nataše Sukič za umik predlagane 7. točke. 

 

Po sklicu seje so prejeli tudi predlog za razširitev dnevnega reda z novo 9. točko z naslovom: 

»Predlog Sklepa o soglasju Javnemu zavodu Lekarna Ljubljana k nakupu nepremičnin na 

naslovu Hradeckega cesta 20 v Ljubljani«. Ostale točke se ustrezno preštevilčijo. 

 

O dnevnem redu so razpravljali svetniki: Mirko Brnič Jager, Nataša Sukič, Matej Javornik, Jernej 

Pavlin in Janez Moškrič. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje: 

 

1. PREDLOG Svetniškega kluba SDS in svetnice Nataše Sukič ZA SPREMEMBO 

DNEVNEGA REDA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se s predlaganega dnevnega reda 11. 

seje mestnega sveta umakne 7. točka z naslovom »Predlog Odloka o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni 

del«. Ostale točke se ustrezno preštevilčijo. 

 

Župan je predlagal, da mestni svet predloga ne sprejme. 

 

Navzočnost je priglasilo 33 svetnikov. 

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

 

Svetnik Janez Moškrič je zahteval ponovitev glasovanja. 

 

Župan je dal predlog ponovno na glasovanje. 

 

Navzočnost se ni spremenila (33 svetnikov). 

Za je glasovalo 13 svetnikov. Proti je glasovalo 23 svetnikov. 

 

Predlagana sprememba dnevnega reda ni bila sprejeta. 

 

 

Svetnik Mirko Brnič Jager je podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da je župan pri 7. točki v 

globoki koliziji interesov in ne more voditi te točke, sejo vodi neobjetivno in na škodo javnega 

interesa in drugih, ki jih OPN prizadane, zato naj župan odstopi od vodenja seje mestnega sveta pri 

točkah, ki zadevajo občinski prostorski načrt, kjer se mu očita kolizija interesov v zvezi z zadržanjem 

gradiv. 

http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/Dnevni%20red/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/Dnevni%20red/%2B9.10%204.1&FolderCTID=0x0120001430B6ADDFDE0F4EAC607CE888A65792&View=%7b3DDB6B1F-B3AB-42D0-B198-4378326FBF7E%7d
http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/Dnevni%20red/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/Dnevni%20red/%2B9.10%204.1&FolderCTID=0x0120001430B6ADDFDE0F4EAC607CE888A65792&View=%7b3DDB6B1F-B3AB-42D0-B198-4378326FBF7E%7d
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Župan je dal na glasovanje 

 

POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnika Mirka Brniča Jagra: 

 

Župan ne vodi seje pri točkah, ki zadevajo občinski prostorski načrt. 

 

Navzočnost se ni spremenila (33 svetnikov). 

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

 

Postopkovni predlog sklepa ni bil sprejet. 

 

 

2. PREDLOG Svetniških klubov SDS in NSi ZA SPREMEMBO DNEVNEGA REDA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se s predlaganega dnevnega reda 11. 

seje mestnega sveta umakne 8. točka z naslovom »Predlog Letnega programa športa v Mestni 

občini Ljubljana za leto 2016«. Ostale točke se ustrezno preštevilčijo. 

 

Navzočnost se ni spremenila (33 svetnikov). 

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

 

Predlagana sprememba dnevnega reda ni bila sprejeta. 

 

 

3. PREDLOG ZA SPREMEMBO DNEVNEGA REDA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se predlagani dnevni red 11. seje 

mestnega sveta razširi z novo 9. točko z naslovom »Predlog Sklepa o soglasju Javnemu zavodu 

Lekarna Ljubljana k nakupu nepremičnin na naslovu Hradeckega cesta 20 v Ljubljani«. Ostale 

točke se ustrezno preštevilčijo. 

 

Navzočnost se ni spremenila (33 svetnikov). 

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

 

Predlagana sprememba dnevnega reda je bila sprejeta. 

 

 

Nato je župan dal na glasovanje še  

 

PREDLOG SKLEPA: 
 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog dnevnega reda 11. seje mestnega sveta 

skupaj s spremembo. 

 

Navzočnost se ni spremenila (33 svetnikov). 

Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti je glasovalo 8 svetnikov. 

 

Predlagani dnevni red je bil sprejet. 
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AD 1. 

 

POTRDITEV ZAPISNIKOV 9. IN 10. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA 

 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje.  

 

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

členom poslovnika mestnega sveta odredi odmor zaradi posvetovanja v svetniški skupini. 

 

Ob 15.46 uri je župan odredil odmor do 16. ure. 

 

Ob 16. uri se je seja nadaljevala. 

 

 

O zapisnikih 9. in 10. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana ni razpravljal nihče, zato je župan 

dal na glasovanje: 

 

1. PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi zapisnik 9. seje Mestnega sveta Mestne občine 

Ljubljana z dne 28. septembra 2015. 

 

Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov. 

Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

2. PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi zapisnik 10. seje Mestnega sveta Mestne občine 

Ljubljana z dne 19. oktobra 2015. 

 

Navzočnost se ni spremenila (24 svetnikov). 

Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 2. 

 

VPRAŠANJA IN POBUDE SVETNIKOV TER ODGOVORI NA VPRAŠANJA IN 

POBUDE 

 

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

 

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

izvedbeni del). 

 

Vprašanja in pobude so poslali: 

- svetnik Anton Colarič (glede terminov izvajanj športnih programov za otroke in mladino), 

- svetnik mag. Anže Logar (glede 

  1. brezplačnih parkirnih mest, 

  2. prodaje KPL); 
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- svetnik Jernej Pavlin (glede 

  1. skupščine družbe BŠP, 

  2. pogodb z medijskimi hišami) 

- svetnica Ksenija Sever (glede  

  1. terjatev vrtcev, 

  2. parkirnih mest za invalide); 

- svetnica Maja Urbanc (glede LPP postajališča na Ježici); 

- svetnik dr. Dragan Matić (glede križišča v Črnučah); 

- Svetniški klub NSi (glede gradnje zadrževalnika Brdnikova). 

 

Odgovore na vprašanja z 10. seje mestnega sveta so prejeli vsi svetniki, z 11. seje sta odgovora 

prejela tudi svetnika Anton Colarič in Jernej Pavlin (glede skupščine BŠP), z 2. oziroma 3. seje pa 

še nista prejela vseh odgovorov svetnika Irena Kuntarič Hribar in mag. Anže Logar.  

 

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

Brniču Jagru. 

 

Na vprašanje svetniškega kluba je odgovoril mag. Miran Gajšek, vodja Oddelka za urejanje 

prostora.  

 

Svetnik Mirko Brnič Jager je podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da mag. Miran Gajšek 

zavaja, da ima MOL pridobljena vsa soglasja, zato naj se sestane Statutarno pravna komisija. 

 

Župan je mag. Miranu Gajšku naročil, naj pokaže odločbo ministrice, in nato dal na glasovanje 

 

POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnika Mirka Brniča Jagra: 

 

Sestane se Statutarno pravna komisija. 

 

Župan je predlagal, da mestni svet predloga ne sprejme. 

 

Navzočnost je priglasilo 34 svetnikov. 

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

 

Postopkovni predlog sklepa ni bil sprejet. 

 

 

AD 3. 

 

POROČILO ŽUPANA 

 

Župan je predstavil poročilo. 

 

 

AD 4. 

 

KADROVSKE ZADEVE 

 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli po sklicu seje. 

 

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

obrazložitev. 
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1. PREDLOG SKLEPA O PRENEHANJU MANDATA IN IMENOVANJU 

NADOMESTNEGA PREDSEDNIKA SVETA ZA VARSTVO PRAVIC NAJEMNIKOV 

STANOVANJ V MESTNI OBČINI LJUBLJANA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

Blažu BABNIKU ROMANIUKU preneha mandat predsednika Sveta za varstvo pravic 

najemnikov stanovanj v Mestni občini Ljubljana. 

  

II. 

V  Sveta za varstvo pravic najemnikov stanovanj v Mestni občini Ljubljana se za predsednika   

i m e n u j e : 

Anej KORSIKA. 

 

Mandat imenovanega je vezan na mandat mestnega sveta.  

 

Navzočnost je priglasilo 30 svetnikov. 

Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

2. PREDLOG SKLEPA O PRENEHANJU MANDATA IN IMENOVANJU NADOMESTNE 

PREDSTAVNICE MESTNE OBČINE LJUBLJANA V SVET VRTCA MOJCA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

Ireni VODNIK preneha mandat članice Sveta Vrtca Mojca. 

  

II. 

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

 

Maja STUBLAR. 

 

Mandat imenovane je vezan na mandat sveta vrtca.  

 

Navzočnost se ni spremenila (30 svetnikov). 

Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

3. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNIKOV MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA V SVET JAVNEGA ZAVODA LEKARNA LJUBLJANA 

 

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

 

I. 

V Svet javnega zavoda Lekarna Ljubljana se kot predstavniki Mestne občine Ljubljana    

i m e n u j e j o : 

 

- dr. Nejc BREZOVAR 

- Mirko BRNIČ JAGER 

- Vasja BUTINA 

- Tanja DODIG SODNIK 

- Anton KASTELIC 

- Sašo RINK 

 

                                                           II. 

Mandat imenovanih traja štiri leta.  

 

Navzočnost se ni spremenila (30 svetnikov). 

Za je glasovalo 35 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

4. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU ČLANIC NADZORNEGA SVETA JAVNEGA 

PODJETJA LJUBLJANSKA PARKIRIŠČA IN TRŽNICE, D.O.O. 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

V Nadzorni svet Javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o.   s e  i m e n u j e t a: 

 

Mojca KAVTIČNIK OCVIRK in Julijana ŽIBERT. 

 

II. 

Mandat imenovanih traja štiri leta in prične teči z dnem 31. 12. 2015.  

 

Navzočnost se ni spremenila (30 svetnikov). 

Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

5. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU ČLANOV NADZORNEGA SVETA ŽALE JAVNO 

PODJETJE, D.O.O. 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

V Nadzorni svet Žale Javno podjetje, d.o.o.    s e    i m e n u j e t a : 

 

dr. Marta BON in Dunja PIŠKUR KOSMAČ. 
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II. 

Mandat imenovanih traja štiri leta in začne teči s 1. 1. 2016.  

 

Navzočnost se ni spremenila (30 svetnikov). 

Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Svetnica Nataša Sukič je zahtevala ponovitev glasovanja. 

 

Župan je predlog sklepa dal ponovno na glasovanje. 

 

Navzočnost se ni spremenila (30 svetnikov). 

Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

6. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNICE MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA V SVET GIMNAZIJE BEŽIGRAD 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

                                                                         I. 

V Svet Gimnazije Bežigrad  s e   i m e n u j e : 

 

Avguština ZUPANČIČ. 

 

                                                                         II. 

Mandat imenovane traja štiri leta. 

 

Navzočnost se ni spremenila (30 svetnikov). 

Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

7. PREDLOG SKLEPA O PRENEHANJU MANDATA IN IMENOVANJU PREDSTAVNIKA 

MESTNE OBČINE LJUBLJANA V SVET DIJAŠKEGA DOMA IVANA CANKARJA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

Ireni VODNIK preneha mandat članice Sveta Dijaškega doma Ivana Cankarja   

 

II. 

V  Svet Dijaškega doma Ivana Cankarja  s e   i m e n u j e : 

 

Mitja BLAGANJE. 

 

Mandat imenovanega je vezan na mandat sveta zavoda.  
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Navzočnost se ni spremenila (30 svetnikov). 

Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

8. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA V SVET CENTRA ZA SOCIALNO DELO LJUBLJANA - CENTER 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

V  Svet Centra za socialno delo Ljubljana - Center se za predstavnika Mestne občine Ljubljana  

i m e n u j e : 

 

Muharem HUSIĆ. 

 

II. 

Mandat imenovanega traja štiri leta. 

 

Navzočnost se ni spremenila (30 svetnikov). 

Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

9. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJA OSNOVNE ŠOLE LIVADA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Goranu POPOVIĆU se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnatelja Osnovne šole Livada. 

 

Navzočnost se ni spremenila (30 svetnikov). 

Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

10. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO GIMNAZIJE 

BEŽIGRAD 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Alenki BUDIHNA se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Gimnazije Bežigrad. 

 

Navzočnost se ni spremenila (30 svetnikov). 

Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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11. PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K IMENOVANJU DIREKTORICE JAVNEGA 

ZAVODA MLADI ZMAJI – CENTRA ZA KAKOVOSTNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA 

ČASA MLADIH  

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občina Ljubljana daje soglasje k imenovanju Ksenje PERKO za 

direktorico javnega zavoda Mladi zmaji - Centra za kakovostno preživljanje prostega časa 

mladih. 

 

Mandat imenovane traja pet let. 

 

Navzočnost se ni spremenila (30 svetnikov). 

Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 5. 

 

A) PREDLOG ODLOKA O REBALANSU PRORAČUNA MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

ZA LETO 2015 

 

B) PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH SKLEPA O NAČRTU 

RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM MESTNE OBČINE LJUBLJANA V 

VREDNOSTI NAD 200.000 EUROV ZA LETO 2015 

 

C) PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBI SKLEPA O DOLOČITVI SKUPNE VREDNOSTI 

PRAVNIH POSLOV NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA, KI JIH LAHKO SKLEPA 

MESTNA OBČINA LJUBLJANA V LETU 2015 

 

D) PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH PRORAČUNA MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA ZA LETO 2016 

 

E) PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH SKLEPA O NAČRTU 

RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM MESTNE OBČINE LJUBLJANA V 

VREDNOSTI NAD 200.000 EUROV ZA LETO 2016 

 

F) PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBI 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 REBALANSU PRORAČUNA MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

ZA LETO 2015 

 

D) PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH PRORAČUNA MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA ZA LETO 2016 

 

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

Nataše Sukič in Janeza Žagarja k točki D ter amandmaje župana k točkama A in D in poročila 

naslednjih odborov Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana k obema točkama: 



 

11 

 

- Odbora za lokalno samoupravo, 

- Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost, 

- Odbora za stanovanjsko politiko, 

- Odbora za predšolsko vzgojo in izobraževanje, 

- Odbora za zdravstvo in socialno varstvo, 

- Odbora za gospodarske javne službe in promet, 

- Odbora za šport in 

- Odbora za finance. 

   

Prejeli so tudi poročilo Statutarno pravne komisije k točki D, na podlagi katerega mestni svet o 

amandmaju svetnika Janeza Žagarja ni ne razpravljal in ne glasoval. 

 

K točki A so prejeli še poročilo Odbora za zaščito, reševanje in civilno obrambo. 

 

Urša Otoničar, vodja Oddelka za finance in računovodstvo, je podala uvodno obrazložitev k obema 

predlogoma odlokov.  

 

Mojca Kavtičnik Ocvirk, predsednica pristojnega Odbora za finance, je predstavila stališče odbora k 

obema predlogoma odlokov. 

 

Predsednik Statutarno pravne komisije dr. Nejc Brezovar je predstavil stališče komisije. 

 

O obeh odlokih skupaj so razpravljali svetniki Janez Žagar, dr. Dragan Matić, Jernej Pavlin, Ana 

Žličar, Nataša Sukič, Maja Urbanc, Mojca Kucler Dolinar, dr. Nejc Brezovar, Marjan Sedmak, 

Ksenija Sever, Matej Javornik, Marija Horvat, Mojca Škrinjar in Mirko Brnič Jager ter župan. 

 

I. 

O proračunskem uporabniku 4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN 

PROMET v rebalansu proračuna 2015 in spremembah proračuna 2016, h kateremu sta župan in 

svetnica Nataša Sukič vložila amandmaje, ni razpravljal nihče, zato je župan dal na glasovanje: 

 

1. AMANDMA župana (rebalans proračuna 2015): 

 

V III. delu rebalansa proračuna MOL, se v seznamu NRP, v podprogramu 13029003, vključi 

nov projekt pod šifro »NRP 7560-15-0573 PREUREDITEV CESTE G2-106/2015 

LJUBLJANA-ŠKOFLJICA NA ODSEKU MED RUDNIKOM IN LAVRICO V 

ŠTIRIPASOVNICO«, pri proračunskem uporabniku 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti 

in promet, z vrednostmi v koloni »Plan 2016« v vrsticah kot sledi: 

 

 
 

Skladno s tem amandmajem se uskladi seznam načrtov razvojnih programov ter obrazložitve.  

 

Navzočnost je priglasilo 38 svetnikov. 

Za je glasovalo 33 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Amandma je bil sprejet. 

Naziv proračunskega uporabnika

4.4. OGDP A

PREUREDITEV CESTE G2-106/2015 LJUBLJANA-

ŠKOFLJICA NA ODSEKU MED RUDNIKOM IN 

LAVRICO V ŠTIRIPASOVNICO 045117 58.135 0 58.135

B B- Državni proračun 782.143 0 782.143

C C- Ostali viri - Občina Škofljica 90.174 0 90.174

Skupaj viri za projekt 930.452 0 930.452

Glavni program

     Podprogram 

         Naziv projekta

Plan 2015 Plan 2016

Skupaj vrednost 

projekta/viri za 

projekt

PU

Vir 

financi-

ranja

V
r
st

a
 p

r
o

je
k

ta

PP 
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2. AMANDMA župana (spremembe proračuna 2016): 

 

V III. delu spremembe proračuna MOL za leto 2016, v seznamu NRP, v podprogramu 

13029003, se vključi projekt pod šifro »NRP 7560-15-0573 PREUREDITEV CESTE G2-

106/2015 LJUBLJANA-ŠKOFLJICA NA ODSEKU MED RUDNIKOM IN LAVRICO V 

ŠTIRIPASOVNICO«, pri proračunskem uporabniku 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti 

in promet, z vrednostmi v koloni »Plan 2016« v vrsticah kot sledi: 

 

 
 

Sredstva za sofinanciranje projekta, ki jih zagotavlja MOL, se v II. posebni del razporedijo kot 

sledi: 

- v okviru finančnega načrta proračunskega uporabnika 4.4. ODDELEK ZA 

GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET:  

o iz PP 049003 Razvojne naloge in strokovne podlage na področju GJI, se vzame 

znesek iz konta 4021 (podkonta 402199), v višini 58.135,35 EUR in doda na PP 

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura, na konto 4204 (podkonto 

420402), znesek 57.175,37 EUR in na konto 4208 (podkonto 420801) znesek 959,98 

EUR. 

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

razvojnega programa ter obrazložitve.  

 

Navzočnost se ni spremenila (38 svetnikov). 

Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Amandma je bil sprejet. 

 

 

3. AMANDMA svetnice Nataše Sukič (spremembe proračuna 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 1.834.250 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 

4204 in 4208 – v višini 1.834.250 EUR – sredstva, ki so namenjena za arheološka dela, 

investicijski inženiring, nadzor, 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.  

Naziv proračunskega uporabnika

4.4. OGDP A

PREUREDITEV CESTE G2-106/2015 LJUBLJANA-

ŠKOFLJICA NA ODSEKU MED RUDNIKOM IN 

LAVRICO V ŠTIRIPASOVNICO 045117 58.135 58.135

B B- Državni proračun 782.143 782.143

C C- Ostali viri - Občina Škofljica 90.174 90.174

Skupaj viri za projekt 930.452 930.452

Glavni program

     Podprogram 

         Naziv projekta

Plan 2016

Skupaj vrednost 

projekta/viri za 

projekt

PU

Vir 

financi-

ranja

V
r
st

a
 p

r
o

je
k

ta

PP 
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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 (38 svetnikov). 

Za je glasovalo 7 svetnikov. Proti je glasovalo 27 svetnikov. 

 

Svetnik Mirko Brnič Jager je zahteval ponovitev glasovanja. 

 

Župan je dal amandma ponovno na glasovnje. 

 

Navzočnost se ni spremenila (38 svetnikov). 

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

 

Amandma ni bil sprejet. 

 

 

II. 

O proračunskem uporabniku 4.7. ODDELEK ZA KULTURO v rebalansu proračuna 2015 in 

spremembah proračuna 2016, h kateremu je župan vložil amandmaja, ni razpravljal nihče, zato je 

župan dal na glasovanje: 

 

1. AMANDMA župana (rebalans proračuna 2015): 

 

V III. delu rebalansa proračuna MOL, se v seznamu NRP, v podprogramu 18039005, pri 

proračunskem uporabniku 4.7. Oddelek za kulturo, pod šifro NRP 7560-10-0178 in šifro NRP 

7560-12-0463, vrednosti  v vrsticah spremenijo tako, da se glasijo: 

 

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

razvojnega programa ter obrazložitve.  

 

Navzočnost se ni spremenila (38 svetnikov). 

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

 

Amandma je bil sprejet. 

 

 

2. AMANDMA župana (spremembe proračuna 2016): 

 

V III. delu spremembe proračuna MOL, se v seznamu NRP, v podprogramu 18039005, pri 

proračunskem uporabniku 4.7. Oddelek za kulturo, pod šifro NRP 7560-10-0178 in šifro NRP 

7560-12-0463, vrednosti v vrsticah spremenijo tako, da se glasijo: 

Naziv proračunskega uporabnika

4.7. OK A INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE TER MANJŠE 

OBNOVE JAVNE INFRASTRUKTURE NA 

PODROČJU KULTURE 082022 4.250.864 560.596 123.828 0 7560-10-0178

4.7. OK A JZP OBNOVA NEKDANJEGA STAREGA LETALIŠČA 

LJUBLJANA-JZP
082099 15.982 5.601 6.172 0 7560-12-0463

C C. Ostali viri - zasebni partner 1.009.176 0 55.494 953.682 7560-12-0463

Skupaj viri za projekt 1.025.158 5.601 61.666 953.682 7560-12-0463

Šifra 

projekta 

MFERAC

Glavni program

     Podprogram 

         Naziv projekta

Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017

Skupaj vrednost 

projekta/viri za 

projekt

PU

Vir 

financi-

ranja

V
r
st

a
 p

r
o

je
k

ta

PP 
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Sredstva za projekt 7560-12-0463 Obnova nekdanjega starega letališča Ljubljana-JZP v višini 

6.172,00 EUR, se zagotovijo z razporeditvijo sredstev II. Posebni del kot sledi: 

- v okviru FN 4.7. OK:  

o iz PP 082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture, se 

vzame znesek iz konta 4208 (podkonta 420804), v višini 6.172,00 EUR (NRP 7560-

10-0178) in doda na PP 082099 Obnova kulturnih objektov, na konto 4208 (in sicer 

na podkonto 420804 znesek 3.000,00 EUR, na podkonto 420899 pa znesek 3.172,00 

EUR, oba zneska sta vezana na NRP 7560-12-0463). 

 

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

razvojnega programa ter obrazložitve.  

 

Navzočnost se ni spremenila (38 svetnikov). 

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

 

Amandma je bil sprejet. 

 

 

III. 

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

spremembah proračuna 2016, h kateremu je svetnica Nataša Sukič vložila amandmaja, ni 

razpravljal nihče, zato je župan dal na glasovanje: 

 

1. AMANDMA svetnice Nataše Sukič (spremembe proračuna 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 300.000 EUR. 

 

Sredstva v višini 300.000 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 povedal, da Odbor za finance in tudi on sam amandmaja ne podpirata. 

 

Navzočnost se ni spremenila (38 svetnikov). 

Za so glasovali 3 svetniki. Proti je glasovalo 26 svetnikov. 

 

Naziv proračunskega uporabnika

4.7. OK A INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE TER MANJŠE 

OBNOVE JAVNE INFRASTRUKTURE NA 

PODROČJU KULTURE 082022 4.250.864 560.596 123.828 0 7560-10-0178

4.7. OK A JZP OBNOVA NEKDANJEGA STAREGA LETALIŠČA 

LJUBLJANA-JZP
082099 15.982 5.601 6.172 0 7560-12-0463

C C. Ostali viri - zasebni partner 1.009.176 0 55.494 953.682 7560-12-0463

Skupaj viri za projekt 1.025.158 5.601 61.666 953.682 7560-12-0463

Šifra 

projekta 

MFERAC

Glavni program

     Podprogram 

         Naziv projekta

Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017

Skupaj vrednost 

projekta/viri za 

projekt

PU

Vir 

financi-

ranja

V
r
st

a
 p

r
o

je
k

ta

PP 



 

15 

 

Amandma ni bil sprejet. 

 

2. AMANDMA svetnice Nataše Sukič (spremembe proračuna 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 130.000 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. 

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 povedal, da Odbor za finance in tudi on sam amandmaja ne podpirata. 

 

Navzočnost se ni spremenila (38 svetnikov). 

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

 

Amandma ni bil sprejet. 

 

 

IV. 

O proračunskem uporabniku 4.15. ODDELEK ZA ŠPORT v rebalansu proračuna 2015 in 

spremembah proračuna 2016, h kateremu je župan vložil amandmaja, sta razpravljala svetnik 

Matej Javornik in župan. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 

 

1. AMANDMA župana (rebalans proračuna 2015): 

 

V Rebalansu proračuna št. I Mestne občine Ljubljana se v finančnem načrtu 4.15. Oddelek za 

šport prerazporeja sredstva v višini 238.000 EUR. V načrtu razvojnih programov se na NRP 

7560-10-0309 manjša investicijsko vzdrževalna dela na športnih objektih, zmanjšajo sredstva 

na podkontu 4323 00 (konto 4323) Investicijski transferi javnim zavodom,v okviru proračunske 

postavke 081009 Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in 

opreme. Sredstva se povečajo na NRP 7560-10-0308 GIMNASTIČNI CENTER CERAR- 

PEGAN- PETKOVŠEK na podkontu 4323 00 (konto 4323) Investicijski transferi javnim 

zavodom, na proračunski postavki 081032 Gimnastični center Cerar-Pegan-Petkovšek-

udeležba MOL. 

 

Skladno s tem amandmajem se uskladijo tudi ostali deli proračuna ter obrazložitve.  

 

Navzočnost se ni spremenila (38 svetnikov). 

Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Amandma je bil sprejet. 
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2. AMANDMA župana (spremembe proračuna 2016): 

 

V III. delu spremembe proračuna MOL, se v seznamu NRP, v podprogramu 18059001, 

proračunskem uporabniku 4.15. Oddelek za šport, spremenijo vrednosti pri NRP 7560-10-0309 

in NRP 7560-10-0308 vrednosti v vrsticah spremenijo tako, da se glasijo: 

 

 
 

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

razvojnega programa ter obrazložitve.  

 

Navzočnost se ni spremenila (38 svetnikov). 

Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Amandma je bil sprejet. 

 

 

Župan je Uršo Otoničar prosil za pojasnilo, ali so rebalans proračuna za leto 2015 in spremembe 

proračuna za leto 2016 po sprejetih amandmajih glede prihodkov in odhodkov usklajeni. 

 

Podana je bila ugotovitev, da sta proračuna za leti 2015 in 2016 po sprejetih amandmajih usklajena 

glede prihodkov in odhodkov. 

 

Nato je župan dal na glasovanje: 

 

1. PREDLOG SKLEPA k točki A: 

 

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

občine Ljubljana za leto 2015 skupaj s sprejetimi amandmaji. 

 

Obrazložitev glasu je podala svetnica Ana Žličar.  

 

Navzočnost se ni spremenila (38 svetnikov). 

Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

2. PREDLOG SKLEPA k točki D: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o spremembah proračuna 

Mestne občine Ljubljana za leto 2016 skupaj s sprejetimi amandmaji. 

 
Obrazložitev glasu so podali svetniki Janez Žagar, Denis Striković in Mirko Brnič Jager. 

 

Naziv proračunskega uporabnika

4.15. OŠ A EU GIMNASTIČNI CENTER CERAR-PEGAN-PETKOVŠEK 081032,062088 4.747.739 3.369.930 1.023.710 7560-10-0308

A Na razpis EU se javlja JZ Šport Ljubljana (MOL zagotavlja sredstva za

lastno udeležbo upravičenca)
0 0 0 7560-10-0308

C C. Ostali viri - ESRR (sredstva preko JZ Šport Ljubljana) 6.400.000 1.280.000 5.120.000 7560-10-0308

Skupaj viri za projekt 11.147.739 4.649.930 6.143.710 7560-10-0308

4.15. OŠ A
INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA IN OBNOVE NA ŠPORTNIH 

OBJEKTIH
081009,081008 11.552.763 2.498.254 1.803.665 7560-10-0309

C C-Ostali viri -           JZ ŠPORT LJUBLJANA - lastna sredstva 1.094.384 0 0 7560-10-0309

Skupaj viri za projekt 12.647.147 2.498.254 1.803.665 7560-10-0309

Šifra 

projekta 

MFERAC

Glavni program

     Podprogram 

         Naziv projekta

Plan 2015 Plan 2016

Skupaj vrednost 

projekta/viri za 

projekt

PU

Vir 

financi-

ranja

V
r
st

a
 p

r
o

je
k

ta

PP 
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Navzočnost se ni spremenila (38 svetnikov). 

Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti je glasovalo 7 svetnikov. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

Mestni svet je nato skupaj obravnaval točki B in E. 

B) PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH SKLEPA O NAČRTU 

RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM MESTNE OBČINE LJUBLJANA V 

VREDNOSTI NAD 200.000 EUROV ZA LETO 2015 

 

E) PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 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. 

 

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

točki.  

 

Jelka Žekar, predsednica Odbora za gospodarjenje z nepremičninami, je podala stališče odbora k 

obema točkama.  

 

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

 

O obeh aktih sta razpravljala svetnica Irena Kuntarič Hribar in župan. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 

 

1. PREDLOG SKLEPA k točki B: 

 

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

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

nad 200.000 eurov za leto 2015.  

 

Navzočnost se ni spremenila (38 svetnikov). 

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

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

2. PREDLOG SKLEPA k točki E: 

 

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

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

nad 200.000 eurov za leto 2016.  

 

Navzočnost se ni spremenila (38 svetnikov). 

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

 

Sklep je bil sprejet. 
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Mestni svet je skupaj obravnaval točki C in F. 

C) PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBI SKLEPA O DOLOČITVI SKUPNE VREDNOSTI 

PRAVNIH POSLOV NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA, KI JIH LAHKO SKLEPA 

MESTNA OBČINA LJUBLJANA V LETU 2015   

 

F) PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBI 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. 

 

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

točki.  

 

Jelka Žekar, predsednica Odbora za gospodarjenje z nepremičninami, je podala stališče odbora k 

obema točkama.  

 

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

 

O obeh točkah skupaj sta razpravljali svetnici Mojca Škrinjar in Mojca Kucler Dolinar.  

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje: 

 

1. 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.   

 

Navzočnost se ni spremenila (38 svetnikov). 

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

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

2. PREDLOG SKLEPA k točki F: 

 

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

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

Ljubljana v letu 2016. 

 

Navzočnost se ni spremenila (38 svetnikov). 

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

 

Sklep je bil sprejet. 
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AD 6. 

 

A) PREDLOG REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA JAVNEGA STANOVANJSKEGA 

SKLADA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2015 
 

B) PREDLOG SPREMEMB 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. 

 

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.  

 

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

 

O obeh točkah skupaj sta razpravljala svetnika Ana Žličar in Matej Javornik. 

 

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

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje: 

 

1. PREDLOG SKLEPA k točki A: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Rebalansa finančnega načrta Javnega 

stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leto 2015. 

 

Navzočnost je priglasilo 41 svetnikov. 

Za je glasovalo 40 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

2. PREDLOG SKLEPA k točki B: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sprememb finančnega načrta Javnega 

stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leto 2016.      

 

Navzočnost se ni spremenila (41 svetnikov). 

Za je glasovalo 38 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 7. 

 

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O OBČINSKEM 

PROSTORSKEM  NAČRTU MESTNE OBČINE LJUBLJANA – IZVEDBENI DEL 

 

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

Sostro, amandmaje svetnikov dr. Zvezdane Snoj, Mirka Brniča Jagra, Janeza Žagarja, Janeza 

Moškriča in Mateja Javornika ter Svetniškega kluba NSi in župana, poročila zainteresiranih odborov 

za zdravstvo in socialno varstvo, za lokalno samoupravo, za predšolsko vzgojo in izobraževanje ter 
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za šport in poročilo pristojnega Odbora za urejanje prostora in urbanizem ter poročilo Statutarno 

pravne komisije. Amandmaja je vložil tudi svetnik Matej Javornik, ki pa sta bila poslana prepozno, 

zato ju v skladu s poročilom Statutarno pravne komisije mestni svet ni prejel in o njiju ni ne 

razpravljal in ne glasoval. 

 

Mag. Miran Gajšek, vodja Oddelka za urejanje prostora, in dr. Liljana Jankovič Grobelšek sta podala 

uvodno obrazložitev.  

 

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

 

Predsednik Statutarno pravne komisije dr. Nejc Brezovar je predstavil stališče komisije. 

 

Župan je povedal, 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. 

 

Svetnik Mirko Brnič Jager je podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, naj se pred razpravo 

pojasni dejstvo, da v skladu s tretjim odstavkom 51. člena Zakona o prostorskem načrtovanju projekt 

nima treh bistvenih soglasij. 

 

Župan je podal pojasnilo v zvezi s postopkovnim predlogom svetnika Mirka Brniča Jagra. 

 

Svetnik dr. Dragan Matić je podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, naj župan glede na trditve 

svetnika Mirka Brniča Jagra za 15 minut prekine sejo in svetnikom razdeli soglasja. 

 

Župan je podal pojasnilo v zvezi s postopkovnim predlogom svetnika dr. Dragana Matića. 

 

Svetnica Mojca Kucler Dolinar je podala POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, naj župan prekine 

sejo, da se svetnikom lahko predložijo zahtevani dokazi. 

 

Župan je ob 19.09 uri odredil odmor do 19.20, da so si svetniki lahko ogledali soglasja. 

 

Seja se je nadaljevala ob 19.20 uri. 

 

Svetnik Jernej Pavlin je podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da se vsa soglasja objavijo na 

spletni strani MOL in se razdelijo svetnikom. 

 

Župan je podal pojasnilo v zvezi s postopkovnim predlogom svetnika in nato dal na glasovanje  

 

POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnika Jerneja Pavlina: 

 

Vsa soglasja se objavijo na spletni strani. 

 

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

 

Navzočnost je priglasilo 34 svetnikov. 

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

 

Postopkovni predlog sklepa ni bil sprejet. 

 

I. 

O 7. členu predloga odloka, h kateremu je župan vložil amandma, ni razpravljal nihče, zato je župan 

dal na glasovanje 
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AMANDMA župana: 

 

V drugem odstavku 7. člena se v Preglednici 4 v 2. podtočki Drugi dopustni posegi v prostor 

točke 38. K2 – DRUGA KMETIJSKA ZEMLJIŠČA, v drugi alineji črtajo besede »za vnos 

zemljine« in črta se tretja alineja.  

 

Dosedanja četrta alineja postane tretja alineja. 

 

Navzočnost je priglasilo 37 svetnikov. 

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

 

Amandma je bil sprejet. 

 

II. 

O 35. členu predloga odloka, h kateremu je svetnica dr. Zvezdana Snoj vložila amandma, so 

razpravljali svetniki dr. Zvezdana Snoj, Mojca Kucler Dolinar, Mirko Brnič Jager, Matej Javornik, 

Jernej Pavlin, Mojca Škrinjar, Emilija Mitrović in dr. Dragan Matić ter župan. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje  

 

AMANDMA svetnice dr. Zvezdane SNOJ: 

 

V 35. členu se spremeni naslednja vrstica v Preglednici 11: Najmanjše število PM 

Iz: 

12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo 

(zdravstveni dom, ambulante, 

veterinarske ambulante) 

1PM/20,00 m2 BTP objekta in 

ne manj kot 3 PM, od tega 

najmanj 50% PM za 

obiskovalce 

1 PM/20,00 m2 

BTP objekta 

v novo vrstico: 

12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo 

(zdravstveni dom, ambulante, 

veterinarske ambulante) 

1PM/20,00 m2 BTP objekta in 

ne manj kot 3 PM, od tega 

najmanj 50% PM za 

obiskovalce in dodatno 1 PM/ 

zdravstveni dom ali 

ambulanto ali veterinarsko 

ambulanto za kratkotrajno 

parkiranje bolnikov oz. 

pacientov na nujni poti 

1 PM/20,00 m2 

BTP objekta 

 

Župan je predlal, da mestni svet amandma zavrne. 

 

Navzočnost se ni spremenila (37 svetnikov). 

Za je glasovalo 17 svetnikov. Proti je glasovalo 23 svetnikov. 

 

Amandma ni bil sprejet. 

 

 

III. 

O Prilogi 1, h kateri so svetniki Janez Moškrič, Matej Javornik in Janez Žagar ter nato samostojno še 

svetnik Janez Žagar ter župan vložili amandmaje, so razpravljali svetniki Janez Moškrič, Jernej 

Pavlin, Matej Javornik, Janez Žagar, Mojca Kucler Dolinar, Mirko Brnič Jager, Mojca Škrinjar, 

Denis Striković, Dejan Crnek, Ana Žličar, Irena Kuntarič Hribar in Anton Kranjc ter župan. 
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Svetnik Janez Moškrič je podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, naj Statutarno pravna 

komisija ali pa predsednik te komisije potrdi, da v primeru sprejema amandmaja svetnikov Janeza 

Moškriča, Mateja Javornika in Janeza Žagarja “pade” celoten akt. 

 

Župan je podal pojasnilo v zvezi s postopkovnim predlogom svetnika Janeza Moškriča. 

 

Svetnica Mojca Kucler Dolinar je podala POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, naj predstavniki 

Oddelka za urejanje prostora povejo, kaj se zgodi z občinskim prostorskim načrtom, če je sprejet 

amandma svetnikov Janeza Moškriča, Mateja Javornika in Janeza Žagarja. 

 

Po končani razpravi je župan dal besedo mag. Miranu Gajšku, ki je podal pojasnilo v zvezi s 

postopkovnim predlogom svetnice Mojce Kucler Dolinar, nato pa je pojasnilo podal tudi župan. 

 

Nato je župan dal na glasovanje: 

 

1. AMANDMA župana: 

 

V Prilogi 1: »Podrobni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) za posamezne enote urejanja 

prostora« se pri enoti urejanja prostora MS-212 v rubriki » Urbanistični pogoji« za tretjim 

stavkom doda nov četrti stavek, ki se glasi: »V primeru izrednih odkritij je treba arheološke 

ostaline prezentirati »in situ«.«.  

 

Župan je predlagal, da mestni svet amandma sprejme. 

 

Navzočnost se ni spremenila (37 svetnikov). 

Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 

 

Amandma je bil sprejet. 

 

 

2. AMANDMA župana: 

 

V Prilogi 1: »Podrobni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) za posamezne enote urejanja 

prostora« se enota urejanja prostora RD-544 spremeni, tako da se glasi: 

 
 »RD-544  
VIŠINA OBJEKTOV do P+Po ali T 
URBANISTIČNI POGOJI Dopustna je gradnja objektov tipa NA – dvojček in 

objektov tipa NB. Posamezne enote je dopustno 
višinsko zamakniti, objekti morajo biti oblikovani 
enotno. Gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov 
ni dopustna, razen majhnih stavb (samo lopa, 
nadstrešek in uta), ograj in podpornih zidov, 
oblikovani morajo biti enotno. Dopustne barve 
fasade so samo bela barva in barve svetlih 
zemeljskih in sivih tonov, lahko v kombinaciji z 
lesom naravne barve. 
Za obstoječi objekt na zemljišču parc. št. 1339/11, k. 
o. Vič, veljajo splošna določila odloka OPN MOL ID 
za namensko rabo SSce in tip NA.«. 

 

Navzočnost se ni spremenila (37 svetnikov). 

Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Amandma je bil sprejet. 
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3. AMANDMA svetnikov Janeza Moškriča, Mateja Javornika in Janeza Žagarja: 

 

V gradivu Predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem 

načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del, se ukine območje urejanja: Cesta v Sadinjo 

vas SO 2899, PC - površine pomembnejših cest, ki se vodi pod interno pobudo Mestne občine 

Ljubljana 2292. 

 

Župan je predlagal, da mestni svet amandmaja ne sprejme. 

 

Navzočnost se ni spremenila (37 svetnikov). 

Za je glasovalo 16 svetnikov. Proti je glasovalo 25 svetnikov. 

 

Amandma ni bil sprejet. 

 

 

4. AMANDMA svetnika Janeza Žagarja: 

 

V gradivu Predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem 

načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del, se ukine območje urejanja: Cesta v Sadinjo 

vas SO 2899, PC - površine pomembnejših cest. 

 

Župan je predlagal, da mestni svet amandmaja ne sprejme. 

 

Navzočnost se ni spremenila (37 svetnikov). 

Za je glasovalo 17 svetnikov. Proti je glasovalo 25 svetnikov. 

 

Amandma ni bil sprejet. 

 

 

5. AMANDMA župana: 

 

V Prilogi 1: »Podrobni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) za posamezne enote urejanja 

prostora« se enota urejanja prostora TR-519 spremeni, tako da se glasi: 

 
 »TR-519  

FI - FAKTOR IZRABE (največ) / 
FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (največ 
%) 

60 

FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH 
POVRŠIN (najmanj %) 

15 

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH 
POVRŠIN (najmanj %) 

Ø 

VIŠINA OBJEKTOV do 20,00 m oziroma več, če je to potrebno zaradi 
tehnološkega 
procesa. 

URBANISTIČNI POGOJI Poleg dopustnih objektov in dejavnosti za območje 
namenske rabe CDd, so za potrebe poštnega 
logističnega centra dopustni tudi naslednji objekti: 
12520 Rezervoarji, silosi in skladišča (samo skladišča 
in pokrite skladiščne površine), 24203 Objekti za 
ravnanje z odpadki (samo zbirni center za odpadke) 
in 21110 Avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in 
regionalne ceste (samo parkirišča za kombinirana in 
tovorna vozila). Dopustni so tudi objekti tipa F ali C.«. 
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V grafičnem delu odloka se na karti 3.1 »Prikaz območij enot urejanja prostora, podrobnejše 

namenske rabe in prostorskih izvedbenih pogojev« v enoti urejanja prostora  TR-519 spremeni 

namenska raba iz »IG – gospodarske cone« v namensko rabo »CDd – območja centralnih 

dejavnosti brez stanovanj«. 

 

S to spremembo se smiselno uskladijo druge karte grafičnega dela OPN MOL ID.  

 

Župan je predlagal, da mestni svet amandma sprejme. 

 

Navzočnost se ni spremenila (37 svetnikov). 

Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 

 

Amandma je bil sprejet. 

 

IV. 

O Prilogi 2, h kateri so svetnik Mirko Brnič Jager, Svetniški klub NSi in župan vložili amandmaje, so 

razpravljali svetniki Mirko Brnič Jager, Mojca Kucler Dolinar in Jernej Pavlin ter župan. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje: 

 

1. AMANDMA župana: 

 

V Prilogi 2: »Usmeritve za izdelavo posameznih OPPN« se pri OPPN 219: Škofovi zavodi, pri 

rubriki »OZNAKA EUP V OPPN« na koncu doda vejica in besedilo »ŠE-618« in pri rubriki 

»Usmeritve za posamezne EUP v OPPN« na koncu doda besedilo: 

 
 »EUP : ŠE-618  

RABA SSsv 
TIPOLOGIJA V 
STOPNJA IZKORIŠČENOSTI 
GRADBENE PARCELE 

 

FI - FAKTOR IZRABE (največ) 0,8 
FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (največ 
%) 

/ 

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH 
POVRŠIN (najmanj %) 

stanovanjske stavbe 30, nestanovanjske stavbe Ø 

FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH 
POVRŠIN (najmanj %) 

stanovanjske stavbe Ø, nestanovanjske stavbe 25 

VIŠINA STAVB / 
USMERITVE ZA EUP  
URBANISTIČNI POGOJI Sočasno z izgradnjo območja je treba zagotoviti javni 

potniški promet.  
Višina novih zgradb praviloma ne sme presegati 
obstoječe zgradbe Škofovih zavodov. Na posameznih 
programsko in s prostorsko zasnovo utemeljenih 
višinskih poudarkih je dopustno zvišanje objektov za 1–
2 etaži od višine Škofovih zavodov. Območje je 
namenjeno izgradnji novega stanovanjskega naselja, v 
sklopu katerega je treba zasnovati nove tipologije 
stanovanj za različne socialne in starostne skupine. 
Vrtec in osnovno šolo je treba umestiti v območje s 
stanovanjskimi objekti. 
Arhitekturno urbanistična zasnova mora varovati in 
upoštevati ambientalno celoto arhitekture stavb in 
parka Škofovih zavodov in vedute iz obravnavanega 
območja na vzpetine na robu Ljubljanskega polja 
severno od Save, vzpetine jugozahodno od Šentvida, 
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odprtost doline vzdolž toka Save, arhitekturne 
dominante: vrh Šmarne gore, cerkev v Šmartnem, 
cerkev v Šentvidu, stavbni kompleks sv. Stanislava. 
Do uveljavitve OPPN je poleg posegov iz 95. člena 
odloka OPN MOL ID v območju dopustno tudi urejanje 
vrtičkov po določilih za namensko rabo ZV; lope niso 
dopustne; za območje vrtičkov ni treba urediti 
parkirišča. 

PROMETNA INFRASTRUKTURA Dovoz je treba urediti z nove Vrtnarske ceste in Ulice 
bratov Komel. 

OKOLJSKA, ENERGETSKA IN 
ELEKTRONSKA KOMUNIKACIJSKA 
GOSPODARSKA 
INFRASTRUKTURA 

Iz območja se lahko odvajajo komunalne odpadne in 
padavinske vode na naslednji način: 
– odpadno komunalno vodo začasno, tj. do izgradnje 
zbiralnika C0, izključno v zbiralnik Iskra – zaradi 
preobremenjenosti ČN Brod je odvajanje odpadne vode 
v smeri Broda nedopustno; po izgradnji zbiralnika C0 se 
komunalne odpadne vode prevežejo na zbiralnik 
Šentvid; 
– odpadno padavinsko vodo v zbiralnik Šentvid, pri 
čemer pa površinski koeficient območja ne sme 
presegati 20 %. 
Oskrba s toploto: 
Na območju Škofovih zavodov bo urejeno 
večgeneracijsko energetsko postrojenje za daljinsko 
oskrbo za ogrevanje, hlajenje, toplo sanitarno vodo in 
tehnologijo. Večgeneracijsko postrojenje bo priključeno 
na zemeljski plin, ki se bo napajal iz obstoječega 
plinovoda10100 Odcep 10000 - MRP Aero (Medvode) v 
upravljanju Geoplin plinovodi. Na mestu priključitve na 
obstoječe omrežje se izvede merilno-regulacijska 
postaja, od katere bo izveden plinovod do postrojenja. 
Oskrba s plinom: 
Zemeljski plin se lahko uporablja le za kuho. 
Načrtovano plinovodno omrežje bo vezano na priključni 
plinovod iz merilno-regulacijske postaje do 
večgeneracijskega energetskega postrojenja in bo 
povezano z obstoječim omrežjem v Šentvidu. 
Oskrba z električno energijo: 
Območje se bo napajalo iz RTP Šiška oziroma RTP 
Litostroj, v primeru večjih oziroma dodatnih potreb pa 
tudi iz načrtovane RTP Stanežiče.«. 

 

V grafičnem delu odloka se na karti 3.1 »Prikaz območij enot urejanja prostora, podrobnejše 

namenske rabe in prostorskih izvedbenih pogojev« v delu enote urejanja prostora ŠE-587 

spremeni namenska raba iz »CDd – območja centralnih dejavnosti brez stanovanj« v 

namensko rabo »SSsv – splošne večstanovanjske površine«. Spremenjeni del postane nova 

enota urejanja prostora z oznako ŠE-618.  

 

V grafičnem delu odloka se na karti 5 »Načini urejanja« novo nastala enota urejanja prostora 

ŠE-618 priključi območju OPPN 219: ŠKOFOVI ZAVODI. 

 

S to spremembo se smiselno uskladijo druge karte grafičnega dela OPN MOL ID.  

 

Župan je predlagal, da mestni svet amandma sprejme. 

 

Navzočnost se ni spremenila (37 svetnikov). 

Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
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Amandma je bil sprejet. 

 

 

2. AMANDMA župana: 

 

V Prilogi 2: »Usmeritve za izdelavo posameznih OPPN« se pri OPPN 249: STANEŽIČE pri 

enoti urejanja prostora ŠE-788 doda rubrika »OKOLJEVARSTVENI POGOJI« z besedilom: 

»V območju je treba načrtovati ustrezne krajinske ureditve in zasaditve zaradi ohranjanja 

prezračevalnega koridorja.«. 

 

Župan je predlagal, da mestni svet amandma sprejme. 

 

Navzočnost se ni spremenila (37 svetnikov). 

Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Amandma je bil sprejet. 

 

 

3. AMANDMA župana: 

 

V Prilogi 2: »Usmeritve za izdelavo posameznih OPPN« pri OPPN 321: TIVOLI pri enoti 

urejanja prostora RŽ-1 v rubriki »Urbanistični pogoji« se prvi, drugi in tretji stavek 

spremenijo, tako da se glasijo: »Za območje OPPN je treba izvesti javni natečaj, ki mora 

upoštevati tudi vplivno območje Hale Tivoli. Dopustna je izvedba zelene strehe, lahko tudi kot 

zelena klančina.«.  

 

Župan je predlagal, da mestni svet amandma sprejme. 

 

Navzočnost se ni spremenila (37 svetnikov). 

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

 

Amandma je bil sprejet. 

 

 

4. AMANDMA Svetniškega kluba NSi: 

 

V celoti se črta OPPN 424: CENTER VARNE VOŽNJE. Grafične priloge in druge priloge se 

ustrezno predrugačijo. 

 

Župan je predlagal, da mestni svet amandma zavrne. 

 

Navzočnost se ni spremenila (37 svetnikov). 

Za je glasovalo 14 svetnikov. Proti je glasovalo 26 svetnikov. 

 

Amandma ni bil sprejet. 

 

 

5. AMANDMA svetnika Mirka Brniča Jagra: 

 

Postavka OPPN 424 - ČR 711 se črta iz predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka 

o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del. 

 

Župan je predlagal, da mestni svet amandma zavrne. 
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Navzočnost se ni spremenila (37 svetnikov). 

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

 

Amandma ni bil sprejet. 

 

 

6. AMANDMA župana: 

 

V Prilogi 2: »Usmeritve za izdelavo posameznih OPPN« se pri OPPN 424: CENTER VARNE 

VOŽNJE pri enoti urejanja prostora ČR-711, v rubriki »Višina objektov« besedilo spremeni, 

tako da se glasi: »Višina objektov se opredeli v OPPN.« in v rubriki »Urbanistični pogoji« se 

prvi stavek spremeni, tako da se glasi: »Iz nabora objektov za namensko rabo IG niso dopustni 

objekti: 12510 Industrijske stavbe, 12520 Rezervoarji, silosi in skladišča in 24203 Objekti za 

ravnanje z odpadki. V območju so dopustni tudi objekti in dejavnosti varne vožnje s 

spremljevalnim programom: 241 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in 

prosti čas, ki so potrebni za ureditev dejavnosti centra varne vožnje.«. 

 

V grafičnem delu odloka se na karti 3.1 »Prikaz območij enot urejanja prostora, podrobnejše 

namenske rabe in prostorskih izvedbenih pogojev« v delu enote urejanja prostora ČR-711 (na 

južni  strani) spremeni namenska raba iz »IG – gospodarske cone« v namensko rabo »K1 – 

najboljša kmetijska zemljišča«, v delu enote v namensko rabo »K2 – druga kmetijska 

zemljišča« in v delu enote v namensko rabo »Go – območja gozdov«.  

 

V grafičnem delu odloka se na karti 5 »Načini urejanja« za navedene dele zmanjša območje 

OPPN 424: CENTER VARNE VOŽNJE.  

 

S to spremembo se smiselno uskladijo druge karte grafičnega dela OPN MOL ID.  

 

Župan je predlagal, da mestni svet amandma sprejme. 

 

Navzočnost se ni spremenila (37 svetnikov). 

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

 

Amandma je bil sprejet. 

 

 

7. AMANDMA župana: 

 

V Prilogi 2: »Usmeritve za izdelavo posameznih OPPN«  se v celoti črtajo usmeritve za OPPN 

425: PRI PRIKLJUČKU BREZOVICA. 

 

V grafičnem delu odloka se na karti 3.1 »Prikaz območij enot urejanja prostora, podrobnejše 

namenske rabe in prostorskih izvedbenih pogojev« v delu enote urejanja prostora VI-54 

spremeni namenska raba iz CDd – območja centralnih dejavnosti brez stanovanj« v namensko 

rabo »K1 – najboljša kmetijska zemljišča« in v delu enote v namensko rabo »K2 – druga 

kmetijska zemljišča« in vrišejo stavbišča obstoječih objektov. 

 

V grafičnem delu odloka se na karti 5 »Načini urejanja« ukine OPPN 425: PRI PRIKLJUČKU 

BREZOVICA. 

 

S to spremembo se smiselno uskladijo druge karte grafičnega dela OPN MOL ID.  

 

Župan je predlagal, da mestni svet amandma sprejme. 
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Navzočnost se ni spremenila (37 svetnikov). 

Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Amandma je bil sprejet. 

 

 

8. AMANDMA župana: 

 

V Prilogi 2: »Usmeritve za izdelavo posameznih OPPN« se pri OPPN 431: NOVI BIZOVIK v 

celoti črtajo usmeritve za enoto urejanja prostora GO-316.  

 

V grafičnem delu odloka se na karti 3.1 »Prikaz območij enot urejanja prostora, podrobnejše 

namenske rabe in prostorskih izvedbenih pogojev« v enoti urejanja prostora GO-316 in delu 

enote urejanja prostora GO-385 (vzhodno od regulacijske linije ceste) spremeni namenska raba 

iz »SSse – splošne eno- in dvostanovanjske površine« v namensko rabo »K1 – najboljša 

kmetijska zemljišča«.  

 

V grafičnem delu odloka se na karti 5 »Načini urejanja« za navedeni del zmanjša območje 

OPPN 431: NOVI BIZOVIK.  

 

S to spremembo se smiselno uskladijo druge karte grafičnega dela OPN MOL ID.  

 

Navzočnost se ni spremenila (37 svetnikov). 

Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Amandma je bil sprejet. 

 

 

Nato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

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

Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del skupaj s 

sprejetimi amandmaji. 

 

Obrazložitev glasu so podali svetniki Mirko Brnič Jager, Jernej Pavlin in Mojca Škrinjar. 

 

Navzočnost se ni spremenila (37 svetnikov). 

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

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 8. 

 

PREDLOG LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA ZA LETO 

2016 

 

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

šport in amandma župana. 

 

Marko Kolenc, vodja Oddelka za šport, je podal uvodno obrazložitev.  

 

Dr. Marta Bon, predsednica Odbora za šport, je podala stališče odbora. 
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Predsednik Statutarno pravne komisije dr. Nejc Brezovar ni želel besede. 

 

 

O aktu v celoti so razpravljali svetniki Mojca Sojar, Mojca Škrinjar, Matej Javornik, Jernej Pavlin in 

Janez Žagar ter župan.  

 

 

I. 

O podpoglavju 2.2. letnega programa športa, h kateremu je župan vložil amandma, ni razpravljal 

nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

AMANDMA župana: 

 

V predlogu Letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana za leto 2016 se črta 

podpoglavje 2.2 Programi vodilnih mestnih panožnih športnih klubov. 

Ostala podpoglavja se ustrezno preštevilčijo. 

 

V četrtem odstavku  predloga Letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana za leto 2016 

(Glavnih izvedbenih ciljih za izboljšanje vrhunskih športnih dosežkov) se črta druga alineja. 

Dosedanji tretja in četrta alineja postaneta druga in tretja alineja. V šestem odstavku se znesek 

»15.170.304 eurov«  nadomesti z zneskom »14.935.304 eurov«. V osmem odstavku se znesek 

»7.654.773 eurov« nadomesti z zneskom »7.419.773 eurov« in znesek »7.174.505 eurov« 

nadomesti z zneskom »6.939.505 eurov«.  

 

V podpoglavju 1.2.1.4 Animacijski programi športne vzgoje mladine in študentov, usmerjenih v 

kakovostni in vrhunski šport se tretji odstavke črta. 

 

V podpoglavju 1.2.1.7 Medfakultetna tekmovanja se v podpoglavju Športna vzgoja otrok, 

mladine in študentov, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport črtajo sedmi, dvanajsti in 

trinajsti odstavek. 

Dosedanji osmi do enajsti odstavek postanejo sedmi do deseti odstavek. 

V podpoglavju Proračunska postavka 081031: Mestne panožne športne šole se črta šesti 

odstavek.  

 

V podpoglavju 2.1 Programi vadbe kakovostnega in vrhunskega športa se črtajo peti, šesti, 

osmi in deveti odstavek. Dosedanji sedmi odstavek postane peti odstavek in dosedanji deseti 

odstavek postane šesti odstavek. 

 

Navzočnost je priglasilo 35 svetnikov. 

Za je glasovalo 36 svetnikov. Proti ni glasovalo nihče. 

 

Amandma je bil sprejet. 

 

 

Nato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Letnega programa športa v Mestni 

občini Ljubljana za leto 2016 skupaj s sprejetim amandmajem. 

 

Navzočnost se ni spremenila (35 svetnikov). 

Za je glasovalo 38 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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AD 9. 

 

PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU JAVNEMU ZAVODU LEKARNA LJUBLJANA K 

NAKUPU NEPREMIČNIN NA NASLOVU HRADECKEGA CESTA 20 V LJUBLJANI 

 

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

prejeli tudi poročilo pristojnega Odbora za finance. 

 

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

 

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

 

Predsednik Statutarno pravne komisije dr. Nejc Brezovar je postavil vprašanje v zvezi s predlogom 

sklepa. Župan je dal besedo Jožki Hegler, nekdanji direktorici Javnega stanovanjskega sklada MOL, 

ki je podala odgovor na vprašanje predsednika komisije, pojasnilo pa je podal tudi župan. 

 

Razpravljali so svetniki Ana Žličar, dr. Zvezdana Snoj, dr. Nejc Brezovar, Mojca Škrinjar, Aleš 

Čerin, Janez Žagar, Marjan Sedmak, Matej Javornik, Mirko Brnič Jager, Irena Kuntarič Hribar in 

Ksenija Sever ter župan. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje  

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

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

Lekarna Ljubljana k nakupu nepremičnin na naslovu Hradeckega cesta 20 v Ljubljani. 

 

Obrazložitev glasu je podal svetnik Matej Javornik. 

 

Navzočnost je priglasilo 38 svetnikov. 

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

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 10. 

 

DOPOLNJENI OSNUTEK ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEMPROSTORSKEM 

NAČRTU 302 VRTNO MESTO KOZARJE – DEL 

 

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

urejanje prostora in urbanizem. 

 

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

prostora, je podala uvodno obrazložitev.  

 

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

 

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

 

Razpravljale so svetnice Mojca Kucler Dolinar, Nataša Sukič in Marija Horvat ter župan. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 

 

 

http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/Dnevni%20red/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/Dnevni%20red/%2B%206.11.2015%20ozsv&FolderCTID=0x0120001430B6ADDFDE0F4EAC607CE888A65792&View=%7b3DDB6B1F-B3AB-42D0-B198-4378326FBF7E%7d
http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/Dnevni%20red/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/Dnevni%20red/%2B%206.11.2015%20ozsv&FolderCTID=0x0120001430B6ADDFDE0F4EAC607CE888A65792&View=%7b3DDB6B1F-B3AB-42D0-B198-4378326FBF7E%7d
http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/Dnevni%20red/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/Dnevni%20red/%2B%206.11.2015%20ozsv&FolderCTID=0x0120001430B6ADDFDE0F4EAC607CE888A65792&View=%7b3DDB6B1F-B3AB-42D0-B198-4378326FBF7E%7d
http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/Dnevni%20red/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/Dnevni%20red/%2B%206.11.2015%20ozsv&FolderCTID=0x0120001430B6ADDFDE0F4EAC607CE888A65792&View=%7b3DDB6B1F-B3AB-42D0-B198-4378326FBF7E%7d
http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/Dnevni%20red/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/Dnevni%20red/%2B9.10%204.1&FolderCTID=0x0120001430B6ADDFDE0F4EAC607CE888A65792&View=%7b3DDB6B1F-B3AB-42D0-B198-4378326FBF7E%7d
http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/Dnevni%20red/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/Dnevni%20red/%2B9.10%204.1&FolderCTID=0x0120001430B6ADDFDE0F4EAC607CE888A65792&View=%7b3DDB6B1F-B3AB-42D0-B198-4378326FBF7E%7d
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PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem 

podrobnem prostorskem načrtu 302 Vrtno mesto Kozarje – del skupaj s pripombami. 
 

Navzočnost je priglasilo 37 svetnikov. 

Za je glasovalo 34 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 11. 

 

PREDLOG STRATEGIJE MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA MLADE 2016 – 2025 

 

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

predšolsko vzgojo in izobraževanje. 

 

Dr. Uroš Grilc, vodja Urada za mladino, je podala uvodno obrazložitev.  

 

Francka Trobec, predsednica Odbora za predšolsko vzgojo in izobraževanje, je podala stališče 

odbora.  

 

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

 

Razpravljali so svetniki Maja Urbanc, Mojca Škrinjar, dr. Nejc Brezovar, Mojca Kucler Dolinar, 

Denis Striković, Nataša Sukič in Emilija Mitrović ter župan.  

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Strategije Mestne občine Ljubljana za 

mlade 2016 – 2025. 

 

Navzočnost je priglasilo 41 svetnikov. 

Za je glasovalo 41 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 12. 

 

PREDLOG SKLEPA O POZITIVNEM PREDHODNEM MNENJU K STRATEGIJI 

JAVNEGA ZAVODA KINODVOR 2016 – 2020 

 

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

kulturo in raziskovalno dejavnost. 

 

Nina Peče, direktorica Javnega zavoda Kinodvor, je podala uvodno obrazložitev.  

 

Dr. Dragan Matića, predsednik Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost, je podal stališče odbora.  

 

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

 

http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/Dnevni%20red/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/Dnevni%20red/%2B9.10%204.1&FolderCTID=0x0120001430B6ADDFDE0F4EAC607CE888A65792&View=%7b3DDB6B1F-B3AB-42D0-B198-4378326FBF7E%7d
http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/Dnevni%20red/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/Dnevni%20red/%2B9.10%204.1&FolderCTID=0x0120001430B6ADDFDE0F4EAC607CE888A65792&View=%7b3DDB6B1F-B3AB-42D0-B198-4378326FBF7E%7d
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Razpravljala sta svetnika Ksenija Sever in Denis Striković. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o pozitivnem predhodnem 

mnenju k Strategiji Javnega zavoda Kinodvor 2016 – 2020. 

 

Navzočnost je priglasilo 37 svetnikov. 

Za je glasovalo 38 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

S tem je bil izčrpan dnevni red 11. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, zato je župan ob 

23.10 uri sejo končal.  

 

 

 

Vodja 

Službe za organiziranje dela mestnega sveta 

Matjaž Bregar 

Župan 

Mestne občine Ljubljana 

Zoran Janković 

 


