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Številka: 03200-13/2016-50 

Datum: 7. 11. 2016 

 

 

ZAPISNIK 

 

 

19. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, ki je bila v ponedeljek, 24. oktobra 2016. 

 

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, Klemen Babnik, dr. Marta Bon, Mirko Brnič Jager, Anton Colarič, 

Dejan Crnek, Aleš Čerin, Stanka Ferenčak Marin, Tjaša Ficko, Marija Horvat, Matej Javornik, Anton 

Kastelic, Iztok Kordiš, prof. Janez Koželj, Anton Kranjc, Mojca Kucler Dolinar, Tomaž Kučič, Irena 

Kuntarič Hribar, dr. Anže Logar, dr. Dragan Matić, Emilija Mitrović, Janez Moškrič, Jernej Pavlin, 

Ksenija Sever, Simona Pirnat Skeledžija, Dunja Piškur Kosmač, Tone 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, Julka Žibert in Ana Žličar.  

 

Seje se ni udeležila svetnica mag. Mojca Lozej.  

 

Seja se je pričela ob 15.33 uri ob navzočnosti 31 svetnikov. 

 

Dnevni red so svetniki prejeli s sklicem seje: 

1.  Potrditev zapisnika 18. 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 2016 

   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 2016  

   c) 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) Osnutek Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2017 

    b) Osnutek Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2018 

7.   Predlog Rebalansa finančnega načrta Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine  

    Ljubljana za leto 2016  

8.   Predlog Sklepa o imenovanju revizorja letnega poročila Javnega stanovanjskega sklada  

    Mestne občine Ljubljana za leti 2016 in 2017 

9.   Osnutek Odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana  

10. Predlog Sklepa o dopolnitvah Sklepa o cenah posameznih vrst vozovnic v mestnem  

    linijskem prevozu potnikov  

11. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah s parc. št.  

    598/2, k. o. 2636 – Bežigrad, s parc. št. 720/8, k. o. 2636 – Bežigrad, in s parc. št. 1666/3,  

    k. o. 1738 – Dravlje 

12. Predlog Sklepa o razglasitvi Mestne občine Ljubljana za območje brez trgovinsko- 
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    investicijskih sporazumov TTIP, CETA in TiSA  

 

Po sklicu seje pa so prejeli predlog Svetniškega kluba NSi za umik 12. točke z naslovom »Predlog 

Sklepa o razglasitvi Mestne občine Ljubljana za območje brez trgovinsko-investicijskih 

sporazumov TTIP, CETA in TiSA«. 
 

Razpravljali so svetniki Mojca Sojar, Nataša Sukič, Denis Striković, dr. Dragan Matić, Mojca Kucler 

Dolinar in Klemen Babnik. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje najprej 

 

PREDLOG Svetniškega kluba NSi za spremembo dnevnega reda: 
 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se z dnevnega reda 19. seje mestnega 

sveta umakne predlagana 12. točka z naslovom »Predlog Sklepa o razglasitvi Mestne občine 

Ljubljana za območje brez trgovinsko-investicijskih sporazumov TTIP, CETA in TiSA«. 

 

Župan je predlagal, da mestni svet predloga ne sprejme. 

 

Navzočnost je priglasilo 36 svetnikov. 

Za je glasovalo 13 svetnikov. Proti je glasovalo 22 svetnikov. 

 

Predlagana sprememba dnevnega reda ni bila sprejeta. 

 

 

Nato je dal župan na glasovanje še 

   

PREDLOG SKLEPA: 
 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog dnevnega reda 19. seje mestnega sveta. 

 

Navzočnost se ni spremenila (36 svetnikov). 

Za je glasovalo 22 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki. 

 

Predlagani dnevni red je bil sprejet. 

 

 

AD 1. 

 

POTRDITEV ZAPISNIKA 18. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli po sklicu seje.  

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi zapisnik 18. seje Mestnega sveta Mestne občine 

Ljubljana z dne 26. septembra 2016. 

 

Navzočnost je priglasilo 36 svetnikov. 

Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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AD 2. 

 

VPRAŠANJA IN POBUDE SVETNIKOV TER ODGOVORI NA VPRAŠANJA IN 

POBUDE 

 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli po sklicu seje.  

 

Pisno vprašanje z zahtevo za ustno predstavitev so poslali svetniki Denis Striković (glede 

sporazumov TTIP idr.), ki je med sejo svoje vprašanje umaknil, Mojca Škrinjar (glede 

poimenovanja trga po dr. Jožetu Pučniku) in Anton Kranjc (glede Drenikovega vrha).  

 

Vprašanja in pobude so poslali: 

- Svetniški klub DeSUS (glede javnega redu in miru v središču mesta); 

- svetnik Anton Kastelic (glede dostopnosti javnih stavb in parkirnih mest za invalide in osebe z 

oviranostmi); 

- svetnik Anton Colarič (glede 

  1. avditorija Črnuče, 

  2. podaljšanja proge 21, 

  3. zunanjih športnih površin pri OŠ n.h. Maksa Pečarja, 

  4. izvajanja projekta Kul služba!, 

  5. mladinskega centra, 

  6. prisotnosti odvisnikov v soseski Tabor, 

  7. podpore Mladinskemu svetu Ljubljane); 

- svetnica Mojca Škrinjar (glede 

  1. osebnega prometa, 

  2. Podutiške ceste, 

  3. rumenih pasov za LPP promet); 

- svetnik Matej Javornik (glede razvoja turizma v Ljubljani); 

- svetnica Simona Pirnat Skeledžija (glede hrupa ob obvoznici na območju Viča); 

- svetnik Janez Žagar (glede sklada za projekte mladinskih organizacij); 

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

- Svetniški klub NSi (glede 

  1. poslovnih prostorov ČS Šiška, 

  2. solastništva zgradbe na Brdnikovi 14, 

  3. plačila priklopa na kanalizacijsko omrežje, 

  4. postavitve nadzemnega hidranta pred gasilnim domom na Viču, 

  5. prodaje parcele PGD Ljubljana Vič); 

- svetnik Denis Striković (glede Skupnostnega centra Štepanjsko naselje). 

   

Odgovore na vprašanja z 18. seje mestnega sveta so prejeli vsi svetniki. Na vprašanja iz 19. seje pa 

je svetnik Anton Colarič prejel odgovora na vprašanji glede izvajanja projekta Kul služba! in glede 

mladinskega centra. 

 

1. 

Besedo za ustno postavitev vprašanja je župan dal svetnici Mojci Škrinjar.  

 

Besedo za odgovor na vprašanje svetnice je župan dal Janezu Moškriču, predsedniku Komisije za 

poimenovanje naselij in ulic, ki je pristojna za obravnavo tovrstnih predlogov.  

 

2. 

Besedo za ustno postavitev vprašanja je župan dal svetniku Antonu Kranjcu.  

 

Na vprašanje svetnika je odgovoril vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet David 

Polutnik.  
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AD 3. 

 

POROČILO ŽUPANA 

 

Župan je predstavil poročilo. 

 

 

AD 4. 

 

KADROVSKE ZADEVE 

 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli po sklicu seje. 

 

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

obrazložitev. 

 

1. PREDLOG SKLEPA O PRENEHANJU MANDATA IN IMENOVANJU NADOMESTNE 

PREDSTAVNICE MESTNE OBČINE LJUBLJANA V SVET OSNOVNE ŠOLE MIRANA 

JARCA 

 

Odpiram razpravo: 

 

Ugotavljam, da je razprava končana, zato prehajamo h glasovanju o 

 

PREDLOGU SKLEPA: 

 

I. 

Mateji DROBNIČ  preneha mandat članice Sveta Osnovne šole Mirana Jarca. 

 

  

II. 

V  Svet Osnovne šole Mirana Jarca se za predstavnico Mestne občine Ljubljana   i m e n u j e : 

 

Maja URBANC. 

 

Mandat imenovane je vezan na mandat sveta šole.  

 

Navzočnost je priglasilo 36 svetnikov. 

Za je glasovalo 37 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

2. PREDLOG SKLEPA O POPRAVKU SKLEPA O IMENOVANJU TREH PREDSTAVNIC 

MESTNE OBČINE LJUBLJANA V SVET OSNOVNE ŠOLE ŠMARTNO POD ŠMARNO 

GORO 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

V sklepu številka 014-117/16-1 se priimek »PURKAT« popravi tako, da se glasi »PURKART«. 

 

Navzočnost se ni spremenila (36 svetnikov). 

Za je glasovalo 35 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
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Sklep je bil sprejet. 

 

 

3. PREDLOG SKLEPA O POPRAVKU SKLEPA O IMENOVANJU TREH PREDSTAVNIC 

MESTNE OBČINE LJUBLJANA V SVET VRTCA ŠENTVID 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

V sklepu številka 014-104/16-1 se ime »Bernarda« popravi tako, da se glasi »Barbara«. 

 

Navzočnost se ni spremenila (36 svetnikov). 

Za je glasovalo 36 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

4. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA V SVET GIMNAZIJE POLJANE 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

                                                                         I. 

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

 

Ksenija SEVER. 

 

                                                                         II. 

Mandat imenovane traja štiri leta. 

 

Navzočnost se ni spremenila (36 svetnikov). 

Za je glasovalo 39 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

5. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA V SVET SREDNJE MEDIJSKE IN GRAFIČNE ŠOLE LJUBLJANA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

V Svet Srednje medijske in grafične šole Ljubljana  s e   i m e n u j e : 

 

Janez MOŠKRIČ. 

 

                                                        II. 

Mandat imenovanega traja štiri leta. 

 

Navzočnost se ni spremenila (36 svetnikov). 

Za je glasovalo 40 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
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Sklep je bil sprejet. 

 

 

6. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA V SVET DIJAŠKEGA DOMA IVAN CANKAR 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

 V  Svet Dijaškega doma Ivan Cankar s e   i m e n u j e : 

 

mag. Tomaž OGRIN. 

 

II. 

Mandat imenovanega traja štiri leta.  

 

Navzočnost se ni spremenila (36 svetnikov). 

Za je glasovalo 38 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

7. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO OSNOVNE ŠOLE 

BIČEVJE 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Miriam STANONIK se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Osnovne šole Bičevje. 

 

Navzočnost se ni spremenila (36 svetnikov). 

Za je glasovalo 38 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

8. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU DIREKTORICE JAVNEGA ZAVODA 

LJUBLJANSKI GRAD  

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

Za direktorico javnega zavoda Ljubljanski grad  s e   i m e n u j e : 

 

Mateja AVBELJ VALENTAN. 

 

II. 

Mandat imenovane traja pet let. 

 

Navzočnost se ni spremenila (36 svetnikov). 

Za je glasovalo 33 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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AD 5. 

 

A) PREDLOG ODLOKA O REBALANSU PRORAČUNA MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA ZA LETO 2016 

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 2016 

C)  PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBI SKLEPA O DOLOČITVI SKUPNE    

      VREDNOSTI PRAVNIH POSLOV NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA, KI JIH     

      LAHKO SKLEPA MESTNA OBČINA LJUBLJANA V LETU 2016       

 

Mestni svet najprej obravnaval točko a. 

 

A) PREDLOG ODLOKA O REBALANSU PRORAČUNA MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA ZA LETO 2016 

 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli amandmaje župana in poročila 

naslednjih odborov Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana: 

- Odbora za šport, 

- Odbora za predšolsko vzgojo in izobraževanje, 

- Odbora za gospodarske javne službe in promet, 

- Odbora za zaščito, reševanje in civilno obrambo, 

- Odbora za lokalno samoupravo, 

- Odbora za zdravje in socialno varstvo,  

- Odbora za varstvo okolja, 

- Odbora za ravnanje z nepremičninami, 

- Odbora za stanovanjsko politiko in 

- Odbora za finance. 

 

Župan je podal informacijo o glasovanjih na odborih. 

 

Saša Bistan iz Oddelka za finance in računovodstvo je podala uvodno obrazložitev.  

 

Marija Horvat, podpredsednica Odbora za finance, je podala stališče odbora. 

 

Predsednik Statutarno pravne komisije Klemen Babnik je podal stališče komisije. 

 

O aktu v celoti so razpravljali svetniki: Matej Javornik, Ksenija Sever, Mojca Kucler Dolinar, Janez 

Moškrič, Denis Striković, Janez Žagar, Mojca Škrinjar in dr. Anže Logar. 

 

Po končani razpravi je pojasnila in odgovore v zvezi z razpravami svetnikov podal župan. 

 

I. 

O proračunskem uporabniku 4.7. Oddelek za kulturo, h kateremu je župan vložil amandmaja, ni 

razpravljal nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

1. AMANDMA župana: 

 

V finančnem načrtu 4.7. Oddelek za kulturo, v podprogramu 18029001 Nepremična kulturna 

dediščina, se povečajo sredstva na proračunskih postavkah (v nadaljevanju: PP) in kontih, kot 

sledi: 

- PP 082017  Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine, konto 4205 (podkonto 420501),  

se poveča za 2.155,88 EUR; 

- PP 082054  Urejanje vojnih grobišč – sredstva MDDDSZ, konto 4205 (podkonto 420501),  

se poveča za  33.000,00 EUR. 
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Sredstva na PP 082017 se zagotovijo iz finančnega načrta 4.3. Oddelek za ravnanje z 

nepremičninami, iz podprograma 16069001 Urejanje občinskih zemljišč, iz PP 062091 Urejanje 

zemljišč, iz konta 4027 (podkonto 402702), v višini 2.155,88 EUR. 

 

Sredstva na namenski proračunski postavki 082054 Urejanje vojnih grobišč – sredstva 

MDDDSZ,  v višini 33.000 EUR se zagotovijo s povečanjem namenskih prihodkov v bilanci A. 

Prihodki in odhodki na kontu 7400 (podkontu 740001) za pričakovane prihodke iz državnega 

proračuna v enaki višini. 

 

V III. del proračuna se v seznam NRP občine, v podprogram 18029001 Nepremična kulturna 

dediščina, uvrsti nov NRP pod šifro 7560-16-0604: Obnova vodnjaka življenja na ljubljanskih 

Žalah. 

Ocenjena vrednost celotnega investicijskega projekta je 42.457,58 EUR s kolonami in 

vrednostmi kot sledi:  

A - Proračunski viri:  

- PP 082017, Plan 2016: 2.155,88 EUR, Plan 2017: 7.301,70 EUR; 

B – Državni proračun:   

- PP 082054, Plan 2016: 33.000,00 EUR. 

 

Skladno s tem amandmajem se uskladijo vsi ostali deli proračuna in obrazložitve, vključno z 

načrtom razvojnih programov ter obrazložitvami. 

 

Navzočnost je priglasilo 42 svetnikov. 

Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Amandma je bil sprejet. 

 

 

2. AMANDMA župana: 

 

V finančnem načrtu 4.7. Oddelek za kulturo se sredstva na proračunskih postavkah (v 

nadaljevanju: PP) in kontih povečajo, kot sledi:   

- v podprogramu 18039002 Umetniški programi, na PP 082044 Javni kulturni programi in 

projekti, konto 4133 (podkonto 413302),  v višini 45.797,20  EUR; 

- v podprogramu 18039005 Drugi programi v kulturi, na PP 082022 Investicijsko 

vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture, konto 4323 (podkonto 432300 in 

NRP 7560-10-0178), v višini 12.849,14 EUR; 

- v podprogramu 18039005 Drugi programi v kulturi, na PP 082023 Funkcionalna 

oprema, konto 4323 (podkonto 432300 in NRP 7560-10-0179), v višini 12.771,89 EUR. 

 

Sredstva v višini 71.418,23 EUR se zagotovijo iz finančnega načrta 4.3. Oddelek za ravnanje z 

nepremičninami, iz podprograma 16069001 Urejanje občinskih zemljišč, iz PP 062091 Urejanje 

zemljišč, iz konta 4027 (podkonto 402702). 

 

Skladno s tem amandmajem se uskladijo vsi ostali deli proračuna in obrazložitve, vključno z 

načrtom razvojnih programov ter obrazložitvami. 

 

Navzočnost se ni spremenila (42 svetnikov). 

Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Amandma je bil sprejet. 

 

 

II. 

O proračunskem uporabniku 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varstvo, h kateremu je župan vložil 

amandma, ni razpravljal nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

AMANDMA župana: 
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V finančnem načrtu 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varstvo, v podprogramu 20049003 

Socialno varstvo starih, se povečajo sredstva na proračunskih postavkah (v nadaljevanju: PP) in 

kontih  (evropski projekt A-QU-A – Aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju,  NRP 7560-

14-0529), kot sledi: 

 

- PP 107005  A-QU-A – lastna udeležba, konto 4000,  se poveča za 405,00 EUR; 

- PP 107006  A-QU-A – država- MGRT, konto 4000,  se poveča za  1.215,00 EUR; 

- PP  107007 A-QU-A – Norveški FM , konto 4000,  se poveča za  6.480,00 EUR. 

 

Dodatna sredstva za lastno udeležbo v višini 405,00 EUR na PP 107005 se zagotovijo v okviru 

istega finančnega načrta, iz podprograma 20049003 Socialno varstvo starih, iz PP 102001 Splošni 

socialni zavodi, iz konta 4119. 

 

Sredstva na namenskih proračunskih postavkah 107006 A-QU-A – država - MGRT,  v višini  

1.215,00 EUR in PP  107007 A-QU-A – Norveški FM,  v višini 6.480,00 EUR se zagotovijo s 

povečanjem namenskih prihodkov v bilanci A. Prihodki in odhodki, kot sledi:  

 

- sredstva na kontu 7400 (podkontu 740001) se povečajo  za pričakovane prihodke iz 

državnega proračuna v višini 1.215,00 EUR in 

- sredstva na kontu 7417 (podkontu 741700)  se povečajo za pričakovan priliv iz 

norveškega finančnega mehanizma v višini 6.480,00 EUR. 

 

Skladno s tem amandmajem se uskladijo vsi ostali deli proračuna in obrazložitve, vključno z 

načrtom razvojnih programov ter obrazložitvami. 

 

Navzočnost se ni spremenila (42 svetnikov). 

Za je glasovalo 33 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Amandma je bil sprejet. 

 

 

Saša Bistan je povedala, da je rebalans proračuna za leto 2016 po sprejetih amandmajih glede 

prihodkov in odhodkov usklajen. 

 

Župan je podal ugotovitev, da je rebalans proračuna za leto 2016 po sprejetih amandmajih usklajen 

glede prihodkov in odhodkov, in nato dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

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

občine Ljubljana za leto 2016 skupaj s sprejetimi amandmaji. 

 

Navzočnost se ni spremenila (42 svetnikov). 

Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti je glasovalo 5 svetnikov. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

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 2016 

 

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

z nepremičninami, dopis o dodatni poročevalki, poročilo Statutarno pravne komisije ter dodatno 

gradivo (tabelo). 

 

Damjana Popović Ljubi iz Oddelka za ravnanje z nepremičninami je podala uvodno obrazložitev.  
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Jelka Žekar, predsednica Odbora za ravnanje z nepremičninami, je podala stališče odbora. 

 

Predsednik Statutarno pravne komisije Klemen Babnik je predstavil poročilo komisije. 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

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 (42 svetnikov). 

Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

C) 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 ravnanje 

z nepremičninami in dopis o dodatni poročevalki. 

 

Damjana Popović Ljubi iz Oddelka za ravnanje z nepremičninami je podala uvodno obrazložitev.  

 

Jelka Žekar, predsednica Odbora za ravnanje z nepremičninami, je podala stališče odbora. 

 

Predsednik Statutarno pravne komisije Klemen Babnik je podal stališče komisije. 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

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 (42 svetnikov). 

Za je glasovalo 33 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 6. 

 

A) OSNUTEK ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 

2017 

 

B) OSNUTEK ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 

2018 

 

Župan je predlagal, da mestni svet točki a in b obravnava skupaj, glasovanje pa bo potekalo o vsakem 

osnutku posebej. 
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Gradivo za obe točki so svetniki prejeli. Po sklicu so prejeli pripombe oziroma pobude meščanov, 

svetov četrtnih skupnosti in Svetniškega kluba SMC ter poročila naslednjih odborov Mestnega sveta 

Mestne občine Ljubljana: 

- Odbora za šport, 

- Odbora za lokalno samoupravo, 

- Odbora za gospodarske javne službe in promet, 

- Odbora za stanovanjsko politiko, 

- Odbora za varstvo okolja, 

- Odbora za zaščito, reševanje in civilno obrambo, 

- Odbora za predšolsko vzgojo in izobraževanje, 

- Odbora za zdravje in socialno varstvo, 

- Odbora za ravnanje z nepremičninami in 

- Odbora za finance. 

 

Župan je podal informacijo o glasovanjih na odborih. 

 

Saša Bistan iz Oddelka za finance in računovodstvo je podala uvodno obrazložitev. 

 

Podpredsednica pristojnega Odbora za finance Marija Horvat je predstavila stališče odbora k obema 

osnutkoma odlokov. 

 

Predsednik Statutarno pravne komisije Klemen Babnik je podal stališče komisije. 

 

Razpravljali so svetniki dr. Dragan Matić, Ana Žličar, Ksenija Sever, Nataša Sukič, Denis Striković, 

Mirko Brnič Jager, Mojca Kucler Dolinar, Janez Moškrič, Maja Urbanc, Marija Horvat, Matej 

Javornik, Irena Kuntarič Hribar, Janez Žagar, Mojca Škrinjar, Simona Pirnat Skeledžija in dr. Anže 

Logar ter župan. 

 

Po končani razpravi je odgovore in pojasnila v zvezi z razpravami svetnikov podal župan in nato dal 

na glasovanje: 

 

1. PREDLOG SKLEPA k točki A: 

 

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

Ljubljana za leto 2017 skupaj s pripombami. 

 

Obrazložitev glasu sta podala svetnika Mirko Brnič Jager in Irena Kuntarič Hribar. 

 

Navzočnost je priglasilo 37 svetnikov. 

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

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

2. PREDLOG SKLEPA k točki B: 

 

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

Ljubljana za leto 2018 skupaj s pripombami. 

 

Navzočnost se ni spremenila (37 svetnikov). 

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

 

Svetnik dr. Anže Logar je zahteval ponovitev glasovanja. 

 

Župan je dal predlog sklepa ponovno na glasovanje. 

 

Navzočnost se ni spremenila (37 svetnikov). 

Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti je glasovalo 9 svetnikov. 
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Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 7. 

 

PREDLOG REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA JAVNEGA STANOVANJSKEGA 

SKLADA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2016 

 

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.  

 

Marija Horvat, podpredsednica Odbora za finance, je podala stališče odbora. 

 

Predsednik Statutarno pravne komisije Klemen Babnik je podal stališče komisije. 

 

Razpravljala sta svetnik Matej Javornik ter župan. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Rebalansa finančnega načrta Javnega 

stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leto 2016. 

 

Navzočnost je priglasilo 32 svetnikov. 

Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 8. 

 

PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU REVIZORJA LETNEGA POROČILA JAVNEGA 

STANOVANJSKEGA SKLADA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETI 2016 IN 2017 

 

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

finance in poročilo Statutarno pravne komisije. 

 

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

 

Marija Horvat, podpredsednica Odbora za finance, je podala stališče odbora. 

 

Predsednik Statutarno pravne komisije Klemen Babnik je predstavil poročilo komisije. 

 

Razpravljala je svetnica Ana Žličar. 

 

Pojasnilo v zvezi z razpravo svetnice je podal Sašo Rink. 

 

Nato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o imenovanju revizorja letnega 

poročila Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leti 2016 in 2017. 

 



13 

 

Navzočnost je priglasilo 32 svetnikov. 

Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 9. 

 

OSNUTEK ODLOKA O UREJANJU PROMETA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA 

 

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

gospodarske javne službe in promet. 

 

Mag. Jasna Tušar iz Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet je podala uvodno obrazložitev.  

 

Ob 21. uri je vodenje seje prevzel podžupan Aleš Čerin. 

 

Julka Žibert, predsednica Odbora za gospodarske javne službe in promet, je podala stališče odbora.  

 

Predsednik Statutarno pravne komisije Klemen Babnik je podal stališče komisije. 

 

Razpravljali so svetniki: Nataša Sukič, Maja Urbanc, Aleš Čerin, Mojca Kucler Dolinar, Mirko Brnič 

Jager in Janez Moškrič. 

 

Ob 21.17 uri je med razpravo svetnika Mirka Brniča Jagra vodenje seje ponovno prevzel župan. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme osnutek Odloka o urejanju prometa v Mestni 

občini Ljubljana skupaj s pripombami. 

 

Navzočnost je priglasilo 34 svetnikov. 

Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 10. 

 

PREDLOG SKLEPA O DOPOLNITVAH SKLEPA O CENAH POSAMEZNIH VRST 

VOZOVNIC V MESTNEM LINIJSKEM PREVOZU POTNIKOV 

 

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

Sostro in poročilo pristojnega Odbora za gospodarske javne službe in promet in odgovor Oddelka za 

gospodarske dejavnosti in promet na sklep sveta četrtne skupnosti. 

 

Mag. Jasna Tušar iz Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet je podala uvodno obrazložitev.  

 

Julka Žibert, predsednica Odbora za gospodarske javne službe in promet, je podala stališče odbora.  

 

Predsednik Statutarno pravne komisije Klemen Babnik je podal stališče komisije. 

 

Razpravljale so svetnice Maja Urbanc, Mojca Sojar in Mojca Škrinjar.  

 

Odgovore in pojasnila v zvezi z razpravami svetnic sta po končani razpravi podala David Polutnik, 

vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, in župan. 
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Nato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o dopolnitvah Sklepa o cenah 

posameznih vrst vozovnic v mestnem linijskem prevozu potnikov. 

 

Navzočnost je priglasilo 36 svetnikov. 

Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 11. 

 

PREDLOG SKLEPA O UKINITVI STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA NA 

NEPREMIČNINAH S PARC. ŠT. 598/2, K. O. 2636 – BEŽIGRAD, S PARC. ŠT. 720/8, K. O. 

2636 – BEŽIGRAD, IN S PARC. ŠT. 1666/3, K. O. 1738 - DRAVLJE 

 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem 18. seje. Po sklicu 19. seje so prejeli poročilo pristojnega Odbora 

za urejanje prostora. 

 

Mag. Jasna Tušar iz Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet je podala uvodno obrazložitev.  

 

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

 

Predsednik Statutarno pravne komisije Klemen Babnik je podal stališče komisije. 

 

Razpravljala sta svetnica Mojca Kucler Dolinar ter župan. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega 

javnega dobra na nepremičninah s parc. št. 598/2, k. o. 2636 – Bežigrad, s parc. št. 720/8, k. o. 

2636 – Bežigrad, in s parc. št. 1666/3, k. o. 1738 – Dravlje. 

 

Navzočnost je priglasilo 37 svetnikov. 

Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 12. 

 

PREDLOG SKLEPA O RAZGLASITVI MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA OBMOČJE 

BREZ TRGOVINSKO-INVESTICIJSKIH SPORAZUMOV TTIP, CETA IN TISA 

 

Gradivo in sklep o določitvi pristojnega delovnega telesa mestnega sveta so svetniki prejeli s sklicem 

seje. Po sklicu seje so prejeli še poročilo pristojnega Odbora za gospodarske dejavnosti, turizem in 

kmetijstvo in poročilo Statutarno pravne komisije. Med sejo so prejeli še nadomestni predlog sklepa 

župana. 

 

Svetnica Mojca Kucler Dolinar je podala POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, naj mestni svet 

glede na to, da je Belgija zavrnila podpis CETE, zaključi razpravo o tej točki in jo ponovno odpre, ko 

bo zopet aktualno. 
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Župan je podal pojasnilo v zvezi s postopkovnim predlogom sklepa svetnice. 

 

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

predlagateljica Nataša Sukič obrazložila.  

 

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

 

Nataša Sukič, samostojna svetnica Združene levice, je podala uvodno obrazložitev.  

 

Bojan Albreht, podpredsednik Odbora za gospodarske dejavnosti, turizem in kmetijstvo, je podal 

stališče odbora.  

 

Predsednik Statutarno pravne komisije Klemen Babnik je predstavil poročilo komisije. 

 

Razpravljala sta svetnika Irena Kuntarič Hribar in dr. Dragan Matić. 

 

Svetnica Mojca Kucler Dolinar je podala POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da mestni svet v 

skladu s 106. členom poslovnika mestnega sveta zaključi z razpravo in s to točko dnevnega reda. 

 

Župan je dal na glasovanje 

 

POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnice Mojce Kucler Dolinar: 

 

Obravnava točke se zaključi. 

 

Župan je predlagal, da mestni svet predloga ne sprejme. 

 

Navzočnost je priglasilo 39 svetnikov. 

Za je glasovalo 16 svetnikov. Proti je glasovalo 19  svetnikov. 

 

Postopkovni predlog sklepa ni bil sprejet. 

 

 

Nato sta razpravljala še svetnika Denis Striković in Nataša Sukič. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje najprej 

 

PREDLOG SKLEPA župana: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana poziva Vlado Republike Slovenije in Državni zbor 

Republike Slovenije, da zavrneta ratifikacijo trgovinsko-investicijskih sporazumov TTIP, CETA 

in TiSA. 

 

Navzočnost je priglasilo 26 svetnikov. 

Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

Ker je bil sprejet predlog sklepa župana, o naslednjem predlogu sklepa predlagateljice mestni svet ni 

glasoval: 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o razglasitvi Mestne občine 

Ljubljana za območje brez trgovinsko-investicijskih sporazumov TTIP, CETA in TiSA.  
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S tem je bil izčrpan dnevni red 19. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, zato je župan ob 

22.02 uri sejo končal.  

 

 

 

Vodja 

Službe za organiziranje dela mestnega sveta 

Matjaž Bregar 

 

Župan 

Mestne občine Ljubljana 

Zoran Janković 

 

 


