
 

Številka: 03202-11/2013-5                                           OSNUTEK  
Datum:   4. 7. 2013 

 

 

Z A P I S N I K 

 

 

26. seje Statutarno pravne komisije (v nadaljevanju: Komisija), ki je bila dne 4. 7. 2013 ob 14.00 uri 

v Klubu 15 Mestne hiše, v Ljubljani, Mestni trg 1. 

 

NAVZOČI : Maša KOCIPER, dr. Marta BON,  Boris MAKOTER in Aleš ČERIN 

 

OSTALI NAVZOČI: Nina MARKOLI (OPVI), Marko KOLENC (OŠ), Tadeja 

MÖDERNDORFER, Mateja DEMŠIČ (OK), Helena REGINA (OVO), Nataša JAZBINŠEK SRŠEN 

(OVO), Darko GRADIŠNIK (OGDP), Jasna TUŠAR (OGDP), Maja MATELIČ (SRPI), Nevenka 

BRUMEN (SRPI) Tilka KLANČAR (OZSV) in strokovna sodelavka Komisije Polona Zupan 

Klopčič. 

 

Sejo je sklicala predsednica Komisije Maša KOCIPER. 

 

S sklicem so člani prejeli naslednji: 

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA:                  

1. Potrditev zapisnikov  23., 24. in 25.  seje Statutarno pravne komisije 

2. Obravnava gradiva za 27. sejo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana 

3. Razno 

 

 

Na glasovanje je bil dan PREDLOG SKLEPA: 

 

Statutarno pravna komisija sprejme predlog dnevnega reda 26. seje Komisije. 

 

PRISOTNI: 4 

ZA: 4 

PROTI: 0 

 

Predlagani sklep je bil sprejet. 

 

 

Komisija je pričela s prvo točko dnevnega reda.  

 

Na glasovanje je bil dan PREDLOG SKLEPA: Potrditev zapisnikov  23., 24. in 25.  seje 

Statutarno pravne komisije 

 

Statutarno pravna komisija potrjuje zapisnike  23., 24. in 25.  seje Statutarno pravne komisije 

 

PRISOTNI: 4 

ZA: 4 

PROTI: 0 

 

Predlagani sklep je bil sprejet. 



 

 2 

 

Komisija je pričela z obravnavo druge točke dnevnega reda: Obravnava gradiva za 27. sejo 

Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana. 

 

Komisija je obravnavala 5.A  točko dnevnega reda MS MOL z naslovom PREDLOG 

ODLOKA O REBALANSU PRORAČUNA MESTNE    OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 

2013  in k njej vloţene amandmaje, ki so se glasili : 

 

I. 

 AMANDMA Svetniškega kluba SDS  k 3. členu : 
V 3. členu Predloga Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2013, ki se 

nanaša na 25. člen, 4. odstavek Odloka o proračunu MOL, se: 

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

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

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

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

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

prestrukturiranja podjetja, ki bo zagotavljalo stvarni trajnostni prometni razvoj JPP v MOL.« 

 

AMANDMA Svetniškega kluba SDS   k 3. členu: 

V 3. členu Predloga Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2013, ki se 

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

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

se glasi: » - zadolţitev ne sme preseči 9.500.000 evrov,« spremeni tako, da se glasi: »zadolţitev je  

dovoljena do višine 500 000 evrov,«  

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

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

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

prestrukturiranja podjetja, ki bo zagotavljalo stvarni trajnostni prometni razvoj JPP v MOL in LUR.« 

 

AMANDMA Svetniškega kluba SDS : 

Pod naslovom proračunskega uporabnika 4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN 

PROMET se v podprogramu 13029003 Urejanje cestnega prometa, naziv projekta ”Uvedba sistema 

enotne mestne kartice”, na PP 045119 in 082023 sredstva rebalansa 2013 v višini (proračun 159 800) 

197.694 (tabela stran III/3) prenesejo na PP 045117 in 045134 ”Rekonstrukcija in izboljšave 

prometno varnostnih razmer” 

 

AMANDMA Svetniškega kluba SDS  

Pod naslovom proračunskega uporabnika 4.11. SLUŢBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN 

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

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

posameznih kontih povečujejo sredstva: Investicijski inženiring, sredstva se povečajo za 10.000 EUR 

za potrebe inţeniringa pri pripravi (novelaciji) projektne dokumentacije PGD, Načrti in druga 

projektna dokumentacija, sredstva se povečajo za 320.000 EUR zaradi novelacije izdelave projektne 

dokumentacvije IDZ in PGD, Plačila drugih storitev in dokumentacije, sredstva se povečajo za 

10.000 EUR zaradi izdelave investicijske dokumentacije (DIIP, PIZ, IP). PH Trţnica, PP 045191, 

vrednosti navedenih kontov skupaj v višini 340.000 EUR, se prenesejo na PP 045117 v višini 

170.000 EVRO in na PP 045134 v višini 170.000 EVRO ”Rekonstrukcija in izboljšave prometno 

varnostnih razmer.” 

  

AMANDMA Svetniškega kluba SDS   

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

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

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

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

MOL in sicer na PP 4205. 
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II. 

AMANDMA Svetniškega kluba SDS  : 

 

Pod naslovom proračunskega uporabnika 4.15. ODDELEK ZA ŠPORT se v programu ŠPORTNA 

DVORANA TIVOLI – EP V KOŠARKI 2013,  na PP 081062, se sredstva v vrednosti 9.204.900,00 

EUR prenesejo na 4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVOSTI IN PROMET na postavko 

4202 Mestni javni promet in sicer na PP 045119 Nakup opreme.    

 

 

Po končani razpravi, je predsednica dala na glasovanje naslednje predloge:  

 

PREDLOG SKLEPA:  

Statutarno pravna komisija v zvezi z amandmaji navedenimi pod  točko I , ki jih je vložil 

Svetniški klub SDS nima pripomb pravne narave. 
 

PRISOTNI: 4 

ZA: 4 

PROTI: 0 

 

Predlagani sklep je bil sprejet. 

 

in 

 

PREDLOG MNENJA: 

Statutarno pravna komisija meni, da je amandma  naveden pod točko II, ki ga je vložil 

Svetniški klub SDS neizvršljiv. Statutarno pravna komisija predlaga, da mestni svet o njem 

ne razpravlja in ne glasuje
1
. 

 
PRISOTNI: 4 

ZA: 4 

PROTI: 0 

 

Predlagano mnenje je bilo sprejeto. 

 

Komisija je nadalje imela redakcijsko pripombo pravne narave ob obravnavi 16.  točke 

dnevnega reda MS MOL z naslovom: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN 

DOPOLNITVAH ODLOKA O ŠTIPENDIRANJU S PREDLOGOM ZA HITRI POSTOPEK 

 

Po končani razpravi, je predsednica dala na glasovanje naslednji predlog amandmaja:  

 

AMANDMA k 12. členu :  

Nad  12. členom  se doda besedilo  »PREHODNA DOLOČBA«  
 

 

Komisija pri drugih točkah dnevnega reda 27. seje MS MOL ni imela pripomb pravne narave. 

 

                                                 
1
 Statutarno pravna komisija meni, da je amandma vloţen pravilno, pravočasno  in  v skladu s  133. členom 

Poslovnika Mestnega sveta MOL (Ur.l. RS, št. 66/07-upb; v nadaljevanju: Poslovnik MS MOL), vendar je  

neizvršljiv. 

Predlagatelj predlaga prenos sredstev v višini 9.204.900,00 EUR iz PP 081062. Navedeno ni moţno, saj v letu 

2013 na  PP 081062 ni sredstev in jih tako tudi ni moţno prenesti na druge postavke.  
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Po zaključku druge točko dnevnega reda je Komisija  prešla na tretjo točko: Razno, pri kateri ni bilo 

razprave. 

 

 

Seja je bila končana ob 14.25 uri. 

 

Pripravila: 

Polona Zupan Klopčič 

 

 

Maša Kociper 

Predsednica Komisije 

 

 

 


