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Številka: 90000-11/2018-31 

Datum: 26. 6. 2018 

 

 

ZAPISNIK 

 

 

35. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, ki je bila v ponedeljek, 18. junija 2018. 

 

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, Klemen Babnik, 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, mag. Mojca Lozej, dr. Dragan Matić, Ida Medved, Emilija Mitrović Miloš, 

Janez Moškrič, Simona Pirnat Skeledžija, Dunja Piškur Kosmač, Tone Podobnik, mag. Nevzet Porić, 

Marjan Sedmak, Ksenija Sever, dr. Zvezdana Snoj, Mojca Sojar, Denis Striković, Nataša Sukič, 

Danilo Šarić, Mojca Škrinjar, Francka Trobec, Maja Urbanc, Nada Verbič, Janez Žagar, Jelka Žekar, 

Julka Žibert in Ana Žličar.  

 

Seje se nista udeležila svetnika dr. Marta Bon in prof. dr. Gregor Tomc.  

 

Seja se je pričela ob 15.30 uri ob navzočnosti 26 svetnikov. 

 

Dnevni red 35. seje so svetniki prejeli s sklicem seje: 

1. Potrditev zapisnika 34. 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 2018 

      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 2018  

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

                nepremičnega premoženja, ki jih lahko sklepa Mestna občina Ljubljana v letu 2018  

6. a) Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2019 

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

          Ljubljana v vrednosti nad 200.000 eurov za leto 2019  

      c) Predlog Sklepa o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov nepremičnega 

          premoženja, ki jih lahko sklepa Mestna občina Ljubljana v letu 2019   

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

          Ljubljana za leto 2018 

      b) Predlog Finančnega načrta Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana 

          za leto 2019  

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

stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana  
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9. a) Predlog Sklepa o soglasju k predlogu za vpis Lutkovnega muzeja Lutkovnega  

                 gledališča Ljubljana v razvid muzejev  

 b) Predlog Sklepa o potrditvi Programa varovanja, Ocene stopnje tveganja in načrta  

           varovanja za varovano območje Lutkovno gledališče Ljubljana ter škodnega  

           zavarovanja muzejskih zbirk  

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

Mestna knjižnica Ljubljana 

11. Predlog Sklepa o določitvi dela plače za delovno uspešnost direktorice javnega zavoda 

Mednarodni grafični likovni center za leto 2017 iz naslova prodaje blaga in storitev na 

trgu  

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

Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije za obdobje januar 2017 - 

december 2017 iz naslova povečanega obsega dela 

13. Predlog Strategije športa v Mestni občini Ljubljana do 2028 

14. Dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem 

podrobnem prostorskem načrtu 420 Polje - Pokopališče  

15. Predlog Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Mestni 

občini Ljubljana za volilno leto 2018 

16. Predlog Odloka o določitvi imen ulic, parkov, trgov in sprememb potekov ulic na 

območju Mestne občine Ljubljana 

 

O dnevnem redu ni razpravljal nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 
 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog dnevnega reda 35. seje mestnega sveta. 

  

Navzočnost je priglasilo 26 svetnikov. 

Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Predlagani dnevni red je bil sprejet. 

 

 

AD 1. 

 

POTRDITEV ZAPISNIKA 34. 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 34. seje Mestnega sveta Mestne občine 

Ljubljana z dne 28. maja 2018. 

 

Navzočnost je priglasilo 27 svetnikov. 

Za je glasovalo 26 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.  

 

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

 

Vprašanja in pobude so poslali: 

- svetnik Mirko Brnič Jager (glede fotogalerije mestnih svetnikov), 

- svetnica Nataša Sukič (glede Hradeckega ceste), 

- svetnica Simona Pirnat Skeledžija (glede kmečke ohceti v Ljubljani), 

- svetnica Mojca Sojar (glede 

  1. obnove cest, 

  2. sanacije mostu, ki povezuje Cesto na Vrhovce in Viško cesto), 

- Svetniški klub NSi (glede sanacije Križne ulice), 

- svetnik Janez Žagar (glede križišč na ljubljanskem podeželju). 

   

Odgovore na vprašanja s 34. seje mestnega sveta so prejeli vsi svetniki.  

  

 

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 IMENOVANJU PREDSTAVNIC MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

V SVET ZAVODA ZA OSKRBO NA DOMU LJUBLJANA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

V Svet Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana se kot predstavnice  Mestne občine Ljubljana  

 i m e n u j e j o : 

 

- Tamara GLIHA 

- Mirjam KANALEC 

- Mira KLJUČANIN 

- Barbara KOBAL TOMC 

- Francka TROBEC 



 

4 

 

 

                                                                        II. 

Mandat imenovanih traja štiri leta.  

 

Navzočnost je priglasilo 28 svetnikov. 

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

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

2. PREDLOG SKLEPA O PRENEHANJU MANDATA IN IMENOVANJU NADOMESTNE 

PREDSTAVNICE V SVET ŠOLSKEGA CENTRA ZA POŠTO, EKONOMIJO IN 

TELEKOMUNIKACIJE  

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

Nedeljku TEGELTIJU preneha mandat člana Sveta Šolskega centra za pošto, ekonomijo in 

telekomunikacije. 

 

II. 

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

občine Ljubljana   i m e n u j e : 

 

Matejka DERGANC. 

 

Mandat imenovane je vezan na mandat sveta šole.  

 

Navzočnost se ni spremenila (28 svetnikov). 

Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

3. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO OSNOVNE ŠOLE 

BOŽIDARJA JAKCA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Nataši KRAJNČAN se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Osnovne šole 

Božidarja Jakca. 

 

Navzočnost se ni spremenila (28 svetnikov). 

Za je glasovalo 30 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 2018 

 

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 2018 

 

C) PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBI SKLEPA O DOLOČITVI SKUPNE 

VREDNOSTI PRAVNIH POSLOV NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA, KI JIH LAHKO 

SKLEPA MESTNA OBČINA LJUBLJANA V LETU 2018 

 

Mestni svet je najprej obravnaval točko 

 

A) PREDLOG ODLOKA O REBALANSU PRORAČUNA MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA ZA LETO 2018 

 

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

Uredniškega odbora glasila Ljubljana in naslednjih odborov Mestnega sveta Mestne občine 

Ljubljana: 

 

- Odbora za predšolsko vzgojo in izobraževanje, 

- Odbora za lokalno samoupravo, 

- Odbora za zdravje in socialno varstvo,  

- Odbora za stanovanjsko politiko, 

- Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost, 

- Odbora za gospodarske javne službe in promet in 

- Odbora za finance. 

 

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

 

Mag. Mojca Lozej, predsednica Odbora za finance, je podala stališče odbora. 

 

Predsednik Statutarno pravne komisije Klemen Babnik je povedal stališče komisije. 

 

O aktu v celoti ni razpravljal nihče. 

 

 

I. 

O proračunskem uporabniku 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, h kateremu je 

župan vložil amandmaja, ni razpravljal nihče, zato je župan dal na glasovanje: 

 

1. AMANDMA župana: 

 

V II. Posebni del se v finančnem načrtu 4.6. OPVI, v okviru podprograma 19029001, zagotovijo 

dodatna sredstva na proračunski postavki 091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne 

vrtce, kontu 4205 (podkontu 420500), NRP 7560-16-0629 Sanacija notranjih prostorov Vrtca 

Zelena jama enota Vrba v višini 348.797,06 EUR za izvedbo gradbeno obrtniških in 

instalacijskih del. 

 

Sredstva v višini 348.797,06 EUR se zagotovijo v okviru finančnega načrta 4.6. OPVI, iz 

podprograma 19059001, iz proračunske postavke 091209 Izobraževanje odraslih, konta 4323 

(podkonta 432300), NRP 7560-18-0776 Ureditev prostorov za potrebe javnega zavoda Cene 

Štupar – Centra za izobraževanje Ljubljana.  
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V III. delu proračuna se v seznamu načrta razvojnih programov občine, v podprogramu 

19029001 Vrtci, pri NRP 7560-16-0629 Sanacija notranjih prostorov vrtca Zelena jama enota 

Vrba, povečajo sredstva v koloni »Rebalans 2018« na znesek 925.797 EUR (proračunska 

postavka 091115), kot je v dinamiki in po letih pri projektu prikazano spodaj: 

 

 
 

Sredstva se zagotovijo  iz podprograma 19059001 Izobraževanje odraslih,  NRP 7560-18-0776 

Ureditev prostorov za potrebe javnega zavoda Cene Štupar - centra za izobraževanje 

Ljubljana, z zmanjšanjem sredstev v koloni »Rebalans 2018« v okviru proračunske postavke 

091209 na  151.203 EUR. Sredstva v višini 348.797 EUR se v okviru proračunske postavke 

091209 dodajo v koloni »Plan 2020«, kar je v seznamu načrta razvojnih programov občine, v 

dinamiki in po letih pri projektu, prikazano kot sledi: 

 

 
 

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

načrtom razvojnih programov ter obrazložitvami. 

 

Navzočnost je priglasilo 31 svetnikov. 

Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Amandma je bil sprejet. 

 

 

2. AMANDMA župana: 

 

V III. del proračuna se v seznam načrta razvojnih programov občine, v podprogram 13029003 

Urejanje cestnega prometa, uvrsti nov NRP 7560-18-0800 Aktivnosti v okviru Evropskega 

tedna mobilnosti z dinamiko in sredstvi po letih kot sledi: 

 

 
 

Namenska sredstva se evidentirajo pri 4.6. OPVI, proračunska postavka 091236. Udeležba 

MOL pa se evidentira pri 4.4. OGDP na proračunski postavki 045144 Ukrepi prometne politike 

MOL, konto 4020.  

 

Naziv proračunskega uporabnika

4.6. OPVI A
SANACIJA NOTRANJIH PROSTOROV VRTCA ZELENA JAMA 

ENOTA VRBA 
091115 958.885 925.797 0 0 7560-16-0629

B - sofinanciranje države - ZFO-1 / vrtci 091144 417.025 417.025 0 0 7560-16-0629

Skupaj viri za projekt 1.375.910 1.342.822 0 0 7560-16-0629

Rebalans 2018 Plan 2019 Plan 2020PU

Vir 

financi-

ranja

V
r
st

a
 p

r
o

je
k

ta

PP Glavni program

     Podprogram 

         Naziv projekta

Šifra 

projekta 

Skupaj vrednost 

projekta/viri za 

projekt

Naziv proračunskega uporabnika

4.6. OPVI A

UREDITEV PROSTOROV ZA POTREBE JAVNEGA ZAVODA 

CENE ŠTUPAR - CENTRA ZA IZOBRAŽEVANJE LJUBLJANA 091209 1.000.000 151.203 500.000 348.797 7560-18-0776

A nakup prostorov 062085 1.000.000 1.000.000 0 0 7560-18-0776

C C- Ostali viri finaciranja - JZ Cene Štupar 100.000 25.000 75.000 0 7560-18-0776

 Skupaj viri za projekt 2.100.000 1.176.203 575.000 348.797 7560-18-0776

Rebalans 2018 Plan 2019 Plan 2020PU

Vir 

financi-

ranja

V
r
st

a
 p

r
o

je
k

ta

PP Glavni program

     Podprogram 

         Naziv projekta

Šifra 

projekta 

Skupaj vrednost 

projekta/viri za 

projekt

Naziv proračunskega uporabnika

4.4. OGDP A AKTIVNOSTI V OKVIRU EVROPSKEGA TEDNA MOBILNOSTI 045144 60.000 20.000 20.000 20.000 7560-18-0800

B B- Državni proračun 091236 5.500 5.500 0 0 7560-18-0800

Skupaj viri za projekt 65.500 25.500 20.000 20.000 7560-18-0800

Glavni program

     Podprogram 

         Naziv projekta

Šifra 

projekta 

Skupaj vrednost 

projekta/viri za 

projekt

Rebalans 2018 Plan 2019 Plan 2020PU

Vir 

financi-

ranja

V
r
st

a
 p

r
o

je
k

ta

PP 
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V II. Posebni del se v finančnem načrtu 4.6. OPVI, v okviru podprograma 19039001 Osnovno 

šolstvo, uvrsti nova namenska proračunska postavka 091236 Evropski teden mobilnosti – šole – 

sof.države in odpre konto 4020 (podkonto 402099, NRP 7560-18-0800), v višini 5.500,00 EUR.  

 

Sredstva na namenski proračunski postavki 091236 Evropski teden mobilnosti – šole – 

sof.države,  v višini 5.500,00 EUR se zagotovijo s povečanjem namenskih prihodkov v bilanci A. 

Prihodki in odhodki na kontu 7400 (podkontu 740004 Druga prejeta sredstva iz državnega 

proračuna za tekočo porabo) za prihodke iz državnega proračuna. 

 

Sredstva v višini 20.000,00 EUR na proračunski postavki 045144 Ukrepi prometne politike 

MOL so že predvidena v navedeni višini, kontu in proračunski postavki pri 4.4. OGDP in se jih 

le evidentira v okviru novega NRP 7560-18-0800. 

 

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

načrtom razvojnih programov ter obrazložitvami. 

 
Navzočnost se ni spremenila (31 svetnikov). 

Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Amandma je bil sprejet. 

 

 

II. 

O proračunskem uporabniku 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije, h kateremu je 

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

 

AMANDMA župana: 

 

V III. del proračuna se v seznam načrta razvojnih programov občine, v podprogram 18059001  

Programi športa, uvrsti nov NRP 7560-18-0802 Ilirija – park športa z dinamiko in sredstvi po 

letih kot sledi: 

 

 
 

V II. Posebni del se v finančnem načrtu 4.11. SRPI, v okviru podprograma 18059001, uvrsti 

nova proračunska postavka 081081 Ilirija – park športa in odpre konto 4208 (podkonto 420804, 

NRP 7560-18-0802), v višini 200.000,00 EUR.  

Sredstva se zagotovijo v okviru finančnega načrta 4.11. SRPI iz: 

 proračunske postavke 032014, konta 4208 (podkonta 420899, NRP 7560-14-0539) v višini 

100.000,00 EUR, 

 proračunske postavke 045191, konta 4027 (podkonta 402702, NRP 7560-10-0294) v višini 

100.000,00 EUR. 

 

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

načrtom razvojnih programov ter obrazložitvami. 

 

Navzočnost se ni spremenila (31 svetnikov). 

Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Amandma je bil sprejet. 

 

Naziv proračunskega 

uporabnika

4.11. SRPI A ILIRIJA - PARK ŠPORTA 081081 32.282.584 200.000 400.000 820.000 9.288.275 18.711.550 2.862.759 7560-18-0802

Rebalans 2018 Plan 2019 Plan 2020PU

Vir 

financi-

ranja

V
rs

ta
 p

ro
je

k
ta

PP Glavni program

     Podprogram 

         Naziv projekta

Plan 2021 Plan 2022
Plan od leta 

2022 dalje

Šifra 

projekta 

Skupaj vrednost 

projekta/viri za 

projekt
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III. 

O proračunskem uporabniku 4.13. Mestno redarstvo, h kateremu je župan vložil amandma, ni 

razpravljal nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

AMANDMA župana: 

 

V III. del proračuna se v seznam načrta razvojnih programov občine doda novo področje 

porabe 08 Notranje zadeve in varnost, glavni program 0802 Policijska in kriminalistična 

dejavnost, podprogram 08029002 Notranja varnost, v katerega se uvrsti NRP 7560-18-0801 

PERICLES-Preventing Vehicle Ramming Attacks (preprečevanje napadov z vozili) z dinamiko 

in sredstvi po letih kot sledi: 

 

 
 

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

načrtom razvojnih programov ter obrazložitvami. 

 

Navzočnost se ni spremenila (31 svetnikov). 

Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Amandma je bil sprejet. 

 

 

Saša Bistan je povedala, da je rebalans proračuna za leto 2018 po sprejetih amandmajih glede 

prihodkov in odhodkov usklajen. Župan je nato podal ugotovitev, da je rebalans proračuna za leto 

2018 po sprejetih amandmajih usklajen glede prihodkov in odhodkov, in dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

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

občine Ljubljana za leto 2018 skupaj s sprejetimi amandmaji. 

 

Navzočnost se ni spremenila (31 svetnikov). 

Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti so glasovali 4 svetniki. 

 

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 2018 

 

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

ravnanje z nepremičninami in amandmaja župana. 

 

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

 

Jelka Žekar, predsednica Odbora za ravnanje z nepremičninami, je podala stališče odbora. 
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Predsednik Statutarno pravne komisije Klemen Babnik je povedal stališče komisije. 

 

O aktu v celoti ni razpravljal nihče. 

 

 

I. 

O Prilogi 1, h kateri je župan vložil amandma, ni razpravljal nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

AMANDMA župana: 

 

V PRILOGI 1 se v obrazcu 1b v tretji vrstici pod navedbo proračunskega uporabnika »4.3. 

ORN« številka »2« v prvem stolpcu nadomesti s številko »3«, v drugem stolpcu pa se besedi 

»Trnovsko predmestje« nadomestita z besedo »Stožice«. 

 

Navzočnost je priglasilo 35 svetnikov. 

Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Amandma je bil sprejet. 

 

 

II. 

O Prilogi 2, h kateri je župan vložil amandma, ni razpravljal nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

AMANDMA župana: 

 

V PRILOGI 2 se v obrazcu 2b v petintridesti vrstici pod navedbo proračunskega uporabnika 

»4.3. ORN« v tretjem solpcu številka »2363« nadomesti s številko »2636«. 

 

Navzočnost se ni spremenila (35 svetnikov). 

Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Amandma je bil sprejet. 

 

 

Nato 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 2018 skupaj s sprejetima amandmajema. 

 

Navzočnost se ni spremenila (35 svetnikov). 

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

 

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 2018    

 

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

ravnanje z nepremičninami. 
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Simona Remih, vodja 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 povedal 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 2018.  

 

Navzočnost je priglasilo 35 svetnikov. 

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

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 6. 

 

A) PREDLOG ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2019 

 

B) PREDLOG SKLEPA O NAČRTU RAVNANJA Z NEPREMIČNIM      

PREMOŽENJEM MESTNE OBČINE LJUBLJANA V VREDNOSTI NAD 200.000 

EUROV ZA LETO 2019 

 

C) PREDLOG SKLEPA O DOLOČITVI SKUPNE VREDNOSTI PRAVNIH POSLOV 

NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA, KI JIH LAHKO SKLEPA MESTNA OBČINA  

LJUBLJANA V LETU 2019 

 

Mestni svet je najprej obravnaval točko 

 

A) PREDLOG ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 

2019 

 

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

Uredniškega odbora glasila Ljubljana in naslednjih odborov Mestnega sveta Mestne občine 

Ljubljana: 

 

- Odbora za predšolsko vzgojo in izobraževanje, 

- Odbora za lokalno samoupravo, 

- Odbora za zdravje in socialno varstvo,  

- Odbora za stanovanjsko politiko, 

- Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost, 

- Odbora za gospodarske javne službe in promet in 

- Odbora za finance. 

 

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

 

Mag. Mojca Lozej, predsednica Odbora za finance, je podala stališče odbora. 

 

Predsednik Statutarno pravne komisije Klemen Babnik je povedal stališče odbora. 
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Župan je pojasnil, da se obravnava predloga odloka na podlagi 135. člena Poslovnika Mestnega sveta 

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

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

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

posameznemu členu. 

 

Nato je mestni svet prešel na razpravo o členih in proračunskih uporabnikih, h katerim so bili 

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

 

 

I. 

O proračunskem uporabniku 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, h kateremu je 

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

 

AMANDMA župana: 

 

V III. del proračuna se v seznam načrta razvojnih programov občine, v podprogram 13029003 

Urejanje cestnega prometa, uvrsti NRP 7560-18-0800 Aktivnosti v okviru Evropskega tedna 

mobilnosti z dinamiko in sredstvi po letih kot sledi: 

 

 
 

V II. Posebni del se v finančnem načrtu pri 4.4. OGDP sredstva v višini 20.000,00 EUR na 

proračunski postavki 045144 Ukrepi prometne politike MOL, ki so že predvidena v navedeni 

višini, kontu in proračunski postavki, evidentirajo v okviru NRP 7560-18-0800. 

 

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

načrtom razvojnih programov ter obrazložitvami. 

 

Navzočnost je priglasilo 37 svetnikov. 

Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Amandma je bil sprejet. 

 

 

II. 

O proračunskem uporabniku 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, h kateremu je 

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

 

AMANDMA župana: 

 

V III. del proračuna se v seznamu načrta razvojnih programov občine, v podprogramu 

19029001 Vrtci, pri NRP 7560-16-0629 Sanacija notranjih prostorov vrtca Zelena jama enota 

Vrba, popravi znesek v koloni »Rebalans 2018« na 925.797 EUR v okviru proračunske 

postavke 091115, kot je v dinamiki in po letih pri projektu prikazano spodaj: 

 

 

Naziv proračunskega uporabnika

4.4. OGDP A AKTIVNOSTI V OKVIRU EVROPSKEGA TEDNA MOBILNOSTI 045144 60.000 20.000 20.000 20.000 7560-18-0800

B B- Državni proračun 091236 5.500 5.500 0 0 7560-18-0800

Skupaj viri za projekt 65.500 25.500 20.000 20.000 7560-18-0800

Glavni program

     Podprogram 

         Naziv projekta

Šifra 

projekta 

Skupaj vrednost 

projekta/viri za 

projekt

Rebalans 2018 Plan 2019 Plan 2020PU

Vir 

financi-

ranja

V
r
st

a
 p

r
o

je
k

ta

PP 
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V podprogramu 19059001 Izobraževanje odraslih,  pri NRP 7560-18-0776 Ureditev prostorov 

za potrebe javnega zavoda Cene Štupar - centra za izobraževanje Ljubljana, se popravi znesek 

v koloni »Rebalans 2018« na 151.203 EUR ter doda znesek 348.797 EUR v koloni »Plan 2020«, 

vse v okviru proračunske postavke 091209, kot je v dinamiki in po letih pri projektu, prikazano 

spodaj: 

 

 

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

načrtom razvojnih programov ter obrazložitvami. 

 

Navzočnost se ni spremenila (37 svetnikov). 

Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Amandma je bil sprejet. 

 

 

III. 

O proračunskem uporabniku 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije, h kateremu je 

župan vložil amandma, je razpravljala svetnica Mojca Kucler Dolinar. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 

 

AMANDMA župana: 

 

V III. del proračuna se v seznam načrta razvojnih programov občine, v podprogram 18059001  

Programi športa, uvrsti NRP 7560-18-0802 Ilirija – park športa z dinamiko in sredstvi po letih 

kot sledi: 

 

 
 

V II. Posebni del se v finančnem načrtu 4.11. SRPI, v okviru podprograma 18059001, uvrsti 

proračunska postavka 081081 Ilirija – park športa in odpre konto 4208 v višini 400.000,00 EUR 

(podkonto 420804 z zneskom 340.000,00 eur, podkonto 420899 z zneskom 60.000,00 EUR, vse v 

okviru NRP 7560-18-0802). 

Sredstva se zagotovijo v okviru finančnega načrta 4.11. SRPI iz proračunske postavke 081071, 

konta 4204 (podkonta 420401, NRP 7560-15-0561) v višini 400.000,00 EUR. 

 

Naziv proračunskega uporabnika

4.6. OPVI A
SANACIJA NOTRANJIH PROSTOROV VRTCA ZELENA JAMA 

ENOTA VRBA 
091115 958.885 925.797 0 0 7560-16-0629

B - sofinanciranje države - ZFO-1 / vrtci 091144 417.025 417.025 0 0 7560-16-0629

Skupaj viri za projekt 1.375.910 1.342.822 0 0 7560-16-0629

Rebalans 2018 Plan 2019 Plan 2020PU

Vir 

financi-

ranja

V
r
st

a
 p

r
o

je
k

ta

PP Glavni program

     Podprogram 

         Naziv projekta

Šifra 

projekta 

Skupaj vrednost 

projekta/viri za 

projekt

Naziv proračunskega uporabnika

4.6. OPVI A

UREDITEV PROSTOROV ZA POTREBE JAVNEGA ZAVODA 

CENE ŠTUPAR - CENTRA ZA IZOBRAŽEVANJE LJUBLJANA 091209 1.000.000 151.203 500.000 348.797 7560-18-0776

A nakup prostorov 062085 1.000.000 1.000.000 0 0 7560-18-0776

C C- Ostali viri finaciranja - JZ Cene Štupar 100.000 25.000 75.000 0 7560-18-0776

 Skupaj viri za projekt 2.100.000 1.176.203 575.000 348.797 7560-18-0776

Rebalans 2018 Plan 2019 Plan 2020PU

Vir 

financi-

ranja

V
r
st

a
 p

r
o

je
k

ta

PP Glavni program

     Podprogram 

         Naziv projekta

Šifra 

projekta 

Skupaj vrednost 

projekta/viri za 

projekt

Naziv proračunskega 

uporabnika

4.11. SRPI A ILIRIJA - PARK ŠPORTA 081081 32.282.584 200.000 400.000 820.000 9.288.275 18.711.550 2.862.759 7560-18-0802

Rebalans 2018 Plan 2019 Plan 2020PU

Vir 

financi-

ranja

V
rs

ta
 p

ro
je

k
ta

PP Glavni program

     Podprogram 

         Naziv projekta

Plan 2021 Plan 2022
Plan od leta 

2022 dalje

Šifra 

projekta 

Skupaj vrednost 

projekta/viri za 

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

načrtom razvojnih programov ter obrazložitvami. 

 

Navzočnost se ni spremenila (37 svetnikov). 

Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Amandma je bil sprejet. 

 

 

IV. 

O proračunskem uporabniku 4.13. Mestno redarstvo, h kateremu je župan vložil amandma, ni 

razpravljal nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

AMANDMA župana: 

 

V III. del proračuna se v seznam načrta razvojnih programov občine doda novo področje 

porabe 08 Notranje zadeve in varnost, glavni program 0802 Policijska in kriminalistična 

dejavnost, podprogram 08029002 Notranja varnost, v katerega se uvrsti NRP 7560-18-0801 

PERICLES-Preventing Vehicle Ramming Attacks (preprečevanje napadov z vozili) z dinamiko 

in sredstvi po letih kot sledi: 

 

 
 

V II. Posebni del se v finančnem načrtu 4.13. MR uvrsti novo področje porabe 08 

Notranje zadeve in varnost, glavni program 0802 Policijska in kriminalistična 

dejavnost, podprogram 08029002 Notranja varnost, v katerega uvrstita naslednji novi 

proračunski postavki s konti in zneski kot sledi: 

 031001 Projekt PERICLES - udeležba MOL: 

o konto 4000 (podkonto 400000, NRP 7560-18-0801) v znesku 2.323,00 EUR, 

o konto 4020 (podkonto 402099, NRP 7560-18-0801) v znesku 187,00 EUR,  

o konto 4024 (podkonto 402400, NRP 7560-18-0801) v znesku 342,00 EUR; 

 031002 Projekt PERICLES - sredstva EU (namenska proračunska postavka): 

o konto 4000 (podkonto 400000, NRP 7560-18-0801) v znesku 20.925,00 EUR, 

o konto 4020 (podkonto 402099, NRP 7560-18-0801) v znesku 1.679,00 EUR,  

o konto 4024 (podkonto 402400, NRP 7560-18-0801) v znesku 3.061,00 EUR. 

 

Sredstva na proračunski postavki 031001 Projekt PERICLES - udeležba MOL, v višini 

2.852,00 EUR, se zagotovijo v okviru finančnega načrta 4.13. MR, in sicer iz 

proračunske postavke 013335 Mestno redarstvo, konta 4021. 

 

Sredstva na namenski proračunski postavki 031002 Projekt PERICLES - sredstva EU 

se zagotovijo s povečanjem namenskih prihodkov v višini 25.665,00 EUR, v bilanci A. 

Prihodki in odhodki na kontu 7414  (podkontu 741401 Prejeta sredstva iz državnega 

proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih 

programov EU za obdobje 2014 – 2020). 

 

Naziv proračunskega uporabnika

4.13. MR A EU
PERICLES- PREVENTING VEHICLE RAMMING ATTACKS 

(PREPREČEVANJE NAPADOV Z VOZILI) 
031001 251.039 0 2.852 248.187 7560-18-0801

C C  - Ostali viri - sofinanciranje  EU v deležu za MOL 031002 773.990 0 25.665 748.325 7560-18-0801

C C  - Ostali partnerji - upravičeni stroški projekta (sredstva EU in 

lastna udeležba)
1.489.690 0 44.691 1.445.000 7560-18-0801

Skupaj viri za projekt 2.514.720 0 73.208 2.441.512 7560-18-0801

Rebalans 2018 Plan 2019 Plan 2020PU

Vir 

financi-

ranja

V
r
st

a
 p

r
o

je
k

ta

PP Glavni program

     Podprogram 

         Naziv projekta

Šifra 

projekta 

Skupaj vrednost 

projekta/viri za 

projekt



 

14 

 

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

vključno z načrtom razvojnih programov ter obrazložitvami. 

 
Navzočnost se ni spremenila (37 svetnikov). 

Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Amandma je bil sprejet. 

 

 

Saša Bistan je povedala, da je proračun za leto 2019 po sprejetih amandmajih glede prihodkov in 

odhodkov usklajen. Župan je nato podal ugotovitev, da je proračun za leto 2019 po sprejetih 

amandmajih  usklajen glede prihodkov in odhodkov, in dal na glasovanje: 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

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

Ljubljana za leto 2019 skupaj s sprejetimi amandmaji. 

 

Obrazložitev glasu je podal svetnik Matej Javornik. 

 

Navzočnost se ni spremenila (37 svetnikov). 

Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti je glasovalo 5 svetnikov. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

B) PREDLOG SKLEPA O NAČRTU RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM 

MESTNE OBČINE LJUBLJANA V VREDNOSTI NAD 200.000 EUROV ZA LETO 2019 

 

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

ravnanje z nepremičninami. 

 

Simona Remih, vodja 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 povedal stališče odbora. 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

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

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

2019. 

 

Navzočnost je priglasilo 36 svetnikov. 

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

 

Sklep je bil sprejet. 
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C) PREDLOG SKLEPA O DOLOČITVI SKUPNE VREDNOSTI PRAVNIH POSLOV 

NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA, KI JIH LAHKO SKLEPA MESTNA OBČINA 

LJUBLJANA V LETU 2019     

 

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

ravnanje z nepremičninami. 

 

Simona Remih, vodja 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 povedal stališče komisije. 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

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 

2019.  

 

Navzočnost je priglasilo 36 svetnikov. 

Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti so glasovali 4 svetniki. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 7. 

 

A) PREDLOG REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA JAVNEGA STANOVANJSKEGA 

SKLADA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2018 

 

B) PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA JAVNEGA STANOVANJSKEGA SKLADA 

MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2019 

 

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 

in dopis o dodatnem poročevalcu. 

 

Aleš Tomažin, vodja Sektorja za investicije Javnega stanovanjskega sklada MOL, je podal uvodno 

obrazložitev za obe točki.  

 

Mag. Mojca Lozej, predsednica Odbora za finance, je podala stališče odbora k obema točkama.  

 

Predsednik Statutarno pravne komisije Klemen Babnik je povedal stališče komisije. 

 

Razpravljal ni nihče, zato 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 2018. 

 

Navzočnost je priglasilo 38 svetnikov. 
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Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

2. PREDLOG SKLEPA k točki B: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Finančnega načrta Javnega 

stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leto 2019.      

 

Navzočnost se ni spremenila (38 svetnikov). 

Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 8. 

 

PREDLOG SKLEPA O POVEČANJU VREDNOSTI NAMENSKEGA PREMOŽENJA 

IN KAPITALA JAVNEGA STANOVANJSKEGA SKLADA MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA 

 

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

in dopis o dodatnem poročevalcu. 

 

Aleš Tomažin, vodja Sektorja za investicije Javnega stanovanjskega sklada MOL, je podal uvodno 

obrazložitev.  

 

Mag. Mojca Lozej, predsednica Odbora za finance, je podala stališče odbora. 

 

Predsednik Statutarno pravne komisije Klemen Babnik je povedal stališče komisije. 

 

Razpravljala sta svetnik Matej Javornik in župan. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o povečanju vrednosti 

namenskega premoženja in kapitala Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana. 

 

Navzočnost je priglasilo 39 svetnikov. 

Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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AD 9. 

 

A) PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K PREDLOGU ZA VPIS LUTKOVNEGA MUZEJA 

LUTKOVNEGA GLEDALIŠČA LJUBLJANA V RAZVID MUZEJEV 

 

B) PREDLOG SKLEPA O POTRDITVI PROGRAMA VAROVANJA, OCENE STOPNJE 

TVEGANJA IN NAČRTA VAROVANJA ZA VAROVANO OBMOČJE LUTKOVNO 

GLEDALIŠČE LJUBLJANA TER ŠKODNEGA ZAVAROVANJA MUZEJSKIH ZBIRK 

 

Župan je predlagal, da mestni svet točki obravnava skupaj. 

 

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

in raziskovalno dejavnost. 

 

Mag. Mateja Demšič, vodja Oddelka za kulturo, je podala uvodno obrazložitev za obe točki.  

 

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

obema točkama. 

 

Predsednik Statutarno pravne komisije Klemen Babnik je povedal stališče komisije. 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

1. PREDLOG SKLEPA k točki A: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o soglasju k predlogu za vpis 

Lutkovnega muzeja Lutkovnega gledališča Ljubljana v razvid muzejev. 

 

Navzočnost je priglasilo 39 svetnikov. 

Za je glasovalo 36 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

2. PREDLOG SKLEPA k točki B: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o potrditvi Programa varovanja, 

Ocene stopnje tveganja in načrta varovanja za varovano območje Lutkovno gledališče 

Ljubljana ter škodnega zavarovanja muzejskih zbirk. 

 

Navzočnost se ni spremenila (39 svetnikov). 

Za je glasovalo 34 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Svetnica Nataša Sukič je zahtevala ponovitev glasovanja. 

 

Župan je dal predlog sklepa ponovno na glasovanje. 

 

Navzočnost se ni spremenila (39 svetnikov). 

Za je glasovalo 35 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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AD 10. 

 

PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH SKLEPA O USTANOVITVI 

JAVNEGA ZAVODA MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA 

 

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

in raziskovalno dejavnost. 

 

Mag. Mateja Demšič, vodja Oddelka za kulturo, je podala uvodno obrazložitev.  

 

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

 

Predsednik Statutarno pravne komisije Klemen Babnik je povedal stališče 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 ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Ljubljana. 

 

Navzočnost je priglasilo 35 svetnikov. 

Za je glasovalo 35 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 11. 

 

PREDLOG SKLEPA O DOLOČITVI DELA PLAČE ZA DELOVNO USPEŠNOST 

DIREKTORICE JAVNEGA ZAVODA MEDNARODNI GRAFIČNI LIKOVNI 

CENTER ZA LETO 2017 IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 

 

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

in raziskovalno dejavnost. 

 

Mag. Mateja Demšič, vodja Oddelka za kulturo, je podala uvodno obrazložitev.  

 

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

 

Predsednik Statutarno pravne komisije Klemen Babnik je povedal stališče komisije. 

 

Razpravljali sta svetnici Irena Kuntarič Hribar in Marija Horvat. 

 

Po končani razpravi je župan podal pojasnilo v zvezi z razpravama svetnic in nato dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o določitvi dela plače za delovno 

uspešnost direktorice javnega zavoda Mednarodni grafični likovni center za leto 2017 iz 

naslova prodaje blaga in storitev na trgu. 

 

Navzočnost je priglasilo 39 svetnikov. 

Za je glasovalo 33 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
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Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 12. 

 

PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K DODELITVI DELA PLAČE ZA DELOVNO 

USPEŠNOST DIREKTORICI REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE LJUBLJANSKE 

URBANE REGIJE ZA OBDOBJE JANUAR 2017 - DECEMBER 2017 IZ NASLOVA 

POVEČANEGA OBSEGA DELA 

 

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

samoupravo. 

 

Zdenka Šimonovič, vodja Odseka za razvojne projekte v Službi za razvojne projekte in investicije, je 

podala uvodno obrazložitev.  

 

Denis Striković, predsednik Odbora za lokalno samoupravo, je podal stališče odbora. 

 

Predsednik Statutarno pravne komisije Klemen Babnik je povedal stališče komisije. 

 

Razpravljali so svetniki Irena Kuntarič Hribar, Janez Žagar, Mojca Sojar in Mirko Brnič Jager ter 

župan in Zdenka Šimonovič. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

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

za delovno uspešnost direktorici Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije za 

obdobje januar 2017 - december 2017 iz naslova povečanega obsega dela. 

 

Navzočnost je priglasilo 39 svetnikov. 

Za je glasovalo 34 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 13. 

 

PREDLOG STRATEGIJE ŠPORTA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA DO 2028 

 

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

 

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

 

Francka Trobec, podpredsednica Odbora za šport, je podala stališče odbora. 

 

Predsednik Statutarno pravne komisije Klemen Babnik je povedal stališče komisije. 

 

Razpravljali so svetniki Irena Kuntarič Hribar, Mojca Sojar, Mojca Škrinjar, Janez Žagar, Nataša 

Sukič in Denis Striković ter župan. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
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PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Strategije športa v Mestni občini 

Ljubljana do 2028. 

 

Navzočnost je priglasilo 40 svetnikov. 

Za je glasovalo 35 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 14. 

 

DOPOLNJENI OSNUTEK ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU 420 POLJE - 

POKOPALIŠČE 

 

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

prostora. 

 

Irena Ostojić, 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, je podal stališče odbora. 

 

Predsednik Statutarno pravne komisije Klemen Babnik je povedal stališče komisije. 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 420 Polje – Pokopališče. 

 

Navzočnost je priglasilo 40 svetnikov. 

Za je glasovalo 34 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

  

 

AD 15. 

 

PREDLOG SKLEPA O DELNI POVRNITVI STROŠKOV VOLILNE KAMPANJE ZA 

LOKALNE VOLITVE V MESTNI OBČINI LJUBLJANA ZA VOLILNO LETO 2018 

 

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

 

Polona Zupan Klopčič iz Službe za organiziranje dela mestnega sveta je podala uvodno obrazložitev.   

 

Mag. Mojca Lozej, predsednica Odbora za finance, je podala stališče odbora. 

 

Predsednik Statutarno pravne komisije Klemen Babnik je povedal stališče komisije. 

 

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

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne 

kampanje za lokalne volitve v Mestni občini Ljubljana za volilno leto 2018. 

 

Navzočnost je priglasilo 33 svetnikov. 

Za je glasovalo 35 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 16. 

 

PREDLOG ODLOKA O DOLOČITVI IMEN ULIC, PARKOV, TRGOV IN SPREMEMB 

POTEKOV ULIC NA OBMOČJU MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli še amandma svetnice Nataše Sukič 

in poročilo Komisije za poimenovanje naselij in ulic. 

 

Mojca Škrinjar, predsednica Komisije za poimenovanje naselij in ulic, je podala uvodno obrazložitev.  

 

Predsednik Statutarno pravne komisije Klemen Babnik je povedal 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. 

 

 

I. 

O 1. členu predloga odloka, h kateremu je svetnica Nataša Sukič vložila amandma, so razpravljali 

svetniki Nataša Sukič, Denis Striković in Mojca Škrinjar. 

 

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

na glasovanje 

 

AMANDMA svetnice Nataše Sukič: 

 

V 1. členu odloka se črtata 11. in 12. točka ter spremni stavek »na novo imenujeta trga in 

določita poteka«.  

 

Navzočnost je priglasilo 36 svetnikov. 

Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti je glasovalo 11 svetnikov. 

 

Amandma je bil sprejet. 

 

 

II. 

Ker je bil amandma svetnice Nataše Sukič sprejet, je župan odprl razpravo o naslovu predloga 

odloka, h kateremu je vložil uskladitveni amandma. Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na 

glasovanje    

 

AMANDMA župana: 
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V naslovu akta se beseda »trgov« nadomesti z besedo »trga«, tako da se naslov akta glasi: 

»Odlok o določitvi imen ulic, parkov, trga in sprememb potekov ulic na območju Mestne občine 

Ljubljana.«. 

 

Navzočnost se ni spremenila (36 svetnikov). 

Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 

 

Amandma je bil sprejet. 

 

 

Nato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o določitvi imen ulic, parkov, 

trgov in sprememb potekov ulic na območju Mestne občine Ljubljana skupaj s sprejetima 

amandmajema. 

 

Obrazložitev glasu sta podala svetnika Denis Striković in Mojca Kucler Dolinar. 

 

Navzočnost se ni spremenila (36 svetnikov). 

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

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

S tem je bil izčrpan dnevni red 35. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, zato je župan ob 

17.28 uri sejo končal.  

 

 

 

Vodja 

Službe za organiziranje dela mestnega sveta 

Matjaž Bregar 

 

Župan 

Mestne občine Ljubljana 

Zoran Janković 

 

 

 

 


