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Številka: 90000-11/2021-32                                                                                                   PREDLOG 

Datum:  23. 11. 2021 

 

 

ZAPISNIK 

 

 

27. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, ki je bila v ponedeljek, 15. novembra 2021. 

 

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): 

Bruna Antauer, Daniel Avdagič, Maruša Babnik, dr. Marta Bon, Grega Ciglar, Dejan Crnek, dr. 

Zvone Čadež, Aleš Čerin, mag. Katja Damij, Stanka Ferenčak Marin, Jožka Hegler, Urška Honzak, 

Igor Horvat, Jožef Horvat, Tone Kastelic, Maša Kociper, mag. Marko Koprivc, Iztok Kordiš, prof. 

Janez Koželj, Tomaž Kučič, mag. Mojca Lozej, dr. Dragan Matić, Ida Medved, Anže Miklavec, Uroš 

Minodraš, Emilija Mitrović Miloš, Dunja Piškur Kosmač, Tone Podobnik, Marjan Sedmak, Ksenija 

Sever, Gregor Slabe, Mojca Sojar, Janez Stariha, Danilo Šarić, Mojca Škrinjar, Francka Trobec, 

Matjaž Vede, Nada Verbič, dr. Asta Vrečko, Martina Vuk, Ana Zagožen, Jelka Žekar in Julka Žibert.  

 

Seje se nista udeležila svetnika Tjaša Ficko in Milan Jakopovič. 

 

Seja se je pričela ob 15.37 uri ob navzočnosti 29 svetnikov. 

 

Dnevni red 27. seje so svetniki prejeli s sklicem seje: 

1. Potrditev zapisnika 26. 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 2021 

      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 2021  

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

          nepremičnega premoženja, ki jih lahko sklepa Mestna občina Ljubljana v letu 2021 

6. a) Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2022 

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

          Ljubljana v vrednosti nad 200.000 eurov za leto 2022  

      c) Predlog Sklepa o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov nepremičnega  

          premoženja, ki jih lahko sklepa Mestna občina Ljubljana v letu 2022 

      d) Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2023 

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

          Ljubljana v vrednosti nad 200.000 eurov za leto 2023  

      f) Predlog Sklepa o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov nepremičnega  

          premoženja, ki jih lahko sklepa Mestna občina Ljubljana v letu 2023 

7. Predlog Sklepa o soglasju k Spremembam in dopolnitvam Statuta Javnega zavoda 

Mladi zmaji – Centra za kakovostno preživljanje prostega časa mladih 
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8. Predlog Sklepa o določitvi dela plače za delovno uspešnost direktorice javnega zavoda 

Mednarodni grafični likovni center za leto 2020 iz naslova prodaje blaga in storitev na 

trgu  

9. Predlog Odloka o dopolnitvah Odloka o pokopališkem redu v Mestni občini Ljubljana s 

predlogom za hitri postopek  

10. Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o organizaciji in načinu izvajanja mestnih linijskih 

prevozov potnikov s predlogom za hitri postopek  

11. a) Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju prometa v Mestni  

          občini Ljubljana s predlogom za hitri postopek  

b) Predlog Odredbe o spremembah in dopolnitvah Odredbe o določitvi javnih  

    parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina  

12. Predlog Odloka o spremembah Odloka o urejanju javnih parkirišč s predlogom za hitri 

postopek 

13. Predlog Sklepa o odvzemu statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah ID znak: 

parcela 1722 428/61, parcela 1722 428/59, parcela 1722 428/60, parcela 2636 2222/25, 

parcela 1722 428/36, parcela 1728 153/111, parcela 1721 99/11 in parcela 1756 109/39  

14. Predlog Odloka o podelitvi koncesij za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni 

dejavnosti v Mestni občini Ljubljana s predlogom za hitri postopek  

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

           Ljubljana za leto 2021   

b) Predlog Finančnega načrta Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana  

    za leto 2022 

16. a) Predlog Sklepa o povečanju vrednosti namenskega premoženja in kapitala Javnega  

          stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana 

       b) Predlog Sklepa o zmanjšanju vrednosti namenskega premoženja in kapitala Javnega  

          stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana 

17. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju namenskih 

najemnih stanovanj v najem mladim  

18. Predlog Sklepa o prenehanju veljavnosti Sklepa o stanovanjski najemnini 

19. Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za prostorsko enoto P10 v območju zazidalnega 

načrta za območje Potniškega centra Ljubljana  

20. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 81 Center znanosti – del 

 

Po sklicu seje so prejeli predlog župana za razširitev predlaganega dnevnega reda 27. seje mestnega 

sveta z novo 21. točko z naslovom »Predlog Sklepa o spremembi družbene pogodbe družbe 

BEŽIGRAJSKI ŠPORTNI PARK športni marketing d.o.o.«. 
 

O dnevnem redu so razpravljali svetniki: Mojca Sojar, dr. Asta Vrečko in Marjan Sedmak. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA župana za SPREMEMBO DNEVNEGA REDA: 

 

Dnevni red 27. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana z dne 15. 11. 2021 se razširi z novo 

21. točko z naslovom: 

 

»Predlog Sklepa o spremembi družbene pogodbe družbe BEŽIGRAJSKI ŠPORTNI PARK 

športni marketing d.o.o.«. 

 

Navzočnost je priglasilo 37 svetnikov. 

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

 

Predlagana sprememba je bila sprejeta. 
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Nato je župan dal na glasovanje še 

 

PREDLOG SKLEPA: 
 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog dnevnega reda 27. seje mestnega sveta 

skupaj s sprejeto spremembo. 

 

Navzočnost se ni spremenila (37 svetnikov). 

Za je glasovalo 22 svetnikov. Proti so glasovali 4 svetniki. 

 

Predlagani dnevni red je bil sprejet. 

 

 

AD 1. 

 

POTRDITEV ZAPISNIKA 26. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje.  

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi zapisnik 26. seje Mestnega sveta Mestne občine 

Ljubljana z dne 18. oktobra 2021. 

 

Navzočnost je priglasilo 30 svetnikov. 

Za je glasovalo 33 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 2. 

 

VPRAŠANJA IN POBUDE SVETNIKOV TER ODGOVORI NA VPRAŠANJA IN 

POBUDE 

 

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

 

Pisnega vprašanja z zahtevo za ustno predstavitev ni poslal nihče. 

 

Vprašanja in pobude so poslali: 

- svetnica Maša Kociper (glede parkiranja avtodomov na ulic Trnovski pristan), 

- svetnik Janez Stariha (glede varnih kolesarnic),  

- svetnica Ksenija Sever (glede širitve pokopališča v Šentvidu), 

- svetnik dr. Dragan Matić (glede ureditve Gameljske ceste),  

- svetnica Urška Honzak (glede novoletnega ognjemeta), 

- svetnik Jožef Horvat (glede požigov vrtnih ut na vrtičkih ob Savi v Črnučah),  

- Svetniški klub NSi (glede posredovanja zabeležk koordinacij župana in podžupana s predsedniki 

četrtnih svetov četrtnim svetnikom). 

   

Prejeli so tudi odgovore na vprašanja s 26. seje ter odgovor na vprašanje svetnice Maše Kociper s 

te seje. 
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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 povedal uvodno 

obrazložitev. 

 

1. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA V SVET SREDNJE ŠOLE TEHNIŠKIH STROK ŠIŠKA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

V Svet Srednje šole tehniških strok Šiška se za predstavnika Mestne občine Ljubljana   

i m e n u j e : 

 

- Beno PEHANI.  

 

II. 

Mandat imenovanega traja štiri leta.  

 

Navzočnost je priglasilo 38 svetnikov. 

Za je glasovalo 40 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

2. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA V SVET GIMNAZIJE JOŽETA PLEČNIKA LJUBLJANA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

V Svet Gimnazije Jožeta Plečnika Ljubljana se za predstavnika Mestne občine Ljubljana    

i m e n u j e : 

 

- Igor SELAN. 

 

II. 

Mandat imenovanega traja štiri leta.  

 

Navzočnost se ni spremenila (38 svetnikov). 
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Za je glasovalo 39 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

3. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNICE MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA V SVET SREDNJE FRIZERSKE ŠOLE LJUBLJANA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

V Svet Srednje frizerske šole Ljubljana se za predstavnico Mestne občine Ljubljana  

i m e n u j e : 

 

- Vesna HABINC.  

 

II. 

Mandat imenovane traja štiri leta.  

 

Navzočnost se ni spremenila (38 svetnikov). 

Za je glasovalo 39 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

4. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNIC MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

V SVET JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA CENTER ZA 

USPOSABLJANJE, VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE JANEZA LEVCA LJUBLJANA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

V Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Center za usposabljanje, vzgojo in 

izobraževanje Janeza Levca Ljubljana  se  i m e n u j e j o : 

- Barbara KAMPJUT,  

- Mateja NOSE,  

- Tanja VRZIĆ.  

II. 

Mandat imenovanih traja štiri leta.  

 

Navzočnost se ni spremenila (38 svetnikov). 

Za je glasovalo 40 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

5. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO VRTCA NAJDIHOJCA  

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 



 

6 

 

 

Andreji ŠKVARČ se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Vrtca Najdihojca.  

 

Navzočnost se ni spremenila (38 svetnikov). 

Za je glasovalo 40 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

6. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO SREDNJE ŠOLE 

TEHNIŠKIH STROK ŠIŠKA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Darinki MARTINČIČ ZALOKAR se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico 

Srednje šole tehniških strok Šiška. 

 

Navzočnost se ni spremenila (38 svetnikov). 

Za je glasovalo 40 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

7. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJA/RAVNATELJICO 

SREDNJE ŠOLE ZA OBLIKOVANJE IN FOTOGRAFIJO LJUBLJANA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Nobenemu od kandidatov se ne da pozitivnega mnenja h kandidaturi za ravnatelja/ravnateljico 

Srednje šole za oblikovanje in fotografijo Ljubljana. 

 

Navzočnost se ni spremenila (38 svetnikov). 

Za je glasovalo 34 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

8. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA DIREKTORJA DOMA STAREJŠIH 

OBČANOV FUŽINE 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Jaku BIZJAKU se da pozitivno mnenje h kandidaturi za direktorja Doma starejših občanov 

Fužine. 

 

Navzočnost se ni spremenila (38 svetnikov). 

Za je glasovalo 37 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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9. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJA VZGOJNO-

IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA CENTER ZA USPOSABLJANJE, VZGOJO IN 

IZOBRAŽEVANJE JANEZA LEVCA LJUBLJANA 

 

Razpravljala sta svetnica Mojca Škrinjar in župan. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Dr. Mateju ROVŠKU se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnatelja vzgojno-

izobraževalnega zavoda Center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca 

Ljubljana.  

 

Navzočnost se ni spremenila (38 svetnikov). 

Za je glasovalo 40 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

10. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO SREDNJE 

EKONOMSKE ŠOLE LJUBLJANA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mag. Andreji TAMŠE se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Srednje 

ekonomske šole Ljubljana.  

 

Navzočnost se ni spremenila (38 svetnikov). 

Za je glasovalo 36 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 5. 

 

A) PREDLOG ODLOKA O REBALANSU PRORAČUNA MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

ZA LETO 2021 
 

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 2021 
 

C) PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBI SKLEPA O DOLOČITVI SKUPNE VREDNOSTI 

PRAVNIH POSLOV NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA, KI JIH LAHKO SKLEPA 

MESTNA OBČINA LJUBLJANA V LETU 2021 
 

Mestni svet je najprej obravnaval točko A. 

 

A) PREDLOG ODLOKA O REBALANSU PRORAČUNA MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

ZA LETO 2021 

 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročila naslednjih odborov Mestnega 

sveta Mestne občine Ljubljana: 
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- Odbora za predšolsko vzgojo in izobraževanje,  

- Odbora za šport, 

- Odbora za ravnanje z nepremičninami, 

- Odbora za lokalno samoupravo, 

- Odbora za zdravje in socialno varstvo,  

- Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost, 

- Odbora za zaščito, reševanje in civilno obrambo, 

- Odbora za stanovanjsko politiko, 

- 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 Marjan Sedmak je povedal stališče komisije. 

 

Razpravljala sta svetnika Ksenija Sever in dr. Dragan Matić. 

 

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

na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

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

občine Ljubljana za leto 2021. 
 

Navzočnost je priglasilo 41 svetnikov. 

Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti je glasovalo 12 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 2021 

 

C) PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBI SKLEPA O DOLOČITVI SKUPNE VREDNOSTI 

PRAVNIH POSLOV NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA, KI JIH LAHKO SKLEPA 

MESTNA OBČINA LJUBLJANA V LETU 2021 

 

Župan je povedal, da bodo obrazložitve podane za obe točki skupaj. 

 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročili Odbora za ravnanje z 

nepremičninami. 

 

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

točki.  

 

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

točki. 

 

Predsednik Statutarno pravne komisije Marjan Sedmak je povedal stališče komisije. 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje: 
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B) 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 2021. 

 

Navzočnost se ni spremenila (41 svetnikov). 

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

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

C) 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 Mestne občina 

Ljubljana v letu 2021. 

 

Navzočnost se ni spremenila (41 svetnikov). 

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

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 6. 

 

A) PREDLOG ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2022 

 

B) PREDLOG SKLEPA O NAČRTU RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM 

MESTNE OBČINE LJUBLJANA V VREDNOSTI NAD 200.000 EUROV ZA LETO 2022 

 

C) PREDLOG SKLEPA O DOLOČITVI SKUPNE VREDNOSTI PRAVNIH POSLOV 

NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA, KI JIH LAHKO SKLEPA MESTNA OBČINA 

LJUBLJANA V LETU 2022 

 

D) PREDLOG ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2023 

 

E) PREDLOG SKLEPA O NAČRTU RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM 

MESTNE OBČINE LJUBLJANA V VREDNOSTI NAD 200.000 EUROV ZA LETO 2023 

 

F) PREDLOG SKLEPA O DOLOČITVI SKUPNE VREDNOSTI PRAVNIH POSLOV 

NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA, KI JIH LAHKO SKLEPA MESTNA OBČINA 

LJUBLJANA V LETU 2023 

 

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

 

A) PREDLOG ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2022 

 

D) PREDLOG ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2023 

  

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli amandmaje Svetniškega kluba Levica 

in poročila naslednjih odborov Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana k obema točkama: 

- Odbora za predšolsko vzgojo in izobraževanje,  

- Odbora za šport, 
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- Odbora za ravnanje z nepremičninami, 

- Odbora za lokalno samoupravo, 

- Odbora za zdravje in socialno varstvo,  

- Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost, 

- Odbora za zaščito, reševanje in civilno obrambo, 

- Odbora za stanovanjsko politiko, 

- Odbora za gospodarske javne službe in promet in 

- Odbora za finance. 

 

Saša Bistan, vodja Oddelka za finance in računovodstvo, in župan sta podala uvodno obrazložitev k 

obema predlogoma odlokov. 

 

Mag. Mojca Lozej, predsednica pristojnega Odbora za finance, je predstavila stališče odbora k obema 

predlogoma odlokov.  

 

Predsednik Statutarno pravne komisije Marjan Sedmak je povedal stališče komisije. 

 

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. 

 

I. 

 

O proračunskem uporabniku 4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET 

v predlogih odlokov o proračunih za leti 2022 in 2023, h kateremu je Svetniški klub Levica vložil 

amandmaja, sta razpravljali svetnici Urška Honzak in Mojca Škrinjar. 

 

Po končani razpravi je odgovore in pojasnila v zvezi z razpravama svetnic podala Saša Bistan. 

 

Nato je župan dal na glasovanje:     

 

1. AMANDMA Svetniškega kluba Levica za leto 2022: 

 

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 

4100 Subvencije javnim podjetjem, zagotovijo dodatna sredstva v višini 5.000.000 EUR.  

 

Sredstva se zagotovijo iz finančnega načrta proračunskega uporabnika: 

- 4. 4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, 1302 Cestni promet in 

infrastruktura, PP 045199 Cestni projekti v višini 5.000.000 EUR.   

 

Navzočnost je priglasilo 39 svetnikov. 

Za je glasovalo 5 svetnikov. Proti je glasovalo 24 svetnikov. 

 

Amandma ni bil sprejet. 

 

 

2. AMANDMA Svetniškega kluba Levica za leto 2023: 

 

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 

4100 Subvencije javnim podjetjem, zagotovijo dodatna sredstva v višini 5.292.000 EUR.  

 



 

11 

 

Sredstva se zagotovijo iz finančnih načrtov proračunskih uporabnikov: 

- 4. 4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, 1302 Cestni promet in 

infrastruktura, PP 045199 Cestni projekti v višini 5.000.000 EUR.   

- 4. 11. Služba za razvojne projekte in investicije, 1803 Programi v kulturi, PP 082103 

Dozidava Hostla Celica v višini 292.000 EUR. 

 

Navzočnost se ni spremenila (39 svetnikov). 

Za je glasovalo 6 svetnikov. Proti je glasovalo 25 svetnikov. 

 

Amandma ni bil sprejet. 

 

II. 

 

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

predlogih odlokov o proračunih za leti 2022 in 2023, h kateremu je Svetniški klub Levica vložil 

amandmaja, sta razpravljali svetnici Urška Honzak in Mojca Škrinjar. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje:   

 

1. AMANDMA Svetniškega kluba Levica za leto 2022: 

 

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

varstvo, Socialno varstvo, PP 109007 Programi nepridobitnih organizacij – socialno varstvo, se 

zagotovijo dodatna sredstva v višini 851.600 EUR. 

 

Sredstva se zagotovijo iz finančnih načrtov proračunskih uporabnikov: 

- 4. 11. Služba za razvojne projekte in investicije, 1803 Programi v kulturi, PP 082103 

Dozidava Hostla Celica v višini 125.000 EUR;  

- 4. 11. Služba za razvojne projekte in investicije, PP 045191 Gradnja parkirnih hiš na 

območju MOL v višini 726.600 EUR – sredstva za projekt parkirna hiša Tržnice in 

prizidek k Mahrovi hiši, Krekov trg (NRP 7560-10-0262). 

Skladno s tem amandmajem se uskladijo načrti razvojnih programov, ostali deli proračuna in 

obrazložitve.  

 

Navzočnost se ni spremenila (39 svetnikov). 

Za so glasovali 4 svetniki. Proti je glasovalo 23 svetnikov. 

 

Amandma ni bil sprejet. 

 

 

2. AMANDMA Svetniškega kluba Levica za leto 2023: 

 

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

socialno varstvo, 20 Socialno varstvo, PP 109007 Programi nepridobitnih organizacij – socialno 

varstvo, zagotovijo dodatna sredstva v višini 870.000 EUR. 

 

Sredstva se zagotovijo iz finančnega načrta proračunskega uporabnika: 

- 4. 11. Služba za razvojne projekte in investicije, PP 045191 Gradnja parkirnih hiš na 

območju MOL v višini 870.000 EUR – sredstva za projekt parkirna hiša Tržnice in 

prizidek k Mahrovi hiši, Krekov trg (NRP 7560-10-0262). 

 

Skladno s tem amandmajem se uskladijo načrti razvojnih programov, ostali deli proračuna in 

obrazložitve.  

 

Navzočnost se ni spremenila (39 svetnikov). 
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Za je glasovalo 11 svetnikov. Proti je glasovalo 23 svetnikov. 

 

Amandma ni bil sprejet. 

 

III. 

 

O proračunskem uporabniku 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE v 

predlogih odlokov o proračunih za leti 2022 in 2023, h kateremu je Svetniški klub Levica vložil 

amandmaja, so razpravljale svetnice Urška Honzak, Mojca Škrinjar in Mojca Sojar. 

 

Po končani razpravi je pojasnilo v zvezi z razpravo svetnice Mojce Sojar podal župan in nato dal na 

glasovanje:   

 

1. AMANDMA Svetniškega kluba Levica za leto 2022: 

 

V posebnem delu proračuna pri proračunskem uporabniku 4. 11. Služba za razvojne projekte 

in investicije, 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje, PP 061004 Povečanje namenskega 

premoženja v JSS MOL (NRP 7560-14-0538) zagotovijo dodatna sredstva v višini 23.735.293 

EUR. 

 

Sredstva se zagotovijo iz finančnih načrtov proračunskih uporabnikov: 

- 4. 4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, 1302 Cestni promet in 

infrastruktura, PP 045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na 

območju MOL, konto 4204 v višini 10.000.000 EUR;  

- 4. 11. Služba za razvojne projekte in investicije, PP 013383 Obnova Ciril Metodovega 

trga 21 in Mestnega trga 27 (NRP 7560-21-1007), v višini 1.797.400 EUR.  

- 4. 11. Služba za razvojne projekte in investicije, PP 082096, Tovarna Rog – Center Rog 

(NRP 7560-10-0297) v višini 11.937.893 EUR.  

 

Skladno s tem amandmajem se uskladijo omenjeni načrti razvojnih programov, drugi deli 

proračuna in obrazložitve.  

 

Navzočnost se ni spremenila (39 svetnikov). 

Za so glasovali 4 svetniki. Proti je glasovalo 30 svetnikov. 

 

Amandma ni bil sprejet. 

 

 

2. AMANDMA Svetniškega kluba Levica za leto 2023: 

 

V posebnem delu proračuna se pri proračunskem uporabniku 4. 11. Služba za razvojne 

projekte in investicije, 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje, PP 061004 Povečanje 

namenskega premoženja v JSS MOL (NRP 7560-14-0538), zagotovijo dodatna sredstva v višini 

10.887.495 EUR. 

 

Sredstva se zagotovijo iz finančnih načrtov proračunskih uporabnikov: 

- 4. 4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, 1302 Cestni promet in 

infrastruktura, PP 045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na 

območju MOL, konto 4204 v višini 3.000.000 EUR;  

- 4. 11. Služba za razvojne projekte in investicije, PP 013383 Obnova Ciril Metodovega 

trga 21 in Mestnega trga 27 (NRP 7560-21-1007), v višini 2.115.000 EUR.  

- 4. 11. Služba za razvojne projekte in investicije, PP 082096, Tovarna Rog – Center Rog 

(NRP 7560-10-0297) v višini 5.772.495 EUR.  

Skladno s tem amandmajem se uskladijo omenjeni načrti razvojnih programov, drugi deli 

proračuna in obrazložitve.  
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Navzočnost se ni spremenila (39 svetnikov). 

Za je glasovalo 5 svetnikov. Proti je glasovalo 30 svetnikov. 

 

Amandma ni bil sprejet. 

 

 

Nato je župan dal na glasovanje: 

 

1. PREDLOG SKLEPA k točki A: 

 

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

Ljubljana za leto 2022. 

 

Obrazložitev glasu so podali svetniki: Urška Honzak, mag. Marko Koprivc, dr. Dragan Matić in Jožef 

Horvat. 

 

Navzočnost se ni spremenila (39 svetnikov). 

Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti je glasovalo 12 svetnikov. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

2. PREDLOG SKLEPA k točki D: 

 

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

Ljubljana za leto 2023. 

 

Obrazložitev glasu je podala svetnica Ksenija Sever. 

 

Navzočnost se ni spremenila (39 svetnikov). 

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

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 
Župan je predlagal, da mestni svet obravnava skupaj točke B, C, E in F, glasovanje pa bo potekalo o 

vsakem predlogu sklepa posebej. 

 

B) PREDLOG SKLEPA O NAČRTU RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM 

MESTNE OBČINE LJUBLJANA V VREDNOSTI NAD 200.000 EUROV ZA LETO 2022 

 

C) PREDLOG SKLEPA O DOLOČITVI SKUPNE VREDNOSTI PRAVNIH POSLOV 

NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA, KI JIH LAHKO SKLEPA MESTNA OBČINA 

LJUBLJANA V LETU 2022  

 

E) PREDLOG SKLEPA O NAČRTU RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM 

MESTNE OBČINE LJUBLJANA V VREDNOSTI NAD 200.000 EUROV ZA LETO 2023 

 

F) PREDLOG SKLEPA O DOLOČITVI SKUPNE VREDNOSTI PRAVNIH POSLOV 

NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA, KI JIH LAHKO SKLEPA MESTNA OBČINA 

LJUBLJANA V LETU 2023 

 

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

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

točke.  

 

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

točke. 

 

Predsednik Statutarno pravne komisije Marjan Sedmak je povedal stališče komisije. 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje: 

 

PREDLOG SKLEPA k točki B: 

 

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

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

2022. 

 

Navzočnost se ni spremenila (39 svetnikov). 

Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti je glasovalo 5 svetnikov. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

PREDLOG SKLEPA k točki C: 

 

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

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

2022. 

 

Navzočnost se ni spremenila (39 svetnikov). 

Za je glasovalo 21 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

PREDLOG SKLEPA k točki E: 

 

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

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

2023. 

 

Navzočnost se ni spremenila (39 svetnikov). 

Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti je glasovalo 9 svetnikov. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

PREDLOG SKLEPA k točki F: 

 

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

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

2023. 

 

Navzočnost se ni spremenila (39 svetnikov). 

Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti je glasovalo 8 svetnikov. 
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Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 7. 

 

PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K SPREMEMBAM IN DOPOLNITVAM STATUTA 

JAVNEGA ZAVODA MLADI ZMAJI – CENTRA ZA KAKOVOSTNO PREŽIVLJANJE 

PROSTEGA ČASA MLADIH 

 

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

predšolsko vzgojo in izobraževanje. 

 

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

 

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

odbora. 

 

Predsednik Statutarno pravne komisije Marjan Sedmak je povedal stališče komisije. 

 

Razpravlje so svetnice Mojca Škrinjar, Mojca Sojar, Martina Vuk in dr. Asta Vrečko. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o soglasju k Spremembam in 

dopolnitvam Statuta Javnega zavoda Mladi zmaji – Centra za kakovostno preživljanje prostega 

časa mladih. 

 

Navzočnost je priglasilo 39 svetnikov. 

Za je glasovalo 39 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 8. 

 

PREDLOG SKLEPA O DOLOČITVI DELA PLAČE ZA DELOVNO USPEŠNOST 

DIREKTORICE JAVNEGA ZAVODA MEDNARODNI GRAFIČNI LIKOVNI CENTER ZA 

LETO 2020 IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 

 

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

kulturo in raziskovalno dejavnost. 

 

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 Marjan Sedmak je povedal stališče komisije. 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

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

uspešnost direktorice javnega zavoda Mednarodni grafični likovni center za leto 2020 iz 

naslova prodaje blaga in storitev na trgu.  

 

Navzočnost je priglasilo 40 svetnikov. 

Za je glasovalo 38 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 9. 

 

PREDLOG ODLOKA O DOPOLNITVAH ODLOKA O POKOPALIŠKEM REDU V 

MESTNI OBČINI LJUBLJANA S PREDLOGOM ZA HITRI POSTOPEK 

 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli amandma Svetniškega kluba 

Levica in poročilo pristojnega Odbora za gospodarske javne službe in promet. 

 

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 Marjan Sedmak je povedal stališče komisije. 

 

1.) 

Svet je najprej odločal o obravnavi akta po hitrem postopku (1. odstavek 142. člena poslovnika 

mestnega sveta). O predlogu za sprejem Odloka o dopolnitvah Odloka o pokopališkem redu v 

Mestni občini Ljubljana po hitrem postopku ni razpravljal nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da Odlok o dopolnitvah Odloka o 

pokopališkem redu v Mestni občini Ljubljana sprejme po hitrem postopku. 

 

Navzočnost je priglasilo 40 svetnikov. 

Za je glasovalo 38 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

2.) 

Predlog Odloka o dopolnitvah Odloka o pokopališkem redu v Mestni občini Ljubljana 

 

O aktu v celoti so razpravljali svetnici Mojca Škrinjar in Ida Medved ter župan. 

 

O 2. členu predloga odloka, h kateremu je Svetniški klub Levica vložil amandma, sta razpravljala 

svetnica Urška Honzak in župan. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 

 

AMANDMA Svetniškega kluba Levica: 

 

V 2. členu se črta besedilo »in da je hkrati na kolesu naložen tovor«.  

 

Navzočnost se ni spremenila (40 svetnikov). 
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Za je glasovalo 8 svetnikov. Proti je glasovalo 18 svetnikov. 

 

Amandma ni bil sprejet. 

 

 

Nato je župan dal na glasovanje še 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

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

pokopališkem redu v Mestni občini Ljubljana. 

 

Navzočnost se ni spremenila (40 svetnikov). 

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

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 10. 

 

PREDLOG ODLOKA O DOPOLNITVI ODLOKA O ORGANIZACIJI IN NAČINU 

IZVAJANJA MESTNIH LINIJSKIH PREVOZOV POTNIKOV S PREDLOGOM ZA HITRI 

POSTOPEK 

 

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

Odbora za gospodarske javne službe in promet. 

 

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 Marjan Sedmak je povedal stališče komisije. 

 

1.) 

Svet je najprej odločal o obravnavi akta po hitrem postopku (1. odstavek 142. člena poslovnika 

mestnega sveta). O predlogu za sprejem Odloka o dopolnitvi Odloka o organizaciji in načinu 

izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov po hitrem postopku ni razpravljal nihče, zato je 

župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 
 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da Odlok o dopolnitvi Odloka o 

organizaciji in načinu izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov sprejme po hitrem 

postopku. 

 

Navzočnost je priglasilo 29 svetnikov. 

Za je glasovalo 41 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 

Sklep je bil sprejet. 
 

 

2.) 

Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o organizaciji in načinu izvajanja mestnih linijskih 

prevozov potnikov 

 

Razpravljali so svetnika Jožef Horvat in Igor Horvat ter župan. 
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Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

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

organizaciji in načinu izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov. 
 

Navzočnost se ni spremenila (29 svetnikov). 

Za je glasovalo 41 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 11. 

 

A) PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O UREJANJU 

PROMETA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA S PREDLOGOM ZA HITRI POSTOPEK 

 

B) PREDLOG ODREDBE O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODREDBE O 

DOLOČITVI JAVNIH PARKIRNIH POVRŠIN, KJER SE PLAČUJE PARKIRNINA 

 

Župan je predlagal, da se uvodne obrazložitve in razprava opravijo o obeh točkah skupaj, glasovanje 

pa bo potekalo o vsakem predlogu sklepa posebej. 

 

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

gospodarske javne službe in promet. 

 

Mag. Jasna Tušar iz Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet ter župan sta podala uvodno 

obrazložitev za obe točki.  

 

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

obema točkama. 

 

Predsednik Statutarno pravne komisije Marjan Sedmak je povedal stališče komisije. 

 

1.) 

Svet je najprej odločal o obravnavi akta po hitrem postopku (1. odstavek 142. člena poslovnika 

mestnega sveta) pri točki 11.a. O predlogu za sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana po hitrem postopku ni razpravljal nihče, 

zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

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

Odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana sprejme po hitrem postopku. 

 

Navzočnost je priglasilo 35 svetnikov. 

Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti je glasovalo 9 svetnikov. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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2.) 

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju prometa v Mestni občini 

Ljubljana 

 

Predlog Odredbe o spremembah in dopolnitvah Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, 

kjer se plačuje parkirnina 

 

O obeh aktih skupaj so razpravljali svetniki Igor Horvat, Ksenija Sever, Mojca Sojar in dr. Dragan 

Matić ter župan. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje: 

 

PREDLOG SKLEPA k točki 11.a: 

 

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

Odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana. 
 

Obrazložitev glasu je podala svetnica dr. Asta Vrečko. 

 

Navzočnost se ni spremenila (35 svetnikov). 

Za je glasovalo 19 svetnikov. Proti je glasovalo 11 svetnikov. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

PREDLOG SKLEPA k točki 11.b: 

 

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

Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina. 
 

Navzočnost se ni spremenila (35 svetnikov). 

Za je glasovalo 21 svetnikov. Proti je glasovalo 9 svetnikov. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 12. 

 

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH ODLOKA O UREJANJU JAVNIH PARKIRIŠČ S 

PREDLOGOM ZA HITRI POSTOPEK 

 

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

gospodarske javne službe in promet. 

 

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 Marjan Sedmak je povedal stališče komisije. 

 

1.) 

Svet je najprej odločal o obravnavi akta po hitrem postopku (1. odstavek 142. člena poslovnika 

mestnega sveta). O predlogu za sprejem Odloka o spremembah Odloka o urejanju javnih 

parkirišč po hitrem postopku ni razpravljal nihče, zato je župan dal na glasovanje 
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PREDLOG SKLEPA: 

 

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

urejanju javnih parkirišč sprejme po hitrem postopku. 

 

Navzočnost je priglasilo 31 svetnikov. 

Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

2.) 

Predlog Odloka o spremembah Odloka o urejanju javnih parkirišč 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

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

urejanju javnih parkirišč. 
 

Navzočnost se ni spremenila (31 svetnikov). 

Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 13. 

 

PREDLOG SKLEPA O ODVZEMU STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA NA 

NEPREMIČNINAH ID ZNAK: PARCELA 1722 428/61, PARCELA 1722 428/59, PARCELA 

1722 428/60, PARCELA 2636 2222/25, PARCELA 1722 428/36, PARCELA 1728 153/111, 

PARCELA 1721 99/11 IN PARCELA 1756 109/39 

 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu 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 Marjan Sedmak je povedal stališče komisije. 

 

Razpravljali so svetnika Jožef Horvat in prof. Janez Koželj ter župan. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

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

javnega dobra na nepremičninah ID znak: parcela 1722 428/61, parcela 1722 428/59, parcela 

1722 428/60, parcela 2636 2222/25, parcela 1722 428/36, parcela 1728 153/111, parcela 1721 

99/11 in parcela 1756 109/39. 

 

Navzočnost je priglasilo 32 svetnikov. 
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Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 14. 

 

PREDLOG ODLOKA O PODELITVI KONCESIJ ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE V 

OSNOVNI ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI V MESTNI OBČINI LJUBLJANA S 

PREDLOGOM ZA HITRI POSTOPEK 

 

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

zdravje in socialno varstvo. 

 

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

 

Mojca Škrinjar, predsednica Odbora za zdravje in socialno varstvo, je podala stališče odbora. 

 

Predsednik Statutarno pravne komisije Marjan Sedmak je povedal stališče komisije. 

 

1.) 

Svet je najprej odločal o obravnavi akta po hitrem postopku (1. odstavek 142. člena poslovnika 

mestnega sveta). O predlogu za sprejem Odloka o podelitvi koncesij za opravljanje javne službe 

v osnovni zdravstveni dejavnosti v Mestni občini Ljubljana po hitrem postopku ni razpravljal 

nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da Odlok o podelitvi koncesij za 

opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Mestni občini Ljubljana sprejme 

po hitrem postopku. 

 

Navzočnost je priglasilo 26 svetnikov. 

Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

2.) 

Predlog Odloka o podelitvi koncesij za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni 

dejavnosti v Mestni občini Ljubljana 

 

Razpravlji so svetniki Mojca Sojar, Jožef Horvat, Mojca Škrinjar, Martina Vuk in Ida Medved ter 

župan. 

 

Po končani razpravi je pojasnila in odgovore v zvezi z razpravami svetnikov podala Tilka Klančar. 

 

Nato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o podelitvi koncesij za 

opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Mestni občini Ljubljana. 
 

Navzočnost se ni spremenila (26 svetnikov). 
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Za je glasovalo 33 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 15. 

 

A) PREDLOG REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA JAVNEGA STANOVANJSKEGA 

SKLADA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2021 

 

B) PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA JAVNEGA STANOVANJSKEGA SKLADA 

MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2022 

 

Župan je predlagal, da se uvodne obrazložitve in razprava opravijo za obe točki skupaj, glasovanje pa 

bo potekalo o vsakem predlogu sklepa posebej. 

 

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

finance. 

 

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

 

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

 

Predsednik Statutarno pravne komisije Marjan Sedmak je povedal stališče komisije. 

 

O obeh točkah skupaj so razpravljali svetnika Urška Honzak in Jožef Horvat ter župan. 

 

Nato je župan dal na glasovanje: 

 

PREDLOG SKLEPA k točki 15.a: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Rebalansa finančnega načrta Javnega 

stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leto 2021.   

 

Navzočnost je priglasilo 35 svetnikov. 

Za je glasovalo 37 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

PREDLOG SKLEPA k točki 15.b: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Finančnega načrta Javnega 

stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leto 2022.   

 

Navzočnost se ni spremenila (35 svetnikov). 

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

 

Sklep je bil sprejet. 
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AD 16. 

 

A) PREDLOG SKLEPA O POVEČANJU VREDNOSTI NAMENSKEGA PREMOŽENJA IN 

KAPITALA JAVNEGA STANOVANJSKEGA SKLADA MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

 

B) PREDLOG SKLEPA O ZMANJŠANJU VREDNOSTI NAMENSKEGA PREMOŽENJA 

IN KAPITALA JAVNEGA STANOVANJSKEGA SKLADA MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

 

Župan je predlagal, da se uvodne obrazložitve in razprava opravijo za obe točki skupaj. 

 

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

finance. 

 

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

 

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

 

Predsednik Statutarno pravne komisije Marjan Sedmak je povedal stališče komisije. 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje: 

 

PREDLOG SKLEPA k točki 16.a: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o povečanju vrednosti 

namenskega premoženja in kapitala Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana. 

 

Navzočnost je priglasilo 35 svetnikov. 

Za je glasovalo 36 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

PREDLOG SKLEPA k točki 16.b: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o zmanjšanju vrednosti 

namenskega premoženja in kapitala Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana. 

 

Navzočnost se ni spremenila (35 svetnikov). 

Za je glasovalo 33 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 17. 

 

PREDLOG PRAVILNIKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O 

DODELJEVANJU NAMENSKIH NAJEMNIH STANOVANJ V NAJEM MLADIM 

 

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

stanovanjsko politiko. 

 

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

 

Ana Zagožen, predsednica Odbora za stanovanjsko politiko, je podala stališče odbora. 
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Predsednik Statutarno pravne komisije Marjan Sedmak je povedal stališče komisije. 

 

Razpravljali so svetniki Mojca Sojar, Urška Honzak in dr. Dragan Matić. 

 

Po končani razpravi sta odgovore in pojasnila v zvezi z razpravami svetnikov podala župan in Sašo 

Rink. 

 

Nato je župan dal na glasovanje: 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

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

Pravilnika o dodeljevanju namenskih najemnih stanovanj v najem mladim. 

 

Navzočnost je priglasilo 33 svetnikov. 

Za je glasovalo 33 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 18. 

 

PREDLOG SKLEPA O PRENEHANJU VELJAVNOSTI SKLEPA O STANOVANJSKI 

NAJEMNINI 

 

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

stanovanjsko politiko. 

 

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

 

Ana Zagožen, predsednica Odbora za stanovanjsko politiko, je podala stališče odbora. 

 

Predsednik Statutarno pravne komisije Marjan Sedmak je povedal stališče komisije. 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

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

o stanovanjski najemnini. 

 

Navzočnost je priglasilo 31 svetnikov. 

Za je glasovalo 34 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 

Sklep je bil sprejet. 
 

 

AD 19. 
 

PREDLOG SKLEPA O LOKACIJSKI PREVERITVI ZA PROSTORSKO ENOTO P10 V 

OBMOČJU ZAZIDALNEGA NAČRTA ZA OBMOČJE POTNIŠKEGA CENTRA 

LJUBLJANA 

 

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

urejanje prostora z amandmajem. 
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Mag. Katarina Konda iz Oddelka za urejanje prostora je podala uvodno obrazložitev.  

 

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

 

Predsednik Statutarno pravne komisije Marjan Sedmak je povedal stališče komisije. 

 

O aktu v celoti so razpravljali svetniki Mojca Sojar, prof. Janez Koželj in dr. Asta Vrečko. 

 

Po končani razpravi je odgovore in pojasnila v zvezi z razpravama svetnic podal župan. 

 

I. 

O 2. členu predloga sklepa, h kateremu je Odbor za urejanje prostora vložil amandma, ni razpravljal 

nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

AMANDMA Odbora za urejanje prostora: 

 

V zadnjem odstavku 2. člena lokacijske preveritve se število »4,0« nadomesti s številom »5,0«.  

 

Navzočnost je priglasilo 35 svetnikov. 

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

 

Amandma je bil sprejet. 

 

 

Nato je župan dal na glasovanje še 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za 

prostorsko enoto P10 v območju zazidalnega načrta za območje Potniškega centra Ljubljana 

skupaj s sprejetim amandmajem. 

 

Navzočnost se ni spremenila (35 svetnikov). 

Za je glasovalo 34 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 20. 

 

PREDLOG ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU 81 

CENTER ZNANOSTI – DEL 

 

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

urejanje prostora. 

 

Mag. Katarina Konda iz Oddelka za urejanje prostora je podala uvodno obrazložitev.  

 

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

 

Predsednik Statutarno pravne komisije Marjan Sedmak je povedal stališče komisije. 

 

Ker k predlogu odloka ni bil vložen noben amandma, ni bilo razprave, zato je župan dal na 

glasovanje 
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PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o občinskem podrobnem 

prostorskem načrtu 81 Center znanosti – del. 

 

Navzočnost je priglasilo 35 svetnikov. 

Za je glasovalo 35 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 21. 

 

PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBI DRUŽBENE POGODBE DRUŽBE BEŽIGRAJSKI 

ŠPORTNI PARK ŠPORTNI MARKETING D.O.O. 

 

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

prejeli tudi poročilo pristojnega Odbora za finance. 

 

Marko Kolenc, vodja Oddelka za šport, in župan sta podala uvodno obrazložitev.  

 

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

 

Predsednik Statutarno pravne komisije Marjan Sedmak je povedal stališče komisije. 

 

Razpravljali so svetniki Mojca Škrinjar, dr. Asta Vrečko in dr. Matić ter župan. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o spremembi družbene pogodbe 

družbe BEŽIGRAJSKI ŠPORTNI PARK športni marketing d.o.o. 

 

Navzočnost je priglasilo 31 svetnikov. 

Za je glasovalo 20 svetnikov. Proti je glasovalo 15 svetnikov. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

S tem je bil izčrpan dnevni red 27. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, zato je župan ob 

19.25 uri sejo končal. 

 

 

 

Vodja 

Službe za organiziranje dela mestnega sveta 

Matjaž Bregar 

 

Župan 

Mestne občine Ljubljana 

Zoran Janković 

 


