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ZAPISNIK 

22. seje Mestnega sveta Mestne obEine Ljubljana, ki je bila v ponedeljek, 30. januarja 2017. 

Seja je potekala v Veliki sejni dvorani Mestne hiSe, Mestna obCina Ljubljana, Mestni a g  1,  Ljubljana. 

Sejo sta vodila Bupan Mestne obEine Ljubljana Zoran JankoviC in podiupan Ale3 Cerin. 

Na seji so bili navzoEi Elani in Elanice Mestnega sveta (v nadaljevanju svetniki): 
Bojan Albreht, Klemen Babnik, dr. Marta Bon, Mirko BrniE Jager, Anton ColariE, Dejan Cmek, Ale8 
Cerin, Stanka FerenEak Marin, TjaSa Ficko, Marija Horvat, Matej Javornik, Anton Kastelic, Iztok 
KordiS, prof. Janez Koielj, Anton Kranjc, Mojca Kucler Dolinar, Tomai KuEiE, Irena KuntariE Hribar, 
dr. AnBe Logar, dr. Dragan MatiC, Emilija MitroviC, Janez MoSkriE, Jernej Pavlin, Ksenija Sever, 
Simona Pirnat SkeledBija, Dunja PiSkur KosmaC, Tone Podobnik, Nevzet PoriC, Marjan Sedmak, dr. 
Zvezdana Snoj, Mojca Sojar, Denis StrikoviC, NataSa SukiC, Danilo Sari& Mojca Skrinjar, prof. dr. 
Gregor Tomc, Francka Trobec, Maja Urbanc, Nada VerbiE, Janez Aagar, Julka iibert in Ana 2liEar. 

Seje se niso udeleiile svetnice: Bruna Antauer, mag. Mojca Lozej in Jelka iekar. 

Seja se je priEela ob 15.33 uri ob navzotnosti 29 svetnikov. 

Dnevni red 22. seje so svetniki prejeli s sklicem seje: 
1. Potrditev zapisnika 21. seje Mestnega sveta Mestne obEine Ljubljana 
2. Vpraganja in pobude svetnikov ter odgovori na vpraganja in pobude 
3. PoroEilo f upana 
4. Kadrovskezadeve 
5. Poslovni naErt druibe Javno podjetje Ljubljanska parkirigta in trinice, d. o. o. za leto 

2017 
6. Poslovni naErt drufbe &ALE Javno podjetje, d. o. o. za leto 2017 
7. Predlog Poslovnega naErta za leto 2017 Tirna vzpenjaEa 
8. Predlog Odloka o urejanju prometa v Mestni obEini Ljubljana 
9. Predlog Sklepa o pozitivnem predhodnem mnenju k Strategkemu naErtu Mestne 

knjifnice Ljubljana za obdobje 2017-2021 
10. Predlog Sklepa o spremembah in dopolnihrah Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda 

Ljubljanski grad 
11. Predlog Odloka o obEinskem podrobnern prostorskem naErtu 302 Vrtno rnesto Kozarje 

- del 
12. Predlog Letnega programa gporta v Mestni obEini Ljubljana za leto 2017 

0 dnevnem redu ni razpravljal nihEe, zato je 2upan dal na glasovanje 

PREDLOG SKLEPA: 

Mestni svet Mestne obEine Ljubljana sprejme predlog dnevnega reda 22. seje mestnega sveta. 



NavzoEnost je priglasilo 28 svetnikov. 
Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti ni glasoval nihEe. 

Predlagani dnevni red je bil sprejet. 

Gradivo za to toEko so svetniki prejeli s sklicem seje. 

0 zapisniku 21. seje Mestnega sveta Mestne obPine Ljubljana ni razpravljal nihEe, zato je iupan dal na 
glasovanje 

PREDLOG SKLEPA: 

Mestni svet Mestne obEine Ljubljana potrdi zapisnik 21. seje Mestnega sveta Mestne obEine 
Ljubljana z dne 19. decembra 2016. 

NavzoEnost je priglasilo 29 svetnikov. 
Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti ni glasoval nihEe. 

Sklep je bil sprejet. 

VPRASANJA IN POBUDE SVETNIKOV TER ODGOVORI NA VPRASANJA IN 
POBUDE 

Gradivo za to toEko so svetniki prejeli po sklicu seje. 

Pisno vpraSanje z zahtevo za ustno predstavitev je poslal SvetniSki klub SDS (v zvezi z novim 
gradbenim dovoljenjem za kanal CO). 

VpraSanja in pobude so poslali: 
- svetnik dr. Dragan MatiC (glede kriiiSEa med Dunajsko i n  Gameljsko cesto), 
- svetnica Mojca Skrinjar (glede koncesij za EiSEenje notranjih povrSin stavb vseh javnih podjetij in 
zavodov), 
- svetnica Natda SukiC: (glede ukrepov za izboljSanje kakovosti zraka v MOL), 
- SvetniSki klub SDS (glede podgan ob Slovenski cesti), 
- SvetniSki klub NSi (glede 

1. parkirnega reiima na rumenih parkirnih conah, ki jih med delavniki 
uporabljajo organi drtavne uprave, 

2. neosvetljenih prehodov za peke). 

Odgovore na vpraSanja z 21. seje mestnega sveta so prejeli vsi svetniki. 

Besedo za ustno postavitev vpraSanja je iupan dal vodji SvetniSkega kluba SDS svetniku Mirku 
BrniEu Jagru. 

Na vpraSanje svetniSkega kluba je odgovoril tupan. 



h p a n  je predstavil poroEilo. 

KADROVSKE ZADEVE 

Gradivo za to toEko so svetniki prejeli po sklicu seje. 

Predsednik Komisije za mandatna vpraianja, volitve in imenovanja Ales Cerin je podal uvodno 
obrazloiitev. 

1. PREDLOG SKLEPA o IMENOVANJU STIRIH CLANOV MESTNE OBCINE 
LJUBLJANA V SVET JAVNEGA ZAVODA FESTIVAL LJUBLJANA 

0 predlogu sklepa ni ielel nihEe razpravljati, zato je iupan zakljuEil razpravo in zaEel z ugotavljanjem 
navzoEnosti pred glasovanjem o predlogu sklepa. 

Svetnik Mirko BmiE Jager je podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da ieli razpravljati, ker ob 
najavi toEke na platnu ni bil projiciran naslov toEke, zato ni vedel, za kateri predlog sklepa gre in je 
zamudil prijavo k razpravi. 

$!upan je ugodil postopkovnemu predlogu svetnika in ponovno odprl razpravo. 

Razpravljali so svetniki Mirko BrniE Jager, dr. Anie Logar, dr. Dragan Matic in Janez zagar ter iupan. 

Po konEani razpravi je svetnik dr. Anie Logar podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da ker se 
predsednik Komisije za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja v razpravi ni odzval, naj poda 
podrobno pisno obrazloiitev poteka oblikovanja predloga sklepa, do takrat pa naj se toEka odloii. 

h p a n  je podal pojasnilo v zvezi s postopkovnim predlogom svetnika dr. Anieta Logarja in dal na 
glasovanje 

POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnika dr. Anfeta Logarja: 

To& se odloii. 

NavzoEnost je priglasilo 38 svetnikov. 
Za je glasovalo 14 svetnikov. Proti je glasovalo 24 svetnikov. 

Postopkovni predlog sklepa ni bil sprejet. 

Nato je iupan dal na glasovanje 

PREDLOG SKLEPA: 

I. 
V Svet javnega zavoda Festival Ljubljana s e i m e n u j e j o : 

- Anton COLARIC 
- Jadranka DAMC 



- I Z ~ O ~  KORDIS 
- Francka TROBEC 

11. 
Mandat imenovanih traja Itiri leta. 

NavzoCnost se ni spremenila (38 svetnikov). 
Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti je glasovalo 1 1  svetnikov. 
Sklep je bil sprejet. 

Razpravljal ni nihEe, zato je iupan dal na glasovanje 

PREDLOG SKLEPA: 

I. 
V Svet javnega zavoda Mednarodni grafirni likovni center s e i m e n u j e j o : 

- mag. Tanja DORNIK POGLIC 
- Mojca SKRINJAR 
- dr. Asta VRECKO 

11. 
Mandat imenovanih traja Itiri leta. 

NavzoEnost se ni spremenila (38 svetnikov). 
Za je glasovalo 36 svetnikov. Proti ni glasoval nihEe. 

Sklep je bil sprejet. 

Razpravljal ni nihCe, zato je iupan dal na glasovanje 

PREDLOG SKLEPA: 

I. 
V Svet Glasbene &ole Ljubljana Moste - Polje s e i m e n u j e j o : 

- Zlatko BOZIC 
- DianaJUZNIC 
- Mateja HOCEVAR 

11. 
Mandat imenovanih traja gtiri leta. 

NavzoEnost se ni spremenila (38 svetnikov). 
Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti ni glasoval nihEe. 

Sklep je bil sprejet. 



Razpravljal ni nihEe, zato je Zupan dal na glasovanje 

PREDLOG SKLEPA: 

I. 
V Svet Dijagkega doma Poljane s e i m e n u j e : 

Jan NOVAK. 

11. 
Mandat imenovanega traja gtiri leta. 

NavzoEnost se ni spremenila (38 svetnikov). 
Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti ni glasoval nihEe. 

Sklep je bil sprejet. 

5. PREDLOG SKLEPA o IMENOVANJU PREDSTAVNICE MESTNE OBCINE 
LJUBLJANA V SVET JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRA~EVALNEGA ZAVODA ))CENTER 
IRIS - CENTER ZA IZOBRA~EVANJE, REHABILITACIJO, INKLUZIJO IN 
SVETOVANJE ZA SLEPE IN SLABOVIDNEtc 

Razpravljal ni nihEe, zato je iupan dal na glasovanje 

PREDLOG SKLEPA: 

I. 
V Svet javnega vzgojno-izobraZevalnega zavoda Center IRIS s e i m e n u j e : 

Marina TRAMPUS. 

11. 
Mandat imenovane traja gtiri leta. 

NavzoEnost se ni spremenila (38 svetnikov). 
Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti ni glasoval nihEe. 

Sklep je bil sprejet. 

6. PREDLOG SKLEPA 0 IMENOVANJU TREH PREDSTAVNIC MESTNE OBCINE 
LJUBLJANA v SVET ZAVODA MLADINSKI HOTEL STUDENTSKE ORGANIZACIJE 
UNIVERZE V LJUBLJANI 

Razpravljal ni nihEe, zato je Zupan dal na glasovanje 

PREDLOG SKLEPA: 

I. 
V Svet zavoda Mladinski hotel Studentske organizacije Univerze v Ljubljani se kot 
predstavnice Mestne obEine Ljubljana i m e n u j e jo : 



- Emilija MITROVIC 
- Simona REMM 
- Mojca SOJAR 

11. 
Mandat imenovanih traja gtiri leta. 

NavzoEnost se ni spremenila (38 svetnikov). 
Za je glasovalo 37 svetnikov. Proti ni glasoval nihEe. 

Sklep je bil sprejet. 

7. PREDLOG SKLEPA o IMENOVANJU PREDSTAVNIKA MESTNE OBCINE 
LJUBLJANA V SVET DOMA UPOKOJENCEV CENTER, TABOR-POLJANE 

Razpravljal ni nihEe, zato je iupan dal na glasovanje 

PREDLOG SKLEPA: 

I. 
V Svet Doma upokojencev Center, Tabor-Poljane s e i m e n u j e 

Anton KASTELIC. 

11. 
Mandat imenovanega traja gtiri leta. 

NavzoEnost se ni spremenila (3 8 svetnikov). 
Za je glasovalo 36 svetnikov. Proti ni glasoval nihEe. 

Sklep je bil sprejet. 

8. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO VRTCA NAJDIHOJCA 

Razpravljal ni nihEe, zato je Zupan dal na glasovanje 

PREDLOGU SKLEPA: 

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

NavzoEnost se ni spremenila (3 8 svetnikov). 
Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti ni glasoval nihEe. 

Sklep je bil sprejet. 

9. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJA ZAVODA ZA 
USPOSABLJANJE JANEZA LEVCA 

Razpravljal ni nihEe, zato je iupan dal na glasovanje 

PREDLOG SKLEPA: 



Dr. Mateju ROVSKU se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnatelja Zavoda za 
usposabljanje Janeza Levca. 

NavzoEnost se ni spremenila (38 svetnikov). 
Za je glasovalo 36 svetnikov. Proti ni glasoval nihCe. 

Sklep je bil sprejet. 

10. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA DIREKTORICO CENTRA ZA SOCIALNO 
DELO LJUBLJANA VIC - RUDNIK 

Razpravljal ni nihCe, zato je iupan dal na glasovanje 

PREDLOG SKLEPA: 

Darji KOVACIC se da pozitivno mnenje h kandidaturi za direktorico Centra za socialno delo 
Ljubljana VIE - Rudnik. 

NavzoEnost se ni spremenila (38 svetnikov). 
Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihEe. 

Sklep je bil sprejet. 

11. PREDLOG SKLEPA 0 SOGLASJU K IMENOVANJU POVELJNIKA GASILSKE 
BRIGADE LJUBLJANA 

Razpravljal ni nihCe. 

Svetnik Tomai KuCiC je mestni svet obvestil, da se izloEa iz glasovanja o predlogu sklepa pri tej toEki. 

Nato je iupan dal na glasovanje 

PREDLOG SKLEPA: 

Mestni svet Mestne obEina Ljubljana daje soglasje k imenovanju Tomaia KUCICA za 
poveljnika Gasilske brigade Ljubljana. 

Mandat imenovanega traja gtiri leta. 

NavzoEnost se ni spremeni la (3 8 svetnikov). 
Za je glasovalo 34 svetnikov. Proti ni glasoval nihEe. 

Sklep je bil sprejet. 

12. PREDLOG SKLEPA 0 SOGLASJU K IMENOVANJU DIREKTORJA JAVNEGA 
ZAVODA LEKARNA LJUBLJANA 

Razpravljal ni nihCe, zato je iupan dal na glasovanje 

PREDLOG SKLEPA: 

Mestni svet Mestne obEina Ljubljana daje soglasje k imenovanju dr. Marjana SEDEJA za 
direktorja Javnega zavoda Lekarna Ljubljana. 



Mandat imenovanega traja gtiri leta. 

Navzotnost se ni spremenila (38 svetnikov). 
Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti je glasovalo 9 svetnikov. 

Sklep je bil sprejet. 

13. PREDLOG SKLEPA 0 IMENOVANJU DIREKTORJA JAVNEGA STANOVANJSKEGA 
SKLADA MESTNE OBCINE LJUBLJANA 

Razpravljal ni nihCe, zato je iupan dal na glasovanje 

PREDLOG SKLEPA: 

I. 
Za direktorja Javnega stanovanjskega sMada Mestne obtine Ljubljana s e i m e n u j e : 

Sago RINK. 

11. 
Mandat imenovanega traja gtiri leta. 

NavzoCnost se ni spremenila (38 svetnikov). 
Za je glasovalo 35 svetnikov. Proti ni glasoval nihEe. 

Sklep je bil sprejet. 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli poroEilo pristojnega Odbora za 
gospodarske javne sluibe in promet. 

Mateja Duhovnik, direktorica druibe Javno podjetje Ljubljanska parkiriSCa in trinice, d.o.o., je podala 
uvodno obrazloiitev. 

Julka ~ ibe r t ,  predsednica Odbora za gospodarske javne sluibe in promet, je podala staliSEe odbora. 

Podpredsednik Statutarno pravne komisije Marjan Sedmak je povedal staliSCe kornisije. 

Razpravljali so svetniki Ksenija Sever, NataSa SukiC, Maja Urbanc, Anton Kranjc, Ana ZliCar, Janez 
MoSkriC, Mirko BrniC Jager, Mojca Kucler Dolinar in dr. Anie Logar ter iupan. 

Svetnikom NataSi SukiE, Maji Urbanc in dr. Anietu Logarju je iupan zato, ker niso govorili o toEki, v 
skladu s 65. Clenom poslovnika mestnega sveta izrekel opomin pred ukrepom odvzema besede, 
svetnikoma Maji Urbanc in dr. An2etu Logarju je nato besedo tudi odvzel. 

Po konEani razpravi je iupan dal na glasovanje 

PREDLOG SKLEPA: 



Mestni svet Mestne obrine Ljubljana sprejme Poslovni naert druibe Javno podjetje Ljubljanska 
parkirigra in trZnice, d. o. o. za leto 2017. 

Obrazloiitev glasu so podali svetniki: NataSa Sukit, dr. Anie Logar, Mojca Skrinjar, Mirko Brnit 
Jager in Maja Urbanc. 

NavzoCnost je priglasilo 39 svetnikov. 
Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti je glasovalo 1 1 svetnikov. 

Sklep je bil sprejet. 

Ob 16.55 uri je iupan za 30 minut prekinil sejo. Seja se je nadaljevala ob 17.53 uri, vodenje seje je 
prevzel podBupan Ales Cerin. 

POSLOVNI NACRT D R U ~ B E   ALE JAVNO PODJETJE, D. 0.0. ZA LET0 2017 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli porotilo pristojnega Odbora za 
gospodarske javne sluibe in promet. 

Mag. Robert Martintit, direktor druibe  ALE Javno podjetje, d.o.o., je podal uvodno obrazloiitev. 

Julka iibert, predsednica Odbora za gospodarske javne sluBbe in promet, je podala staliSEe odbora. 

Predsednik Statutarno pravne komisije Klemen Babnik je povedal staliSte komisije. 

Razpravljali so svetniki: Mojca Skrinjar, NataSa Sukit, Ana i l i tar ,  Janez MoSkriC, Ksenija Sever in 
Mojca Sojar. 

Po kontani razpravi je odgovore in pojasnila v zvezi z razpravami svetnikov podal mag. Robert 
MartinEit. 

Nato je predsedujoci dal na glasovanje 

PREDLOG SKLEPA: 

Mestni svet Mestne obrine Ljubljana sprejme Poslovni narrt drufbe  ALE Javno podjetje, 
d. o. o. za leto 2017. 

NavzoEnost je priglasilo 35 svetnikov. 
Za je glasovalo 36 svetnikov. Proti ni glasoval nihCe. 

Sklep je bil sprejet. 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli poroEilo pristojnega Odbora za 
gospodarske javne sluibe in promet. 



Iztok Debeljak, vodja FinanEno ratunovodske sluibe Javnega zavoda Ljubljanski grad, je podal 
uvodno obrazloiitev. 

Julka iibert, predsednica Odbora za gospodarske javne sluibe in promet, je podala staliSEe odbora. 

Predsednik Statutarno pravne komisije Klemen Babnik je povedal staliSEe komisije. 

Razpravljali so svetnice Ana klitar, Mojca Sojar in Irena KuntariE Hribar ter predsedujoEi. 

Odgovore in pojasnila v zvezi z razpravami svetnic je po kontani razpravi podal Iztok Debeljak. 

PredsedujoEi je nato dal na glasovanje 

PREDLOG SKLEPA: 

Mestni svet Mestne obEine Ljubljana sprejme predlog Poslovnega naErta za leto 2017 Tirna 
vzpenjah. 

NavzoEnost je priglasilo 3 1 svetnikov. 
Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti ni glasoval nihEe. 

Sklep je bil sprejet. 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli Se amandmaje svetnice Mojce 
Skrinjar in SvetniSkega kluba SDS, poroEilo pristojnega Odbora za gospodarske javne sluibe in 
promet in poroEilo Statutarno pravne komisije, v skladu s katerim mestni svet ne bo razpravljal in ne 
glasoval o amandmajih svetnice Mojce Skrinjar k Elenom 6. (na drugi odstavek), 7. (na drugi 
odstavek), 8. (na tetrti odstavek), 9., 11 ., 22. (na pwi in drugi odstavek), 23. (na sedmi odstavek), 26. 
(na drugi, tretji in Eetrti odstavek), 27., 30., 34. (Sesta alineja) in 40. 

Mag. Jasna Tu3ar iz Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet je podala uvodno obrazloiitev. 

Julka iibert, predsednica Odbora za gospodarske javne sluibe in promet, je podala staliSte odbora. 

Predsednik Statutarno pravne komisije Klemen Babnik je predstavil poroEilo komisije. 

Ob 18.43 uri je vodenje seje prevzel iupan. 

I. 
0 14. Clenu predloga odloka, h kateremu je svetnica Mojca Skrinjar vloiila amandma, so razpravljale 
svetnice Mojca Skrinjar, Maja Urbanc in Mojca Kucler Dolinar ter iupan. 

Po konEani razpravi je iupan dal na glasovanje 

AMANDMA svetnice Mojce SKRINJAR: 

14. Elen, ki se glasi: 

>> (1) UpraviEenec do parkirne dovolilnice iz prvega odstavka prejgnjega Elena za parkiranje v 
obmoEju cone 1 je stanovalec, ki ima stalno prebivaligre na obmo8ju cone 1, pod pogojema, da je 
lastnik stanovanjske enote in lastnik vozila ali uporabnik slugbenega vozila, kar izkage v 



postopku izdaje parkirne dovolilnice, ali uporabnik vozila na podlagi pogodbe o lizingu oziroma 
pogodbe o poslovnem najemu. Parkirna dovolilnica se izda upraviEencu za vozilo iz prejgnjega 
stavka za parkiranje v obmoEju, kjer irna stanovalec naslov stalnega prebivaligEa. UpraviEenec 
se lahko parkirni dovolilnici v coni 1 pisno odpove v korist drugega tlana gospodinjstva, ki je 
lastnik vozila ali uporabnik sluibenega vozila ali uporabnik vozila, kot je doloEeno v prvem 
stavku tega odstavka, in ima stalno prebivaligEe v isti stanovanjski enoti. 
(2) UpraviEenec do parkirne dovolilnice iz prvega odstavka prejgnjega Elena za parkiranje v 
obmoEju cone 2 in cone 3 je stanovalec, ki irna stalno ali zaEasno prebivali8Ee na tem obmoEju, 
pod pogojem, da je lastnik vozila ali uporabnik sluibenega vozila, kar izkaie v postopku izdaje 
parkirne dovolilnice, ali uporabnik vozila na podlagi pogodbe o lizingu oziroma pogodbe o 
poslovnem najemu. Parkirna dovolilnica se izda upraviEencu za vozilo iz prejgnjega stavka za 
parkiranje v obmoEju, kjer ima stanovalec naslov stalnega ali zaEasnega prebivali9Ea. Ce v isti 
stanovanjski enoti prebivajo stanovalci s stalnim in z zaEasnim prebivaligEem, lahko stanovalci z 
zaEasnim prebivaligEem pridobijo parkirno dovolilnico le v primeru, Ee se stanovalci s stalnim 
prebivaligEem pisno odpovedo pravici do parkirne dovolilnice v korist stanovalcev z zaEasnim 
prebivaligEem. Stanovalec, ki ima zaEasno prebivaligte, je upraviren do pridobitve parkirne 
dovolilnice za Eas trajanja zaEasnega prebivanja. 
(3) Izda se lahko ena parkirna dovolilnica na stanovanjsko enoto na obmoEju cone 1, na 
obmoEju cone 2 se lahko izdata dve parkirni dovolilnici na stanovanjsko enoto, na obmoEju cone 
3 pa se lahko izdajo tri parkirne dovolilnice na stanovanjsko enoto<<, 

se spremeni, tako da se glasi: 

H (1) UpraviEenec do parkirne dovolilnice iz prvega odstavka prejgnjega Elena za parkiranje v 
obmoEju cone 1 je stanovalec, ki irna stalno prebivaligte ali zaEasno prebivaligre na obmoEju 
cone 1, pod pogojema, da je lastnik ali najemnik stanovanjske enote in lastnik vozila ali 
uporabnik sluibenega vozila, kar izkaie v postopku izdaje parkirne dovolilnice, ali uporabnik 
vozila na podlagi pogodbe o lizingu oziroma pogodbe o poslovnem najemu. Parkirna dovolilnica 
se izda upravitencu za vozilo iz prejgnjega stavka za parkiranje v obmoEju, kjer ima stanovalec 
naslov stalnega ali zaEasnega prebivaligEa. UpraviEenec se lahko parkirni dovolilnici v coni 1 
pisno odpove v korist drugega Elana gospodinjstva, ki je lastnik vozila ali uporabnik sluibenega 
vozila ali uporabnik vozila, kot je doloreno v prvem stavku tega odstavka, in ima stalno ali 
zaEasno prebivaligte v isti stanovanjski enoti. 
(2) UpraviEenec do parkirne dovolilnice iz prvega odstavka prejgnjega Elena za parkiranje v 
obmoEju cone 2 in cone 3 je stanovalec, ki irna stalno ali zaEasno prebivaligte na tem obmoEju, 
pod pogojem, da je lastnik vozila ali uporabnik sluibenega vozila, kar izkaie v postopku izdaje 
parkirne dovolilnice, ali uporabnik vozila na podlagi pogodbe o lizingu oziroma pogodbe o 
poslovnem najemu. Parkirna dovolilnica se izda upraviEencu za vozilo iz prejgnjega stavka za 
parkiranje v obmoEju, kjer irna stanovalec naslov stalnega ali zaEasnega prebivaligEa. 
Stanovalec, ki irna zaEasno prebivaligEe, je upraviten do pridobitve parkirne dovolilnice za Eas 
trajanja zaEasnega prebivanja. 
(3) Izda se lahko ena parkirna dovolilnica na stanovanjsko enoto na obmotju cone 1, na 
obmoEju cone 2 se lahko izdata dve parkirni dovolilnici na stanovanjsko enoto, na obmoEju cone 
3 pa se lahko izdajo tri parkirne dovolilnice na stanovanjsko enot0.a. 

zupan je povedal, da amandmaja ne podpira. 

NavzoCnost je priglasilo 31 svetnikov. 
Za je glasovalo 7 svetnikov. Proti je glasovalo 24 svetnikov. 

Amandma ni bil sprejet. 

11. 
0 17. Llenu predloga odloka, h kateremu je svetnica Mojca Skrinjar vlozila amandma, ni razpravljal 
nihEe, zato je fupan dal na glasovanje 



AMANDMA svetnice Mojce SKRINJAR: 

17. t len, ki se glasi: 

)) 1) Upravitenec do parkirne dovolilnice za parkiranje iz drugega odstavka prejinjega Elena v 
obmotju cone 1 je stanovalec, ki ima stalno prebivaliite na obmotju za peice na obmotju cone 1, 
pod pogoji, da je lastnik stanovanjske enote in lastnik vozila ali uporabnik sluibenega vozila, 
kar izkaie v postopku izdaje parkirne dovolilnice, ali uporabnik vozila na podlagi pogodbe o 
lizingu oziroma pogodbe o poslovnem najemu, ter da nima sklenjene pogodbe za najem 
parkirnega prostora v parkirni higi v lasti MOL. Parkirna dovolilnica se izda upravitencu za 
vozilo iz prejgnjega stavka za parkiranje v obmotju, kjer ima stanovalec naslov stalnega 
prebivaligta. Upravitenec se lahko parkirni dovolilnici v coni 1 pisno odpove v korist drugega 
Elana gospodinjstva, ki je lastnik vozila ali uporabnik sluibenega vozila ali uporabnik vozila, kot 
je doloteno v prvem stavku tega odstavka, in irna stalno prebivaliite v isti stanovanjski enoti. 
(2) Upravitenec do parkirne dovolilnice za parkiranje iz drugega odstavka prejgnjega tlena v 
obmotju za peice v obmotju cone 2 in cone 3 je stanovalec, ki ima stalno ali zatasno prebivaliite 
na tern obmotju, pod pogojema, da je lastnik vozila ali uporabnik sluibenega vozila, kar izkaie 
v postopku izdaje parkirne dovolilnice, ali uporabnik vozila na podlagi pogodbe o lizingu 
oziroma pogodbe o poslovnem najemu, ter da nima sklenjene pogodbe za najem parkirnega 
prostora v parkirni higi v lasti MOL. Parkirna dovolilnica se izda upraviEencu za vozilo iz 
prejinjega stavka za parkiranje v obmotju, kjer ima stanovalec naslov stalnega ali zatasnega 
prebivaliita. Ce v isti stanovanjski enoti prebivajo stanovalci s stalnim in z zatasnim 
prebivaliitem, lahko stanovalci z zatasnirn prebivaliitem pridobijo parkirno dovolilnico le v 
primeru, Ee se stanovalci s stalnirn prebivaliitem pisno odpovedo pravici do parkirne dovolilnice 
v korist stanovalcev z zatasnim prebivaligtem. Stanovalec, ki irna zatasno prebivaligte, je 
upraviten do pridobitve parkirne dovolilnice za fas trajanja zatasnega prebivanja. 
(3) Izda se lahko ena parkirna dovolilnica na stanovanjsko enoto na obmotju cone 1, na 
obmotju cone 2 se lahko izdata dve parkirni dovolilnici na stanovanjsko enoto, na obmotju cone 
3 pa se lahko izdajo tri parkirne dovolilnice na stanovanjsko enoto. Stanovalcu se izda tudi 
dovolilnica za prevoz obmotja za peice do naslova prebivaligta z veljavnostjo v dostavnem Pasu. 
(4) Ne glede na dolotbe prvega in drugega odstavka tega Elena je upravitenec do parkirne 
dovolilnice za parkiranje iz drugega odstavka prejgnjega tlena v obmotju cone 1 tudi lastnik ali 
najernnik garaie ali parkirnega mesta, ki se nahaja na obrnotju za peke, pod pogoji, da je 
lastnik ali najemnik garaie in lastnik vozila ali uporabnik sluibenega vozila, kar izkaie v 
postopku izdaje parkirne dovolilnice, ali uporabnik vozila na podlagi pogodbe o lizingu oziroma 
pogodbe o poslovnem najernu, ki parkirnega mesta ali garaie na obrnotju za peke ne more 
uporabljati izven dostavnega fasa. Upravirencu se izda tudi dovolilnica za prevoz obmotja za 
peice do naslova prebivaligta z veljavnostjo v dostavnem 3 asu. 0 b izdaji parkirne dovolilnice iz 
tega tlena upravitenec ni zavezanec za platilo letne takse.(( 

Se spremeni, tako da se glasi: 

)) 1) Upravitenec do parkirne dovolilnice za parkiranje iz drugega odstavka prejgnjega Llena v 
obrnotju cone 1 je stanovalec, ki ima stalno prebivaliite ali zatasno prebivaliite na obmotju za 
peke na obrnotju cone 1, pod pogoji, da je lastnik ali najemnik stanovanjske enote in lastnik 
vozila ali uporabnik sluibenega vozila, kar izkaie v postopku izdaje parkirne dovolilnice, ali 
uporabnik vozila na podlagi pogodbe o lizingu ozirorna pogodbe o poslovnern najemu, ter da 
nima sklenjene pogodbe za najem parkirnega prostora v parkirni hiii v lasti MOL. Parkirna 
dovolilnica se izda upravitencu za vozilo iz prejinjega stavka za parkiranje v obmotju, kjer ima 
stanovalec naslov stalnega ali zatasnega prebivaliita. Upravitenec se lahko parkirni dovolilnici 
v coni 1 pisno odpove v korist drugega flana gospodinjstva, ki je lastnik vozila ali uporabnik 
sluibenega vozila ali uporabnik vozila, kot je doloteno v prvem stavku tega odstavka, in ima 
stalno ali zatasno prebivaliite v isti stanovanjski enoti. 
(2) Upravitenec do parkirne dovolilnice za parkiranje iz drugega odstavka prejinjega flena v 
obrnotju za peke v obrnotju cone 2 in cone 3 je stanovalec, ki ima stalno ali zatasno prebivaligte 



na tem obmoiiju, pod pogojema, da je lastnik vozila ali uporabnik sluibenega vozila, kar izkage 
v postopku izdaje parkirne dovolilnice, ali uporabnik vozila na podlagi pogodbe o lizingu 
oziroma pogodbe o poslovnem najemu, ter da nima sklenjene pogodbe za najem parkirnega 
prostora v parkirni higi v lasti MOL. Parkirna dovolilnica se izda upravifencu za vozilo iz 
prejgnjega stavka za parkiranje v obmofju, kjer ima stanovalec naslov stalnega ali zafasnega 
prebivaligfa. Stanovalec, ki ima zafasno prebivaligfe, je upravifen do pridobitve parkirne 
dovolilnice za fas trajanja zafasnega prebivanja. 
(3) Izda se lahko ena parkirna dovolilnica na stanovanjsko enoto na obmofju cone 1, na 
obmofju cone 2 se lahko izdata dve parkirni dovolilnici na stanovanjsko enoto, na obmofju cone 
3 pa se lahko izdajo tri parkirne dovolilnice na stanovanjsko enoto. Stanovalcu se izda tudi 
dovolilnica za prevoz obmofja za peke do naslova prebivaligfa z veljavnostjo v dostavnem fasu. 
(4) Ne glede na dolofbe prvega in drugega odstavka tega flena je upravifenec do parkirne 
dovolilnice za parkiranje iz drugega odstavka prejgnjega flena v obmofju cone 1 tudi lastnik ali 
najemnik garaie ali parkirnega mesta, ki se nahaja na obmofju za peke, pod pogoji, da je 
lastnik ali najemnik garaie in lastnik vozila ali uporabnik sluibenega vozila, kar izkaie v 
postopku izdaje parkirne dovolilnice, ali uporabnik vozila na podlagi pogodbe o lizingu oziroma 
pogodbe o poslovnem najemu, ki parkirnega mesta ali garage na obmofju za peke ne more 
uporabljati izven dostavnega fasa. Upravifencu se izda tudi dovolilnica za prevoz obmofja za 
peke do naslova prebivaligfa z veljavnostjo v dostavnem fasu. Ob izdaji parkirne dovolilnice iz 
tega flena upravifenec ni zavezanec za plafilo letne takse.cc 

h p a n  je povedal, da amandmaja ne podpira. 

NavzoEnost se ni spremenila (3 1 svetnikov). 
Za je glasovalo 9 svetnikov. Proti je glasovalo 23 svetnikov. 

Amandma ni bil sprejet. 

111. 
0 23. f lenu predloga odloka, h kateremu je svetnica Mojca Skrinjar vloBila amandma, sta razpravljala 
svetnica Mojca Kucler Dolinar in iupan. 

Po konCani razpravi je iupan dal na glasovanje 

AMANDMA svetnice Mojce Skrinjar: 

Tretji odstavek 23. flena, ki se glasi: 

4 3 )  Dovolilnico iz prejgnjega odstavka izda pristojni organ na podlagi vloge: 
- prevoznika, ki opravlja dostavo, 
- izvajalca servisne ali druge oblike storitvene dejavnosti na domu ali v poslovnih prostorih, 
- lastnika nepremifnine, kateremu je dostava, servis ali druga storitvena dejavnost namenjena.cc 

Se spremeni, tako da se glasi: 
~ ( 3 )  Dovolilnico iz prejgnjega odstavka izda pristojni organ na podlagi vloge: 
- prevoznika, ki opravlja dostavo, 
- izvajalca servisne ali druge oblike storitvene dejavnosti na domu ali v poslovnih prostorih, 
- lastnika ali najemnika nepremifnine, kateremu je dostava, servis ali druga storitvena 
dejavnost namenjena.cc 

h p a n  je povedal, da amandma podpira. 

NavzoEnost se ni spremenila (3 1 svetnikov). 
Za je glasovalo 35 svetnikov. Proti ni glasoval nihEe. 



Arnandrna je bil sprejet. 

1v. 
0 25. tlenu predloga odloka, h katerernu je svetnica Mojca Skrinjar vloiila arnandrna, so razpravljali 
svetnici Mojca Skrinjar in Mojca Kucler Dolinar ter Zupan. Svetnici Mojci Kucler Dolinar je iupan 
vzel besedo, ker ni govorila o vsebini 25. Elena. 

Po kontani razpravi je Zupan dal na glasovanje 

AMANDMA svetnice Mojce Skrinjar: 

25. tlen, ki se glasi: 

))Pristojni organ na in ob obtinskih cestah doloti postajali3i.a za avtotaksi vozila. Parkiranje na 
teh mestih je dovoljeno le za avtotaksi vozila v skladu z dolotbami odloka, ki ureja avtotaksi 
prevoze na obmotju MOL.44 

Se spremeni, tako da se glasi: 

))Pristojni organ na in ob obtinskih cestah doloti postajaligta za avtotaksi vozila. Parkiranje na 
teh mestih je dovoljeno le za avtotaksi vozila za neprekinjeno najvet 30 minut in je brezplatno 
za lastnika avtotaksi vozila.<c. 

h p a n  je povedal, da arnandrnaja ne podpira. 

NavzoCnost se ni sprernenila (31 svetnikov). 
Za je glasovalo 7 svetnikov. Proti je glasovalo 25 svetnikov. 

Amandrna ni bil sprejet. 

v. 
0 29. Elenu predloga odloka, h katerernu je svetnica Mojca Skrinjar vloiila arnandma, so razpravljali 
svetnika Mojca Skrinjar in Denis StrikoviC ter iupan. 

Po konCani razpravi je iupan dal na glasovanje 

AMANDMA svetnice Mojce Skrinjar: 

29. Elen, ki se glasi: 

n(1) ObmoEja za pegce doloti mestni svet. 
(2) Obmorja za peke se delijo na: 
- obmoEja za peke s popolno prepovedjo motornega prometa in 
- obmoEja za peke z omejenim lokalnim prometom.<<, 

Se spremeni, tako da se glasi: 
~ ( 1 )  Obmotja za peke doloEi mestni svet. 
(2) ObmoEja za peke so obmorja za peke s popolno prepovedjo motornega prometa razen 
dostavnega in servisnega prometa ter prometa stanovalcev.<<. 

h p a n  je povedal, da amandmaja ne podpira. 

NavzoCnost se ni spremenila (3 1 svetnikov). 
Za je glasovalo 6 svetnikov. Proti je glasovalo 27 svetnikov. 



Amandma ni bil sprejet. 

VI. 
0 31. Elenu predloga odloka, h kateremu je svetnica Mojca Skrinjar vloiila amandma, ni razpravljal 
nihEe, zato je iupan dal na glasovanje 

AMANDMA svetnice Mojce Skrinjar: 

31. Elen, ki se glasi: 

nNa obmoEjih za peke je poleg prometa vozil, dovoljenega z zakonom in s prejgnjim Elenom, 
dovoljen promet Se za naslednja vozila: 
- najveE gtiri avtotaksi okolju prijaznih vozil na javnem razpisu izbranih avtotaksi prevoznikov, 
- vozila za potrebe izvajanja storitev gospodarskih javnih sluib in 
- vozila za prevoz pacientov.cc, 

Se spremeni, tako da se glasi: 

))Na obmoEjih za peke je poleg prometa vozil, dovoljenega z zakonom in s prejgnjim Elenom, 
dovoljen promet Se za naslednja vozila za prevoz pacientov.cc. 

h p a n  je povedal, da amandmaja ne podpira. 

NavzoEnost se ni spremenila (3 1 svetnikov). 
Za je glasovalo 8 svetnikov. Proti je glasovalo 27 svetnikov. 

Amandma ni bil sprejet. 

VII. 
0 32. Elenu predloga odloka, h kateremu je svetnica Mojca Skrinjar vloiila amandma, ni razpravljal 
nihEe, zato je iupan dal na glasovanje 

AMANDMA svetnice Mojce Skrinjar: 

NavzoCnost se ni spremenila (31 svetnikov). 
Za je glasovalo 8 svetnikov. Proti je glasovalo 25 svetnikov. 

Amandma ni bil sprejet. 

VIII. 
0 33. Elenu predloga odloka, h kateremu je SvetniSki klub SDS vloiil amandma, je razpravljal svetnik 
Mirko BmiE Jager. 

Po konEani razpravi je iupan dal na glasovanje 

AMANDMA Svetnigkega kluba SDS: 

V predlogu Odloka o urejanju prometa v Mestni obEini Ljubljana se v prvem odstavku 33. Elena 
dodata nova prva in druga alineja, ki se glasita: 
- prevoza stanovalcev s stalnim prebivaligEem do objekta prebivanja, 
- prevoza stanovalcev s stalnim prebivaliSEem do njihovih dvoriSE kjer se lahko parkira, 



dosedanja prva do trinajsta alineja postanejo tretja do petnajsta alineja 
Dodata se nov drugi in tretji odstavek, ki se glasita: 
(2) Promet z motornim vozilom zaradi prevoza stanovalcev s stalnim prebivaligEem do njihovih 
stanovanj se lahko dovoli izven dostavnega Easa, sedemkrat na mesec. Cas enega prevoza je 
omejen na 30 minut. Izda se ena elektronska kartica in dovolilnica na druiino. 
(3) Promet z motornim vozilom zaradi moinosti parkiranja vozil stanovalcev s stalnim 
prebivaligEem na dvorigEih v interni uporabi izven javnih povriin obmoEja za peice, se lahko 
dovoli izven dostavnega Easa. Izda se ena elektronska kartica in dovolilnica na stanovanje 
oziroma vet na pisno vlogo institucije o kateri odloEi iupan. 
Dosedanji drugi do peti odstavek postanejo Eetrti do sedmi odstavek. 
V petem odstavku se prvi stavek spremeni tako, da se glasi: 
(5) Dovolilnica iz prvega, drugega, tretjega in Eetrtega odstavka tega Elena mora biti nameitena 
v parkiranem vozilu na notranji strani vetrobranskega stekla tako, da je dobro vidna in v celoti 
Eitljiva z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo. 
V tiestem odstavku se prvi stavek spremeni tako, da se glasi: 
(6) Obrazec dovolilnice iz prvega, drugega, tretjega in Eetrtega odstavka tega Elena meri 148 mm 
x 210 mm. 
V sedmem odstavku se beseda bbtretjemtc nadomesti z besedo bbpetimcc. 

h p a n  je povedal, da amandmaja ne podpira. 

NavzoCnost se ni spremenila (3 1 svetnikov). 
Za je glasovalo 9 svetnikov. Proti je glasovalo 27 svetnikov. 

Amandma ni bil sprejet. 

Nato je iupan dal na glasovanje Se 

PREDLOG SKLEPA: 

Mestni svet Mestne obEine Ljubljana sprejme predlog Odloka o urejanju prometa v Mestni 
obEini Ljubljana skupaj s sprejetim amandmajem. 

Obrazloiitev glasu sta podali svetnici NataSa SukiC in Mojca Skrinjar 

NavzoEnost se ni spremenila (3 1 svetnikov). 
Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti je glasovalo 6 svetnikov. 

Sklep je bil sprejet. 

PREDLOG SKLEPA o POZITIVNEM PREDHODNEM MNENJU K STRATESKEMU 
NACRTU MESTNE KNJI~NICE LJUBLJANA ZA OBDOBJE 2017-2021 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli poroCilo pristojnega Odbora za 
kulturo in raziskovalno dejavnost. 

Mag. Jelka Gazvoda, direktorica Mestne knjiinice Ljubljana, je podala uvodno obrazloiitev. 

Nevzet Poric, podpredsednik Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost, je podal staliSEe odbora. 

Predsednik Statutarno pravne komisije Klemen Babnik je povedal staliSEe komisije. 



Razpravljala sta svetnika Denis StrikoviC in Maja Urbanc. 

Po konEani razpravi je iupan podal odgovore in pojasnila v zvezi z razpravama svetnikov in nato dal 
na glasovanje 

PREDLOG SKLEPA: 

Mestni svet Mestne obEine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o pozitivnem predhodnem mnenju 
k Strategkemu naErtu Mestne knjiitnice Ljubljana za obdobje 2017-2021. 

a 
NavzoEnost je priglasilo 36 svetnikov. 
Za je glasovalo 37 svetnikov. Proti ni  glasoval nihte. 

Sklep je bil sprejet. 

PREDLOG SKLEPA 0 SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH SKLEPA 0 USTANOVITVI 
JAVNEGA ZAVODA LSUBLJANSKI GRAD 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli poroEilo pristojnega Odbora za 
kulturo in raziskovalno dejavnost. 

Mag. Mateja DemSiE, vodja Oddelka za kulturo, je podala uvodno obrazloiitev. 

Nevzet PoriC, podpredsednik Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost, je podal staliSEe odbora. 

Predsednik Statutarno pravne komisije Klemen Babnik je povedal staliSEe komisije. 

Razpravljala sta svetnica Irena KuntariC Hribar ter iupan. 

Odgovor in pojasnilo v zvezi z razpravo svetnice je podala mag. Mateja DemSiE. 

Nato je iupan dal na glasovanje 

PREDLOG SKLEPA: 

Mestni svet Mestne obEine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah 
Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Ljubljanski grad. 

NavzoEnost je priglasilo 32 svetnikov. 
Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti ni glasoval nihEe. 

Sklep je bil sprejet. 

PREDLOG ODLOKA o OBCINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NACRTU 302 
VRTNO MESTO KOZARJE - DEL 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli Se poroEilo pristojnega Odbora za 
urejanje prostora. 

Alenka Pavlin iz Oddelka za urejanje prostora je podala uvodno obrazloiitev. 



Prof. Janez Koielj, predsednik Odbora za urejanje prostora, je podal staliSCe odbora. 

Predsednik Statutarno pravne komisije Klemen Babnik je povedal staliSCe komisije. 

Ker k predlogu Odloka o obCinskem podrobnem prostorskem naCrtu 302 Vrtno mesto Kozarje - del ni 
bil vlo2en noben amandma, ni bilo razprave, zato je iupan dal na glasovanje 

PREDLOG SKLEPA: 

Mestni svet Mestne obEine Ljubljana sprejme predlog Odloka o obEinskem podrobnem 
prostorskem naErtu 302 Vrtno mesto Kozarje - del. 

Obrazloiitev glasu je podala svetnica Mojca Kucler Dolinar. 

NavzoEnost je priglasilo 34 svetnikov. 
Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti ni glasoval nihEe. 

Sklep je bil sprejet. 

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

Marko Kolenc, vodja Oddelka za Sport, je podal uvodno obrazloiitev. 

Dr. Marta Bon, predsednica Odbora za Sport, je podala staliSEe odbora. 

Predsednik Statutarno pravne komisije Klemen Babnik je povedal staliSEe komisije. 

Razpravljali so svetniki Irena KuntariC Hribar, Jernej Pavlin, Mojca Skrinjar in Mojca Sojar. 

Odgovore in pojasnila v zvezi z razpravami svetnikov sta po koncu razprave podala iupan in Marko 
Kolenc. 

Nato je iupan dal na glasovanje 

PREDLOG SKLEPA: 

Mestni svet Mestne obEine Ljubljana sprejme predlog Letnega programa iporta v Mestni obEini 
Ljubljana za leto 2017. 

Obrazloiitev glasu sta podali svetnici Mojca Skrinjar in Simona Pirnat Skelediija. 

NavzoEnost je priglasilo 32 svetnikov. 
Za je glasovalo 34 svetnikov. Proti ni glasoval nihEe. 

Sklep je bil sprejet. 



S tern je bil izErpan dnevni red 22. seje Mestnega sveta Mestne obEine Ljubljana, zato je Zupan ob 
20.12 uri sejo konCal. 

Vodja zu pan 
Sluibe za o~ganiziranje dela mestnega sveta Mestne obCine Ljubljana 


