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Številka: 03200-19/2017-27 

Datum: 15. 2. 2017 

 

 

ZAPISNIK 

 

 

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

 

Seja je potekala v Veliki sejni dvorani Mestne hiše, Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana. 

 

Sejo sta vodila župan Mestne občine Ljubljana Zoran Janković in podžupan Aleš Čerin. 

 

Na seji so bili navzoči člani in članice Mestnega sveta (v nadaljevanju svetniki): 

Bojan Albreht, Klemen Babnik, dr. Marta Bon, Mirko Brnič Jager, Anton Colarič, Dejan Crnek, Aleš 

Čerin, Stanka Ferenčak Marin, Tjaša Ficko, Marija Horvat, Matej Javornik, Anton Kastelic, Iztok 

Kordiš, prof. Janez Koželj, Anton Kranjc, Mojca Kucler Dolinar, Tomaž Kučič, Irena Kuntarič Hribar, 

dr. Anže Logar, dr. Dragan Matić, Emilija Mitrović, Janez Moškrič, Jernej Pavlin, Ksenija Sever, 

Simona Pirnat Skeledžija, Dunja Piškur Kosmač, Tone Podobnik, Nevzet Porić, Marjan Sedmak, dr. 

Zvezdana Snoj, Mojca Sojar, Denis Striković, Nataša Sukič, Danilo Šarić, Mojca Škrinjar, prof. dr. 

Gregor Tomc, Francka Trobec, Maja Urbanc, Nada Verbič, Janez Žagar, Julka Žibert in Ana Žličar.  

 

Seje se niso udeležile svetnice: Bruna Antauer, mag. Mojca Lozej in Jelka Žekar.  

 

Seja se je pričela ob 15.33 uri ob navzočnosti 29 svetnikov. 

 

Dnevni red 22. seje so svetniki prejeli s sklicem seje: 

1. Potrditev zapisnika 21. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana 

2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude 

3. Poročilo župana 

4. Kadrovske zadeve 

5. Poslovni načrt družbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d. o. o. za leto 

2017 

6. Poslovni načrt družbe ŽALE Javno podjetje, d. o. o. za leto 2017 

7. Predlog Poslovnega načrta za leto 2017 Tirna vzpenjača   

8. Predlog Odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana  

9. Predlog Sklepa o pozitivnem predhodnem mnenju k Strateškemu načrtu Mestne 

knjižnice Ljubljana za obdobje 2017-2021 

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

Ljubljanski grad  

11. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 302 Vrtno mesto Kozarje 

– del 

12. Predlog Letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana za leto 2017 

 

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

 

PREDLOG SKLEPA: 
 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog dnevnega reda 22. seje mestnega sveta. 
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Navzočnost je priglasilo 28 svetnikov. 

Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Predlagani dnevni red je bil sprejet. 

 

 

AD 1. 

 

POTRDITEV ZAPISNIKA 21. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje.  

 

O zapisniku 21. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana ni razpravljal nihče, zato je župan dal na 

glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi zapisnik 21. seje Mestnega sveta Mestne občine 

Ljubljana z dne 19. decembra 2016. 

 

Navzočnost je priglasilo 29 svetnikov. 

Za je glasovalo 26 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 po sklicu seje.  

 

Pisno vprašanje z zahtevo za ustno predstavitev je poslal Svetniški klub SDS (v zvezi z novim 

gradbenim dovoljenjem za kanal C0). 

 

Vprašanja in pobude so poslali: 

- svetnik dr. Dragan Matić (glede križišča med Dunajsko in Gameljsko cesto), 

- svetnica Mojca Škrinjar (glede koncesij za čiščenje notranjih površin stavb vseh javnih podjetij in 

zavodov), 

- svetnica Nataša Sukič (glede ukrepov za izboljšanje kakovosti zraka v MOL), 

- Svetniški klub SDS (glede podgan ob Slovenski cesti), 

- Svetniški klub NSi (glede  

  1. parkirnega režima na rumenih parkirnih conah, ki jih med delavniki   

      uporabljajo organi državne uprave, 

  2. neosvetljenih prehodov za pešce). 

  

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

 

Besedo za ustno postavitev vprašanja je župan dal vodji Svetniškega kluba SDS svetniku Mirku 

Brniču Jagru. 

 

Na vprašanje svetniškega kluba  je odgovoril župan. 
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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.  

 

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

obrazložitev. 

 

1. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU ŠTIRIH ČLANOV MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA V SVET JAVNEGA ZAVODA  FESTIVAL LJUBLJANA 

 

O predlogu sklepa ni želel nihče razpravljati, zato je župan zaključil razpravo in začel z ugotavljanjem 

navzočnosti pred glasovanjem o predlogu sklepa. 

 

Svetnik Mirko Brnič Jager je podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da želi razpravljati, ker ob 

najavi točke na platnu ni bil projiciran naslov točke, zato ni vedel, za kateri predlog sklepa gre in je 

zamudil prijavo k razpravi. 

 

Župan je ugodil postopkovnemu predlogu svetnika in ponovno odprl razpravo. 

 

Razpravljali so svetniki Mirko Brnič Jager, dr. Anže Logar, dr. Dragan Matić in Janez Žagar ter župan. 

 

Po končani razpravi je svetnik dr. Anže Logar podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da ker se 

predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v razpravi ni odzval, naj poda 

podrobno pisno obrazložitev poteka oblikovanja predloga sklepa, do takrat pa naj se točka odloži. 

 

Župan je podal pojasnilo v zvezi s postopkovnim predlogom svetnika dr. Anžeta Logarja in dal na 

glasovanje 

 

POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnika dr. Anžeta Logarja: 

 

Točka se odloži. 

 

Navzočnost je priglasilo 38 svetnikov. 

Za je glasovalo 14 svetnikov. Proti je glasovalo 24 svetnikov. 

 

Postopkovni predlog sklepa ni bil sprejet. 

 

 

Nato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

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

 

- Anton COLARIČ 

- Jadranka DAKIĆ  
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- Iztok KORDIŠ 

- Francka TROBEC 

 

II. 

Mandat imenovanih traja štiri leta.  

 

Navzočnost se ni spremenila (38 svetnikov). 

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

Sklep je bil sprejet. 

 

 

2. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU TREH ČLANIC MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

V SVET JAVNEGA ZAVODA MEDNARODNI GRAFIČNI LIKOVNI CENTER 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

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

 

- mag. Tanja DORNIK POGLIČ 

- Mojca ŠKRINJAR 

- dr. Asta VREČKO 

 

II. 

Mandat imenovanih traja štiri leta.  

 

Navzočnost se ni spremenila (38 svetnikov). 

Za je glasovalo 36 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

3. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU TREH PREDSTAVNIKOV MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA V SVET GLASBENE ŠOLE LJUBLJANA MOSTE - POLJE 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

V Svet Glasbene šole Ljubljana  Moste - Polje  s e   i m e n u j e j o : 

 

- Zlatko BOŽIČ 

- Diana JUŽNIČ 

- Mateja HOČEVAR 

 

II. 

Mandat imenovanih traja štiri leta.  

 

Navzočnost se ni spremenila (38 svetnikov). 

Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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4. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA V SVET DIJAŠKEGA DOMA POLJANE 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

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

 

Jan NOVAK. 

 

II. 

Mandat imenovanega traja štiri leta.  

 

Navzočnost se ni spremenila (38 svetnikov). 

Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

5. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNICE MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA V SVET JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA »CENTER 

IRIS – CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE, REHABILITACIJO, INKLUZIJO IN 

SVETOVANJE ZA SLEPE IN SLABOVIDNE« 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

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

 

Marina TRAMPUŠ. 

 

II. 

Mandat imenovane traja štiri leta. 

 

Navzočnost se ni spremenila (38 svetnikov). 

Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

6. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU TREH PREDSTAVNIC MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA V SVET ZAVODA MLADINSKI HOTEL ŠTUDENTSKE ORGANIZACIJE 

UNIVERZE V LJUBLJANI 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

V  Svet zavoda Mladinski hotel Študentske organizacije Univerze v Ljubljani se kot 

predstavnice Mestne občine Ljubljana   i m e n u j e jo : 
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- Emilija MITROVIĆ 

- Simona REMIH 

- Mojca SOJAR 

 

II. 

Mandat imenovanih traja štiri leta.  

 

Navzočnost se ni spremenila (38 svetnikov). 

Za je glasovalo 37 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

7. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA V SVET DOMA UPOKOJENCEV CENTER, TABOR-POLJANE 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

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

 

Anton KASTELIC. 

 

II. 

Mandat imenovanega traja štiri leta.  

 

Navzočnost se ni spremenila (38 svetnikov). 

Za je glasovalo 36 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

8. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO VRTCA NAJDIHOJCA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOGU SKLEPA: 

 

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

 

Navzočnost se ni spremenila (38 svetnikov). 

Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

9. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJA ZAVODA ZA 

USPOSABLJANJE JANEZA LEVCA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 



7 

 

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

usposabljanje Janeza Levca. 

 

Navzočnost se ni spremenila (38 svetnikov). 

Za je glasovalo 36 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

10. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA DIREKTORICO CENTRA ZA SOCIALNO 

DELO LJUBLJANA VIČ - RUDNIK 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Darji KOVAČIČ se da pozitivno mnenje h kandidaturi za direktorico Centra za socialno delo 

Ljubljana Vič - Rudnik.  

 

Navzočnost se ni spremenila (38 svetnikov). 

Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

11. PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K IMENOVANJU POVELJNIKA GASILSKE 

BRIGADE LJUBLJANA 

 

Razpravljal ni nihče. 

 

Svetnik Tomaž Kučič je mestni svet obvestil, da se izloča iz glasovanja o predlogu sklepa pri tej točki. 

 

Nato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občina Ljubljana daje soglasje k imenovanju Tomaža KUČIČA za 

poveljnika Gasilske brigade Ljubljana. 

 

Mandat imenovanega traja štiri leta. 

 

Navzočnost se ni spremenila (38 svetnikov). 

Za je glasovalo 34 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

12. PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K IMENOVANJU DIREKTORJA JAVNEGA 

ZAVODA  LEKARNA LJUBLJANA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občina Ljubljana daje soglasje k imenovanju dr. Marjana SEDEJA za 

direktorja Javnega zavoda Lekarna Ljubljana. 
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Mandat imenovanega traja štiri leta. 

 

Navzočnost se ni spremenila (38 svetnikov). 

Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti je glasovalo 9 svetnikov. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

13. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU DIREKTORJA JAVNEGA STANOVANJSKEGA 

SKLADA MESTNE OBČINE LJUBLJANA    

  

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

Za direktorja Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana  s e   i m e n u j e : 

 

Sašo RINK.   

 

II. 

Mandat imenovanega traja štiri leta. 

 

Navzočnost se ni spremenila (38 svetnikov). 

Za je glasovalo 35 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 5. 

 

POSLOVNI NAČRT DRUŽBE JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKA PARKIRIŠČA IN 

TRŽNICE, D. O. O. ZA LETO 2017 

 

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

gospodarske javne službe in promet. 

 

Mateja Duhovnik, direktorica družbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o., je podala 

uvodno obrazložitev.  

 

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

 

Podpredsednik Statutarno pravne komisije Marjan Sedmak je povedal stališče komisije. 

 

Razpravljali so svetniki Ksenija Sever, Nataša Sukič, Maja Urbanc, Anton Kranjc, Ana Žličar, Janez 

Moškrič, Mirko Brnič Jager, Mojca Kucler Dolinar in dr. Anže Logar ter župan. 

 

Svetnikom Nataši Sukič, Maji Urbanc in dr. Anžetu Logarju je župan zato, ker niso govorili o točki, v 

skladu s 65. členom poslovnika mestnega sveta izrekel opomin pred ukrepom odvzema besede, 

svetnikoma Maji Urbanc in dr. Anžetu Logarju je nato besedo tudi odvzel. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 
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Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Poslovni načrt družbe Javno podjetje Ljubljanska 

parkirišča in tržnice, d. o. o. za leto 2017. 

 

Obrazložitev glasu so podali svetniki: Nataša Sukič, dr. Anže Logar, Mojca Škrinjar, Mirko Brnič 

Jager in Maja Urbanc. 

 

Navzočnost je priglasilo 39 svetnikov. 

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

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

Ob 16.55 uri je župan za 30 minut prekinil sejo. Seja se je nadaljevala ob 17.53 uri, vodenje seje je 

prevzel podžupan Aleš Čerin. 

 

 

AD 6. 

 

POSLOVNI NAČRT DRUŽBE ŽALE JAVNO PODJETJE, D. O. O. ZA LETO 2017 

 

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

gospodarske javne službe in promet. 

 

Mag. Robert Martinčič, direktor družbe ŽALE Javno podjetje, d.o.o., je podal uvodno obrazložitev.   

 

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

 

Predsednik Statutarno pravne komisije Klemen Babnik je povedal stališče komisije. 

 

Razpravljali so svetniki: Mojca Škrinjar, Nataša Sukič, Ana Žličar, Janez Moškrič, Ksenija Sever in 

Mojca Sojar. 

 

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

Martinčič. 

 

Nato je predsedujoči dal na glasovanje  

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Poslovni načrt družbe ŽALE Javno podjetje, 

d. o. o. za leto 2017. 

 

Navzočnost je priglasilo 35 svetnikov. 

Za je glasovalo 36 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 7. 

 

PREDLOG POSLOVNEGA NAČRTA ZA LETO 2017 TIRNA VZPENJAČA 

 

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

gospodarske javne službe in promet. 
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Iztok Debeljak, vodja Finančno računovodske službe Javnega zavoda Ljubljanski grad, je podal 

uvodno obrazložitev.  

 

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

 

Predsednik Statutarno pravne komisije Klemen Babnik je povedal stališče komisije. 

 

Razpravljali so svetnice Ana Žličar, Mojca Sojar in Irena Kuntarič Hribar ter predsedujoči. 

 

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

 

Predsedujoči je nato dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Poslovnega načrta za leto 2017 Tirna 

vzpenjača. 

 

Navzočnost je priglasilo 31 svetnikov. 

Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 8. 

 

PREDLOG ODLOKA O UREJANJU PROMETA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA 

 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli še amandmaje svetnice Mojce 

Škrinjar in Svetniškega kluba SDS, poročilo pristojnega Odbora za gospodarske javne službe in 

promet in poročilo Statutarno pravne komisije, v skladu s katerim mestni svet ne bo razpravljal in ne 

glasoval o amandmajih svetnice Mojce Škrinjar k členom 6. (na drugi odstavek), 7. (na drugi 

odstavek), 8. (na četrti odstavek), 9., 11., 22. (na prvi in drugi odstavek), 23. (na sedmi odstavek), 26. 

(na drugi, tretji in četrti odstavek), 27., 30., 34. (šesta alineja) in 40.  

 

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

 

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

 

Predsednik Statutarno pravne komisije Klemen Babnik je predstavil poročilo komisije. 

 

Ob 18.43 uri je vodenje seje prevzel župan. 

 

I. 

O 14. členu predloga odloka, h kateremu je svetnica Mojca Škrinjar vložila amandma, so razpravljale 

svetnice Mojca Škrinjar, Maja Urbanc in Mojca Kucler Dolinar ter župan. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje   

 

AMANDMA svetnice Mojce ŠKRINJAR: 

 

14. člen, ki se glasi: 

 

» (1) Upravičenec do parkirne dovolilnice iz prvega odstavka prejšnjega člena za parkiranje v 

območju cone 1 je stanovalec, ki ima stalno prebivališče na območju cone 1, pod pogojema, da je 

lastnik stanovanjske enote in lastnik vozila ali uporabnik službenega vozila, kar izkaže v 
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postopku izdaje parkirne dovolilnice, ali uporabnik vozila na podlagi pogodbe o lizingu oziroma 

pogodbe o poslovnem najemu. Parkirna dovolilnica se izda upravičencu za vozilo iz prejšnjega 

stavka za parkiranje v območju, kjer ima stanovalec naslov stalnega prebivališča. Upravičenec 

se lahko parkirni dovolilnici v coni 1 pisno odpove v korist drugega člana gospodinjstva, ki je 

lastnik vozila ali uporabnik službenega vozila ali uporabnik vozila, kot je določeno v prvem 

stavku tega odstavka, in ima stalno prebivališče v isti stanovanjski enoti.  

(2) Upravičenec do parkirne dovolilnice iz prvega odstavka prejšnjega člena za parkiranje v 

območju cone 2 in cone 3 je stanovalec, ki ima stalno ali začasno prebivališče na tem območju, 

pod pogojem, da je lastnik vozila ali uporabnik službenega vozila, kar izkaže v postopku izdaje 

parkirne dovolilnice, ali uporabnik vozila na podlagi pogodbe o lizingu oziroma pogodbe o 

poslovnem najemu. Parkirna dovolilnica se izda upravičencu za vozilo iz prejšnjega stavka za 

parkiranje v območju, kjer ima stanovalec naslov stalnega ali začasnega prebivališča. Če v isti 

stanovanjski enoti prebivajo stanovalci s stalnim in z začasnim prebivališčem, lahko stanovalci z 

začasnim prebivališčem pridobijo parkirno dovolilnico le v primeru, če se stanovalci s stalnim 

prebivališčem pisno odpovedo pravici do parkirne dovolilnice v korist stanovalcev z začasnim 

prebivališčem. Stanovalec, ki ima začasno prebivališče, je upravičen do pridobitve parkirne 

dovolilnice za čas trajanja začasnega prebivanja.  

(3) Izda se lahko ena parkirna dovolilnica na stanovanjsko enoto na območju cone 1, na 

območju cone 2 se lahko izdata dve parkirni dovolilnici na stanovanjsko enoto, na območju cone 

3 pa se lahko izdajo tri parkirne dovolilnice na stanovanjsko enoto«, 

 

 se spremeni, tako da se glasi: 

 

» (1) Upravičenec do parkirne dovolilnice iz prvega odstavka prejšnjega člena za parkiranje v 

območju cone 1 je stanovalec, ki ima stalno prebivališče ali začasno prebivališče na območju 

cone 1, pod pogojema, da je lastnik ali najemnik  stanovanjske enote in lastnik vozila ali 

uporabnik službenega vozila, kar izkaže v postopku izdaje parkirne dovolilnice, ali uporabnik 

vozila na podlagi pogodbe o lizingu oziroma pogodbe o poslovnem najemu. Parkirna dovolilnica 

se izda upravičencu za vozilo iz prejšnjega stavka za parkiranje v območju, kjer ima stanovalec 

naslov stalnega ali začasnega  prebivališča. Upravičenec se lahko parkirni dovolilnici v coni 1 

pisno odpove v korist drugega člana gospodinjstva, ki je lastnik vozila ali uporabnik službenega 

vozila ali uporabnik vozila, kot je določeno v prvem stavku tega odstavka, in ima stalno ali 

začasno prebivališče v isti stanovanjski enoti.  

(2) Upravičenec do parkirne dovolilnice iz prvega odstavka prejšnjega člena za parkiranje v 

območju cone 2 in cone 3 je stanovalec, ki ima stalno ali začasno prebivališče na tem območju, 

pod pogojem, da je lastnik vozila ali uporabnik službenega vozila, kar izkaže v postopku izdaje 

parkirne dovolilnice, ali uporabnik vozila na podlagi pogodbe o lizingu oziroma pogodbe o 

poslovnem najemu. Parkirna dovolilnica se izda upravičencu za vozilo iz prejšnjega stavka za 

parkiranje v območju, kjer ima stanovalec naslov stalnega ali začasnega prebivališča. 

Stanovalec, ki ima začasno prebivališče, je upravičen do pridobitve parkirne dovolilnice za čas 

trajanja začasnega prebivanja.  

(3) Izda se lahko ena parkirna dovolilnica na stanovanjsko enoto na območju cone 1, na 

območju cone 2 se lahko izdata dve parkirni dovolilnici na stanovanjsko enoto, na območju cone 

3 pa se lahko izdajo tri parkirne dovolilnice na stanovanjsko enoto.«. 

 

Župan je povedal, da amandmaja ne podpira. 

 

Navzočnost je priglasilo 31 svetnikov. 

Za je glasovalo 7 svetnikov. Proti je glasovalo 24 svetnikov. 

 

Amandma ni bil sprejet. 

 

 

II. 

O 17. členu predloga odloka, h kateremu je svetnica Mojca Škrinjar vložila amandma, ni razpravljal 

nihče, zato je župan dal na glasovanje 
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AMANDMA svetnice Mojce ŠKRINJAR: 

 

17. člen, ki se glasi: 

 

» 1) Upravičenec do parkirne dovolilnice za parkiranje iz drugega odstavka prejšnjega člena v 

območju cone 1 je stanovalec, ki ima stalno prebivališče na območju za pešce na območju cone 1, 

pod pogoji, da je lastnik stanovanjske enote in lastnik vozila ali uporabnik službenega vozila, 

kar izkaže 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 hiši v lasti MOL. Parkirna dovolilnica se izda upravičencu za 

vozilo iz prejšnjega stavka za parkiranje v območju, kjer ima stanovalec naslov stalnega 

prebivališča. Upravičenec se lahko parkirni dovolilnici v coni 1 pisno odpove v korist drugega 

člana gospodinjstva, ki je lastnik vozila ali uporabnik službenega vozila ali uporabnik vozila, kot 

je določeno v prvem stavku tega odstavka, in ima stalno prebivališče v isti stanovanjski enoti.  

(2) Upravičenec do parkirne dovolilnice za parkiranje iz drugega odstavka prejšnjega člena v 

območju za pešce v območju cone 2 in cone 3 je stanovalec, ki ima stalno ali začasno prebivališče 

na tem območju, pod pogojema, da je lastnik vozila ali uporabnik službenega vozila, kar izkaže 

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 hiši v lasti MOL. Parkirna dovolilnica se izda upravičencu za vozilo iz 

prejšnjega stavka za parkiranje v območju, kjer ima stanovalec naslov stalnega ali začasnega 

prebivališča. Če v isti stanovanjski enoti prebivajo stanovalci s stalnim in z začasnim 

prebivališčem, lahko stanovalci z začasnim prebivališčem pridobijo parkirno dovolilnico le v 

primeru, če se stanovalci s stalnim prebivališčem pisno odpovedo pravici do parkirne dovolilnice 

v korist stanovalcev z začasnim prebivališčem. Stanovalec, ki ima začasno prebivališče, je 

upravičen do pridobitve parkirne dovolilnice za čas trajanja začasnega prebivanja.  

(3) Izda se lahko ena parkirna dovolilnica na stanovanjsko enoto na območju cone 1, na 

območju cone 2 se lahko izdata dve parkirni dovolilnici na stanovanjsko enoto, na območju cone 

3 pa se lahko izdajo tri parkirne dovolilnice na stanovanjsko enoto. Stanovalcu se izda tudi 

dovolilnica za prevoz območja za pešce do naslova prebivališča z veljavnostjo v dostavnem času.  

(4) Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka tega člena je upravičenec do parkirne 

dovolilnice za parkiranje iz drugega odstavka prejšnjega člena v območju cone 1 tudi lastnik ali 

najemnik garaže ali parkirnega mesta, ki se nahaja na območju za pešce, pod pogoji, da je 

lastnik ali najemnik garaže in lastnik vozila ali uporabnik službenega vozila, kar izkaže v 

postopku izdaje parkirne dovolilnice, ali uporabnik vozila na podlagi pogodbe o lizingu oziroma 

pogodbe o poslovnem najemu, ki parkirnega mesta ali garaže na območju za pešce ne more 

uporabljati izven dostavnega časa. Upravičencu se izda tudi dovolilnica za prevoz območja za 

pešce do naslova prebivališča z veljavnostjo v dostavnem času. Ob izdaji parkirne dovolilnice iz 

tega člena upravičenec ni zavezanec za plačilo letne takse.« 

 

Se spremeni, tako da se glasi: 

 

» 1) Upravičenec do parkirne dovolilnice za parkiranje iz drugega odstavka prejšnjega člena v 

območju cone 1 je stanovalec, ki ima stalno prebivališče ali začasno prebivališče na območju za 

pešce na območju cone 1, pod pogoji, da je lastnik ali najemnik stanovanjske enote in lastnik 

vozila ali uporabnik službenega vozila, kar izkaže 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 hiši v lasti MOL. Parkirna 

dovolilnica se izda upravičencu za vozilo iz prejšnjega stavka za parkiranje v območju, kjer ima 

stanovalec naslov stalnega ali začasnega prebivališča. Upravičenec se lahko parkirni dovolilnici 

v coni 1 pisno odpove v korist drugega člana gospodinjstva, ki je lastnik vozila ali uporabnik 

službenega vozila ali uporabnik vozila, kot je določeno v prvem stavku tega odstavka, in ima 

stalno ali začasno prebivališče v isti stanovanjski enoti.  

(2) Upravičenec do parkirne dovolilnice za parkiranje iz drugega odstavka prejšnjega člena v 

območju za pešce v območju cone 2 in cone 3 je stanovalec, ki ima stalno ali začasno prebivališče 
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na tem območju, pod pogojema, da je lastnik vozila ali uporabnik službenega vozila, kar izkaže 

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 hiši v lasti MOL. Parkirna dovolilnica se izda upravičencu za vozilo iz 

prejšnjega stavka za parkiranje v območju, kjer ima stanovalec naslov stalnega ali začasnega 

prebivališča. Stanovalec, ki ima začasno prebivališče, je upravičen do pridobitve parkirne 

dovolilnice za čas trajanja začasnega prebivanja.  

(3) Izda se lahko ena parkirna dovolilnica na stanovanjsko enoto na območju cone 1, na 

območju cone 2 se lahko izdata dve parkirni dovolilnici na stanovanjsko enoto, na območju cone 

3 pa se lahko izdajo tri parkirne dovolilnice na stanovanjsko enoto. Stanovalcu se izda tudi 

dovolilnica za prevoz območja za pešce do naslova prebivališča z veljavnostjo v dostavnem času.  

(4) Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka tega člena je upravičenec do parkirne 

dovolilnice za parkiranje iz drugega odstavka prejšnjega člena v območju cone 1 tudi lastnik ali 

najemnik garaže ali parkirnega mesta, ki se nahaja na območju za pešce, pod pogoji, da je 

lastnik ali najemnik garaže in lastnik vozila ali uporabnik službenega vozila, kar izkaže v 

postopku izdaje parkirne dovolilnice, ali uporabnik vozila na podlagi pogodbe o lizingu oziroma 

pogodbe o poslovnem najemu, ki parkirnega mesta ali garaže na območju za pešce ne more 

uporabljati izven dostavnega časa. Upravičencu se izda tudi dovolilnica za prevoz območja za 

pešce do naslova prebivališča z veljavnostjo v dostavnem času. Ob izdaji parkirne dovolilnice iz 

tega člena upravičenec ni zavezanec za plačilo letne takse.« 

 

Župan je povedal, da amandmaja ne podpira. 

 

Navzočnost se ni spremenila (31 svetnikov). 

Za je glasovalo 9 svetnikov. Proti je glasovalo 23 svetnikov. 

 

Amandma ni bil sprejet. 

 

 

III. 

O 23. členu predloga odloka, h kateremu je svetnica Mojca Škrinjar vložila amandma, sta razpravljala 

svetnica Mojca Kucler Dolinar in župan. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 

 

AMANDMA svetnice Mojce Škrinjar: 

 

Tretji odstavek 23. člena, ki se glasi: 

 

»(3) Dovolilnico iz prejšnjega 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 nepremičnine, kateremu je dostava, servis ali druga storitvena dejavnost namenjena.« 

 

Se spremeni, tako da se glasi: 

»(3) Dovolilnico iz prejšnjega 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 nepremičnine, kateremu je dostava, servis ali druga storitvena 

dejavnost namenjena.« 

 

Župan je povedal, da amandma podpira. 

 

Navzočnost se ni spremenila (31 svetnikov). 

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

 

 

IV. 

O 25. členu predloga odloka, h kateremu je svetnica Mojca Škrinjar vložila amandma, so razpravljali 

svetnici Mojca Škrinjar in Mojca Kucler Dolinar ter župan. Svetnici Mojci Kucler Dolinar je župan 

vzel besedo, ker ni govorila o vsebini 25. člena. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 

 

AMANDMA svetnice Mojce Škrinjar: 

 

25. člen, ki se glasi: 

 

»Pristojni organ na in ob občinskih cestah določi postajališča za avtotaksi vozila. Parkiranje na 

teh mestih je dovoljeno le za avtotaksi vozila v skladu z določbami odloka, ki ureja avtotaksi 

prevoze na območju MOL.« 

 

Se spremeni, tako da se glasi: 

 

 »Pristojni organ na in ob občinskih cestah določi postajališča za avtotaksi vozila. Parkiranje na 

teh mestih je dovoljeno le za avtotaksi vozila za  neprekinjeno največ 30 minut in je brezplačno 

za lastnika avtotaksi  vozila.«. 

 

Župan je povedal, da amandmaja ne podpira. 

 

Navzočnost se ni spremenila (31 svetnikov). 

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

 

Amandma ni bil sprejet. 

 

V. 

O 29. členu predloga odloka, h kateremu je svetnica Mojca Škrinjar vložila amandma, so razpravljali 

svetnika Mojca Škrinjar in Denis Striković ter župan. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 

 

AMANDMA svetnice Mojce Škrinjar: 

 

29. člen, ki se glasi: 

 

»(1) Območja za pešce določi mestni svet.  

(2) Območja za pešce se delijo na:  

– območja za pešce s popolno prepovedjo motornega prometa in  

– območja za pešce z omejenim lokalnim prometom.«,  

 

 Se spremeni, tako da se glasi: 

»(1) Območja za pešce določi mestni svet.  

(2) Območja za pešce so območja za pešce s popolno prepovedjo motornega prometa razen  

dostavnega in servisnega prometa ter prometa stanovalcev.«. 

 

Župan je povedal, da amandmaja ne podpira. 

 

Navzočnost se ni spremenila (31 svetnikov). 

Za je glasovalo 6 svetnikov. Proti je glasovalo 27 svetnikov. 
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Amandma ni bil sprejet. 

 

 

VI. 

O 31. členu predloga odloka, h kateremu je svetnica Mojca Škrinjar vložila amandma, ni razpravljal 

nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

AMANDMA svetnice Mojce Škrinjar: 

 

31. člen, ki se glasi: 

 

»Na območjih za pešce je poleg prometa vozil, dovoljenega z zakonom in s prejšnjim členom, 

dovoljen promet še za naslednja vozila:  

– največ štiri avtotaksi okolju prijaznih vozil na javnem razpisu izbranih avtotaksi prevoznikov,  

– vozila za potrebe izvajanja storitev gospodarskih javnih služb in  

– vozila za prevoz pacientov.«, 

 

Se spremeni, tako da se glasi: 

 

 »Na območjih za pešce je poleg prometa vozil, dovoljenega z zakonom in s prejšnjim členom, 

dovoljen promet še za naslednja vozila za prevoz pacientov.«. 

 

Župan je povedal, da amandmaja ne podpira. 

 

Navzočnost se ni spremenila (31 svetnikov). 

Za je glasovalo 8 svetnikov. Proti je glasovalo 27 svetnikov. 

 

Amandma ni bil sprejet. 

 

 

VII. 

O 32. členu predloga odloka, h kateremu je svetnica Mojca Škrinjar vložila amandma, ni razpravljal 

nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

AMANDMA svetnice Mojce Škrinjar: 

 

32. člen se črta. 

 

Navzočnost se ni spremenila (31 svetnikov). 

Za je glasovalo 8 svetnikov. Proti je glasovalo 25 svetnikov. 

 

Amandma ni bil sprejet. 

 

 

VIII. 

O 33. členu predloga odloka, h kateremu je Svetniški klub SDS vložil amandma, je razpravljal svetnik 

Mirko Brnič Jager. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 

 

AMANDMA Svetniškega kluba SDS: 

 

V predlogu Odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana se v prvem odstavku 33. člena  

dodata nova prva in druga alineja, ki se glasita:  

- prevoza stanovalcev s stalnim prebivališčem do objekta prebivanja,  

– prevoza stanovalcev s stalnim prebivališčem do njihovih dvorišč kjer se lahko parkira,  
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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 prebivališčem do njihovih 

stanovanj se lahko dovoli izven dostavnega časa, sedemkrat na mesec. Čas enega prevoza je 

omejen na 30 minut. Izda se ena elektronska kartica in dovolilnica na družino. 

(3) Promet z motornim vozilom zaradi možnosti parkiranja vozil stanovalcev s stalnim 

prebivališčem na dvoriščih v interni uporabi izven javnih površin območja za pešce, se lahko 

dovoli izven dostavnega časa. Izda se ena elektronska kartica in dovolilnica na stanovanje 

oziroma več na pisno vlogo institucije o kateri odloči župan. 

Dosedanji drugi do peti odstavek postanejo četrti do sedmi odstavek. 

V petem odstavku se prvi stavek spremeni tako, da se glasi: 

(5) Dovolilnica iz prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena mora biti nameščena 

v parkiranem vozilu na notranji strani vetrobranskega stekla tako, da je dobro vidna in v celoti 

čitljiva z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo. 

V šestem odstavku se prvi stavek spremeni tako, da se glasi: 

(6) Obrazec dovolilnice iz prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena meri 148 mm 

x 210 mm. 

V sedmem odstavku se beseda »tretjem« nadomesti z besedo »petim«. 

 

Župan je povedal, da amandmaja ne podpira. 

 

Navzočnost se ni spremenila (31 svetnikov). 

Za je glasovalo 9 svetnikov. Proti je glasovalo 27 svetnikov. 

 

Amandma ni bil sprejet. 

 

 

Nato je župan dal na glasovanje še 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

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

občini Ljubljana skupaj s sprejetim amandmajem. 

 

Obrazložitev glasu sta podali svetnici Nataša Sukič in Mojca Škrinjar. 

 

Navzočnost se ni spremenila (31 svetnikov). 

Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti je glasovalo 6 svetnikov. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 9. 

 

PREDLOG SKLEPA O POZITIVNEM PREDHODNEM MNENJU K STRATEŠKEMU 

NAČRTU MESTNE KNJIŽNICE LJUBLJANA ZA OBDOBJE 2017-2021 

 

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

kulturo in raziskovalno dejavnost. 

 

Mag. Jelka Gazvoda, direktorica Mestne knjižnice Ljubljana, je podala uvodno obrazložitev.  

 

Nevzet Porić, podpredsednik Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost, je podal stališče odbora. 

 

Predsednik Statutarno pravne komisije Klemen Babnik je povedal stališče komisije. 
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Razpravljala sta svetnika Denis Striković in Maja Urbanc. 

 

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 Sklepa o pozitivnem predhodnem mnenju 

k Strateškemu načrtu Mestne knjižnice Ljubljana za obdobje 2017-2021. 

 

Navzočnost je priglasilo 36 svetnikov. 

Za je glasovalo 37 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 10. 

 

PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH SKLEPA O USTANOVITVI 

JAVNEGA ZAVODA LJUBLJANSKI GRAD 

 

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

kulturo in raziskovalno dejavnost. 

 

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

 

Nevzet Porić, podpredsednik Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost, je podal stališče odbora. 

 

Predsednik Statutarno pravne komisije Klemen Babnik je povedal stališče komisije. 

 

Razpravljala sta svetnica Irena Kuntarič Hribar ter župan. 

 

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

  

Nato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

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

Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Ljubljanski grad.  

 

Navzočnost je priglasilo 32 svetnikov. 

Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 11. 

 

PREDLOG ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU 302 

VRTNO MESTO KOZARJE - DEL 

 

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

urejanje prostora. 

 

Alenka Pavlin iz Oddelka za urejanje prostora je podala uvodno obrazložitev.  
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Prof. Janez Koželj, predsednik Odbora za urejanje prostora, je podal stališče odbora. 

 

Predsednik Statutarno pravne komisije Klemen Babnik je povedal stališče komisije. 

 

Ker k predlogu Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 302 Vrtno mesto Kozarje – del ni 

bil vložen noben amandma, ni bilo razprave, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o občinskem podrobnem 

prostorskem načrtu 302 Vrtno mesto Kozarje – del. 

 

Obrazložitev glasu je podala svetnica Mojca Kucler Dolinar. 

 

Navzočnost je priglasilo 34 svetnikov. 

Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 12. 

 

PREDLOG LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA ZA LETO 

2017 

 

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

šport. 

 

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

 

Dr. Marta Bon, predsednica Odbora za šport, je podala stališče odbora. 

 

Predsednik Statutarno pravne komisije Klemen Babnik je povedal stališče komisije. 

 

Razpravljali so svetniki Irena Kuntarič Hribar, Jernej Pavlin, Mojca Škrinjar in Mojca Sojar. 

 

Odgovore in pojasnila v zvezi z razpravami svetnikov sta po koncu razprave podala župan in Marko 

Kolenc.  

 

Nato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Letnega programa športa v Mestni občini 

Ljubljana za leto 2017.  

 

Obrazložitev glasu sta podali svetnici Mojca Škrinjar in Simona Pirnat Skeledžija. 

 

Navzočnost je priglasilo 32 svetnikov. 

Za je glasovalo 34 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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S tem je bil izčrpan dnevni red 22. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, zato je župan ob 

20.12 uri sejo končal.  

 

 

 

Vodja 

Službe za organiziranje dela mestnega sveta 

Matjaž Bregar 

 

Župan 

Mestne občine Ljubljana 

Zoran Janković 

 

 

 


