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Številka: 03200-6/2015-41 

Datum: 29. 5. 2015 

 

 

ZAPISNIK 

 

 

6. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, ki je bila v ponedeljek, 18. maja 2015. 

 

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, Bruna Antauer, dr. Marta Bon, dr. Nejc Brezovar, Mirko Brnič Jager, Anton Colarič, 

Dejan Crnek, Aleš Čerin, Stanka Ferenčak Marin, Tjaša Ficko, Marija Horvat, Matej Javornik, Anton 

Kastelic, Mojca Kavtičnik Ocvirk, Iztok Kordiš, prof. Janez Koželj, Anton Kranjc, Mojca Kucler 

Dolinar, Tomaž Kučič, Irena Kuntarič Hribar, mag. Anže Logar, dr. Dragan Matić, Emilija Mitrović, 

Janez Moškrič, Jernej Pavlin, Ksenija Sever, Simona Pirnat Skeledžija, Dunja Piškur Kosmač, Anton 

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, Jelka Žekar, Julijana Žibert in Ana Žličar. 

 

Seja se je pričela ob 15.33 uri ob navzočnosti 35 svetnikov. 

 

Dnevni red so svetniki prejeli s sklicem seje: 

1. Potrditev zapisnika 4. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana 

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

3. Poročilo župana 

4. Kadrovske zadeve 

5. Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 115 Dunajska–

Vodovodna del 

6. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju in čiščenju občinskih cest 

in javnih zelenih površin 

7. Osnutek Odloka o Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib  

8. Poročilo o uresničevanju Akcijskega načrta »Ljubljana – občina po meri invalidov« za 

obdobje od 2013 do 2014  

9. Predlog Akcijskega načrta »Ljubljana – občina po meri invalidov« za obdobje od 2015 do 

2016  

10. Predlog Sklepa v zvezi z razdrtjem Pogodbe o vzpostavitvi javno-zasebnega partnerstva za 

izvedbo projekta parkirno garažne hiše PGH Kozolec II 

11. Predlog Pravilnika o ukrepih za razvoj podeželja v Mestni občini Ljubljana za programsko 

obdobje 2015-2020 

 

Po sklicu seje so svetniki prejeli predlog Svetniškega kluba SDS za umik 10. točke s predlaganega 

dnevnega reda z naslovom »Predlog Sklepa v zvezi z razdrtjem Pogodbe o vzpostavitvi javno-

zasebnega partnerstva za izvedbo projekta parkirno garažne hiše PGH Kozolec II«. Ostale 

točke dnevnega reda se ustrezno preštevilčijo. 

http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/13.2.o&FolderCTID=0x012000ADED367023894943B4C6D02764788300&View=%7b4D380C8E-5C5B-4C50-9C40-661ECE9FC068%7d
http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/13.2.o&FolderCTID=0x012000ADED367023894943B4C6D02764788300&View=%7b4D380C8E-5C5B-4C50-9C40-661ECE9FC068%7d
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O dnevnem redu je razpravljal svetnik Mirko Brnič Jager. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG Svetniškega kluba SDS ZA SPREMEMBO DNEVNEGA REDA: 
 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se s predlaganega dnevnega reda 6. 

seje mestnega sveta umakne 10. točka z naslovom »Predlog Sklepa v zvezi z razdrtjem Pogodbe 

o vzpostavitvi javno-zasebnega partnerstva za izvedbo projekta parkirno garažne hiše PGH 

Kozolec II«. Ostale točke se ustrezno preštevilčijo. 

 

Župan je predlagal, da mestni svet predloga ne sprejme. 

 

Navzočnost je priglasilo 33 svetnikov. 

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

 

Predlagana sprememba dnevnega reda ni bila sprejeta. 

 

 

Nato je župan dal na glasovanje  

 

PREDLOG SKLEPA: 
 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog dnevnega reda 6. seje mestnega sveta. 

 

Navzočnost je priglasilo 33 svetnikov. 

Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki. 

 

Predlagani dnevni red je bil sprejet. 

 

 

AD 1. 

 

POTRDITEV ZAPISNIKA 4. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli pripombe Svetniških 

klubov ZL (DSD, IDS, TRS), NSi in SDS ter svetnikov dr. Dragana Matića in Janeza Žagarja.  

 

Svetnik mag. Anže Logar je podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, naj župan pojasni, zakaj 

ni v skladu s 117. členom poslovnika mestnega sveta uvrstil točke potrditve zapisnika 4. seje 

mestnega sveta na prejšnjo sejo. 

 

Župan je podal pojasnilo v zvezi s postopkovnim predlogom svetnika. 

 

Svetnik Mirko Brnič Jager je nato podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, naj župan v celoti 

pojasni, zakaj uvršča potrditev zapisnika na to sejo, v nasprotnem primeru naj se sestane Statutarno 

pravna komisija in na to temo prinese odločitev. 

 

Župan je dal na glasovanje 

 

POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnika mag. Anžeta Logarja: 

 

Župan poda razlago, zakaj je uvrstil potrditev zapisnika 4. seje na 6. sejo. 

 

http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/13.2.o&FolderCTID=0x012000ADED367023894943B4C6D02764788300&View=%7b4D380C8E-5C5B-4C50-9C40-661ECE9FC068%7d
http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/13.2.o&FolderCTID=0x012000ADED367023894943B4C6D02764788300&View=%7b4D380C8E-5C5B-4C50-9C40-661ECE9FC068%7d
http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/13.2.o&FolderCTID=0x012000ADED367023894943B4C6D02764788300&View=%7b4D380C8E-5C5B-4C50-9C40-661ECE9FC068%7d
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Navzočnost je priglasilo 39 svetnikov. 

Za je glasovalo 16 svetnikov. Proti je glasovalo 11 svetnikov. 

 

Postopkovni predlog sklepa je bil sprejet. 

 

 

Župan je podal pojasnilo v zvezi s postopkovnim predlogom svetnika mag. Anžeta Logarja in nato 

dal na glasovanje 

 

POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnika Mirka Brniča Jagra: 

 

Sestane se Statutarno pravna komisija in se opredeli do postopkovnega vprašanja. 

 

Župan je predlagal, da mestni svet postopkovnega predloga ne sprejme. 

 

Navzočnost se ni spremenila (39 svetnikov). 

Za je glasovalo 12 svetnikov. Proti je glasovalo 25 svetnikov. 

 

Postopkovni predlog sklepa ni bil sprejet. 

 

 

Razpravljali so svetniki Nataša Sukič, Dejan Crnek, Ana Žličar, Jernej Pavlin, dr. Nejc Brezovar, 

Mojca Kucler Dolinar, Mojca Škrinjar, Aleš Čerin, Irena Kuntarič Hribar, Janez Žagar, Ksenija 

Sever, Mirko Brnič Jager, mag. Anže Logar, dr. Dragan Matić in Denis Striković ter župan. 

 

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

v skladu s 77. členom poslovnika mestnega sveta opravi javno posamično glasovanje. 

 

Župan je dal na glasovanje 

 

POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnika mag. Anžeta Logarja: 

 

V skladu s 77. členom poslovnika mestnega sveta se opravi javno posamično glasovanje. 

 

Navzočnost je priglasilo 41 svetnikov. 

Za je glasovalo 17 svetnikov. Proti je glasovalo 24 svetnikov. 

 

Postopkovni predlog sklepa ni bil sprejet. 

 

 

Svetnik Mirko Brnič Jager je ponovil POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, naj župan odredi javno 

posamično glasovanje. 

 

Župan je v zvezi s postopkovnim predlogom svetnika Mirka Brniča Jagra pojasnil, da predloga ne bo 

dal na glasovanje, ker je o tem mestni svet enkrat že glasoval. 

 

Nato je župan dal na glasovanje štiri pripombe svetniških klubov in dveh svetnikov ter eno pripombo 

svetnice Ane Žličar: 

 

1. PREDLOG POPRAVKA ZAPISNIKA: 

 

Na strani 38 se v 6. odstavku spremeni število svetnikov in besedilo za besedo »Žagar.«, tako da 

se stavek pravilno glasi: 
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»Na seji so ostali svetniki LZJ, DeSUS-a in svetnik iz SD (22 svetnikov). Župan je kljub 

nesklepčnosti nadaljeval z glasovanjem.« 

 

Navzočnost se ni spremenila (41 svetnikov). 

Za je glasovalo 16 svetnikov. Proti je glasovalo 18 svetnikov. 

 

Popravek ni bil sprejet. 

 

 

2. PREDLOG POPRAVKA ZAPISNIKA: 

 

Na strani 41 se za amandmajem župana in besedilom »Župan je predlagal, da mestni svet 

amandma sprejme. Za je glasovalo 14 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.«, se črta besedilo: 

Amandma je bil sprejet v besedilo: Amandma ni bil sprejet. 

 

Navzočnost se ni spremenila (41 svetnikov). 

Za je glasovalo 18 svetnikov. Proti je glasovalo 23 svetnikov. 

 

Popravek ni bil sprejet. 

 

 

3. PREDLOG POPRAVKA ZAPISNIKA: 

 

Na strani 42 se pri 1. Predlogu sklepa k točki A, »Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme 

predlog Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2015 skupaj s sprejetim 

amandmajem. Za je glasovalo 21 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.«, spremeni besedilo: 

»Sklep je bil sprejet« v besedilo »Sklep ni bil sprejet«. 

 

Navzočnost se ni spremenila (41 svetnikov). 

Za je glasovalo 16 svetnikov. Proti je glasovalo 23 svetnikov. 

 

Svetnik mag. Anže Logar je zahteval ponovitev glasovanja. 

 

Župan je dal 3. predlog popravka zapisnika ponovno na glasovanje. 

 

Navzočnost se ni spremenila (41 svetnikov). 

Za je glasovalo 16 svetnikov. Proti je glasovalo 24 svetnikov. 

 

Popravek ni bil sprejet. 

 

 

4. PREDLOG POPRAVKA ZAPISNIKA: 

 

Na strani 42 se pri 2. Predlogu sklepa k točki D, za besedilom »Mestni svet Mestne občine 

Ljubljana sprejme predlog Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2016 skupaj s 

sprejetim amandmajem. Za je glasovalo 22 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.«, spremeni 

besedilo: 

»Sklep je bil sprejet« v besedilo »Sklep ni bil sprejet«. 

 

Navzočnost se ni spremenila (41 svetnikov). 

Za je glasovalo 16 svetnikov. Proti je glasovalo 24 svetnikov. 

 

Popravek ni bil sprejet. 
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5. PREDLOG POPRAVKA ZAPISNIKA svetnice Ane Žličar: 

 

V zapisniku se povsod črta besedilo »Navzočnost se ni spremenila.«. 

 

Navzočnost se ni spremenila (41 svetnikov). 

Za je glasovalo 17 svetnikov. Proti je glasovalo 16 svetnikov. 

 

Svetnica Tjaša Ficko je zahtevala ponovitev glasovanja. 

 

Navzočnost se ni spremenila (41 svetnikov). 

Za je glasovalo 20 svetnikov. Proti je glasovalo 25 svetnikov. 

 

Popravek ni bil sprejet. 

 

 

Nato je župan dal na glasovanje še 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi zapisnik 4. seje Mestnega sveta Mestne občine 

Ljubljana z dne 23. marca 2015.  

 

Obrazložitev glasu so podali svetniki: mag. Anže Logar, Nataša Sukič, Jernej Pavlin, Mirko Brnič 

Jager in Mojca Škrinjar.  

 

Navzočnost se ni spremenila (41 svetnikov). 

Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti je glasovalo 15 svetnikov. 

 

Več svetnikov je zahtevalo ponovitev glasovanja. 

 

Župan je dal predlog sklepa ponovno na glasovanje. 

 

Navzočnost se ni spremenila (41 svetnikov). 

Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti je glasovalo 20 svetnikov. 

 

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.  

 

Pisni vprašanji z zahtevo za ustno predstavitev sta poslala Svetniški klub NSi (glede statusa četrtnih 

skupnosti) in Svetniški klub SDS (glede načina vodenja sej mestnega sveta). 

 

Vprašanja in pobude so poslali: 

- svetnik Denis Striković (glede HE na Ljubljanici); 

- Svetniški klub DeSUS (glede 

  1. smetišča ob Poti spominov in pasjih iztrebkov neposredno ob otroških      

      igriščih, 

  2. projekta zadrževalnik Brdnikova in poplavne varnosti, 

  3. plačevanja računov javnim podjetjem in zavodom); 
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- svetnik Jernej Pavlin (glede nakazil Inštitutu za delavske študije); 

- svetnik mag. Anže Logar (glede podelitev oskrbovanih stanovanj); 

- Svetniški klub SDS (glede delovnih mest po koalicijskem sporazumu); 

- svetnik dr. Nejc Brezovar (glede 

  1. preverjanja plačanih parkirnih dovolilnic, 

  2. spremembe oznak na semaforjih na podlagi certifikata »LGBT prijazno«); 

- svetnica Simona Pirnat Skeledžija (glede Športnega centra Črnuče); 

- svetnica Emilija Mitrović (glede prometne signalizacije na delu Dunajske ceste); 

- svetnica Nataša Sukič (glede ukinitve pravne subjektivitete četrtnim skupnostim) 

- svetnik Matej Javornik (glede prehoda nad železniško progo v Črnučah); 

- Svetniški klub NSi (glede 

  1. tekaške steze OŠ Karla Destovnika Kajuha, 

  2. Zdravstvenega doma Jarše). 

  

Odgovore na vprašanja s 5. seje mestnega sveta so prejeli vsi svetniki, z 2. oziroma 3. seje pa še 

niso prejeli vseh odgovorov svetniki Irena Kuntarič Hribar, Denis Striković in mag. Anže Logar.  

 

1. 

Besedo za ustno postavitev vprašanja je župan dal vodji Svetniškega kluba NSi svetnici Mojci 

Kucler Dolinar.  

 

Na vprašanje sta odgovorila Vojko Grünfeld, vodja Službe za lokalno samoupravo in župan. 

 

2. 

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

Brniču Jagru.  

 

Na vprašanje je odgovoril župan. 

 

 

AD 3. 

 

POROČILO ŽUPANA 

 

Župan je podal poročilo in svetnike obvestil o izvedenih postopkih s pogajanji brez predhodne 

objave za dve javni naročili. 

 

 

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 PRENEHANJU MANDATA IN IMENOVANJU 

NADOMESTNEGA PREDSTAVNIKA MESTNE OBČINE LJUBLJANA V SVET VRTCA 

POD GRADOM 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 
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                                                                I. 

Andreju VODNIKU preneha mandat člana Sveta Vrtca Pod Gradom. 

 

                                                           II. 

V  Svet Vrtca Pod Gradom se za predstavnika Mestne občine Ljubljana  i m e n u j e : 

 

Marjan PERGER. 

 

Mandat imenovanega je vezan na mandat sveta vrtca.  

 

Navzočnost je priglasilo 40 svetnikov. 

Za je glasovalo 34 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

2. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO OSNOVNE ŠOLE 

KARLA DESTOVNIKA KAJUHA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Sonji ŠORLI se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Osnovne šole Karla 

Destovnika Kajuha. 

 

Navzočnost se ni spremenila (40 svetnikov). 

Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

3. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJA SREDNJE FRIZERSKE 

ŠOLE LJUBLJANA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Saši HITI in Primožu HVALI KAMENŠČKU se da pozitivno mnenje h kandidaturi za 

ravnatelja Srednje frizerske šole Ljubljana. 

 

Navzočnost se ni spremenila (40 svetnikov). 

Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

4. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO VIŠJE STROKOVNE 

ŠOLE BIOTEHNIŠKEGA IZOBRAŽEVALNEGA CENTRA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 
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Mag. Tjaši VIDRIH se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Višje strokovne šole 

Biotehniškega izobraževalnega centra. 

 

Navzočnost se ni spremenila (40 svetnikov). 

Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

5. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA DIREKTORICO CENTRA ZA SOCIALNO 

DELO LJUBLJANA ŠIŠKA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Tanji AMON se da pozitivno mnenje h kandidaturi za direktorico Centra za socialno delo 

Ljubljana Šiška.  

 

Navzočnost se ni spremenila (40 svetnikov). 

Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 5. 

 

DOPOLNJENI OSNUTEK ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM 

NAČRTU 115 DUNAJSKA–VODOVODNA DEL 

 

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

urejanje prostora in urbanizem s pripombami. 

 

Alenka Pavlin, vodja Odseka za prostorske izvedbene akte in prenovo v Oddelku za urejanje 

prostora, je podala uvodno obrazložitev.  

 

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

 

Predsednik Statutarno pravne komisije dr. Nejc Brezovar ni želel besede. 

 

Razpravljal je svetnik Mirko Brnič Jager. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem 

podrobnem prostorskem načrtu 115 Dunajska–Vodovodna del skupaj s pripombami. 
 

Navzočnost je priglasilo 39 svetnikov. 

Za je glasovalo 36 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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AD 6. 

 

OSNUTEK ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O UREJANJU IN 

ČIŠČENJU OBČINSKIH CEST IN JAVNIH ZELENIH POVRŠIN 

 

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

gospodarske javne službe in promet s pripombama. 

 

Dragan Raonić iz Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet je podal uvodno obrazložitev.  

 

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

 

Predsednik Statutarno pravne komisije dr. Nejc Brezovar ni želel besede. 

 

Razpravljali so svetniki Mojca Škrinjar, mag. Anže Logar, Mirko Brnič Jager, Denis Striković, Jernej 

Pavlin, Aleš Čerin, Janez Žagar, Irena Kuntarič Hribar, dr. Dragan Matić, Marija Horvat, Nada 

Verbič, Mojca Sojar in Marjan Sedmak ter župan. 

 

Odgovore in pojasnila v zvezi z razpravami svetnikov je podal župan in nato dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

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

Odloka o urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih zelenih površin skupaj s pripombami. 

  
Navzočnost je priglasilo 39 svetnikov. 

Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 7. 

 

OSNUTEK ODLOKA O KRAJINSKEM PARKU TIVOLI, ROŽNIK IN ŠIŠENSKI HRIB 

 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli sklep Sveta Četrtne skupnosti 

Center in poročilo pristojnega Odbora za varstvo okolja. 

 

Nataša Jazbinšek Seršen, vodja Oddelka za varstvo okolja, je podala uvodno obrazložitev.  

 

Mirko Brnič Jager, predsednik Odbora za varstvo okolja, je podal stališče odbora. 

 

Predsednik Statutarno pravne komisije dr. Nejc Brezovar ni želel besede. 

 

Razpravljali so svetniki: Mirko Brnič Jager, Mojca Sojar, Denis Striković in Mojca Škrinjar. 

 

Ob 18.48 uri je vodenje seje prevzel podžupan Aleš Čerin. 

 

Odgovore in pojasnila v zvezi z razpravami svetnikov sta podala podžupan Aleš Čerin in Nataša 

Jazbinšek Seršen. 

 

Po končani razpravi je podžupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 
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Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme osnutek Odloka o Krajinskem parku Tivoli, 

Rožnik in Šišenski hrib skupaj s pripombami. 

  
Navzočnost je priglasilo 36 svetnikov. 

 

Zaradi tehničnih težav z glasovalno napravo je podžupan ponovno ugotavljal navzočnost. 

 

Navzočnost je priglasilo najprej 36 svetnikov, v ponovnem ugotavljanju pa 31 svetnikov.  

Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 8. 

 

POROČILO O URESNIČEVANJU AKCIJSKEGA NAČRTA »LJUBLJANA – OBČINA PO 

MERI INVALIDOV« ZA OBDOBJE OD 2013 DO 2014 

 

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

zdravstvo in socialno varstvo. 

 

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

 

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

 

Predsednik Statutarno pravne komisije dr. Nejc Brezovar ni želel besede. 

 

Razpravljal ni nihče, zato je podžupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana se seznani s Poročilom o uresničevanju Akcijskega načrta 

»Ljubljana – občina po meri invalidov« za obdobje od 2013 do 2014. 

 

Navzočnost je priglasilo 30 svetnikov. 

Za je glasovalo 36 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 9. 

 

PREDLOG AKCIJSKEGA NAČRTA »LJUBLJANA – OBČINA PO MERI INVALIDOV« ZA 

OBDOBJE OD 2015 DO 2016 

 

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

zdravstvo in socialno varstvo z amandmajem. 

 

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

 

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

 

Predsednik Statutarno pravne komisije dr. Nejc Brezovar ni želel besede. 

 

O aktu v celoti je razpravljala svetnica Mojca Škrinjar. 
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I. 

O 2. poglavju predloga akcijskega načrta, h kateremu je Odbor za zdravstvo in socialno varstvo 

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

 

AMANDMA Odbora za zdravstvo in socialno varstvo: 

 

V Poglavju 2. se na koncu doda novo podpoglavje: » 2.6. Drugo«, ki se glasi:  

 

»UKREP: Skupaj z invalidskimi organizacijami, z zainteresiranimi nevladnimi organizacijami 

in z ostalo zainteresirano javnostjo preučiti možnosti uvedbe novih sodobnih tehnologij za 

premagovanje ovir za invalidne osebe in starejše v vseh javnih okoljih.  

NOSILEC: Oddelek za zdravje in socialno varstvo MU MOL, Svet za odpravljanje 

arhitekturnih in komunikacijskih ovir MOL 

ROK ZA IZVEDBO: 2016« 

 

Navzočnost je priglasilo 41 svetnikov. 

Za je glasovalo 37 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Amandma je bil sprejet. 

 

 

Nato je podžupan dal na glasovanje še 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Akcijskega načrta »Ljubljana – občina 

po meri invalidov« za obdobje od 2015 do 2016 skupaj s sprejetim amandmajem. 

 

Navzočnost se ni spremenila (41 svetnikov). 

Za je glasovalo 40 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 10. 

 

PREDLOG SKLEPA V ZVEZI Z RAZDRTJEM POGODBE O VZPOSTAVITVI JAVNO-

ZASEBNEGA PARTNERSTVA ZA IZVEDBO PROJEKTA PARKIRNO GARAŽNE HIŠE 

PGH KOZOLEC II 

 

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

finance. 

 

Jožka Hegler, direktorica Mestne uprave MOL, je podala uvodno obrazložitev.  

 

Mojca Kavtičnik Ocvirk, predsednica Odbora za finance, je podala stališče odbora. 

 

Predsednik Statutarno pravne komisije dr. Nejc Brezovar ni želel besede. 

 

Razpravljali so svetniki dr. Nejc Brezovar, Nataša Sukič, Mirko Brnič Jager, Jernej Pavlin in mag. 

Anže Logar ter podžupan Aleš Čerin. 
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Odgovore in pojasnila v zvezi z razpravami svetnikov sta podala podžupan Aleš Čerin in Jožka 

Hegler. 

 

Po končani razpravi je podžupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa v zvezi z razdrtjem Pogodbe o 

vzpostavitvi javno-zasebnega partnerstva za izvedbo projekta parkirno garažne hiše PGH 

Kozolec II. 

 

Obrazložitev glasu so podali svetniki: mag. Anže Logar, Denis Striković, Jernej Pavlin, Ana Žličar, 

Mirko Brnič Jager in Mojca Škrinjar. 

 

Navzočnost je priglasilo 39 svetnikov. 

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

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 11. 

 

PREDLOG PRAVILNIKA O UKREPIH ZA RAZVOJ PODEŽELJA V MESTNI OBČINI 

LJUBLJANA ZA PROGRAMSKO OBDOBJE 2015-2020 

 

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

gospodarske dejavnosti, turizem in kmetijstvo, med sejo pa še amandmaja župana. 

 

Nataša Jazbinšek Seršen, vodja Oddelka za varstvo okolja, je podala uvodno obrazložitev.  

 

Mojca Sojar, predsednica Odbora za gospodarske dejavnosti, turizem in kmetijstvo, je podala stališče 

odbora. 

 

Predsednik Statutarno pravne komisije dr. Nejc Brezovar ni želel besede. 

 

O aktu v celoti so razpravljali svetniki: Janez Žagar, Mojca Sojar, Janez Moškrič, Mojca Kucler 

Dolinar, Marija Horvat in Mojca Škrinjar. 

 

Odgovore in pojasnila v zvezi z razpravami svetnikov je podala Nataša Jazbinšek Seršen. 

 

I. 

O 12. členu predloga pravilnika, h kateremu je župan vložil amandma, ni razpravljal nihče, zato je 

podžupan dal na glasovanje 

 

AMANDMA župana: 

 

V 12. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:  

 

»Pomoč, izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014, se ne sme kumulirati z nobeno pomočjo 

de minimis v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo presežena 

intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014.«. 

 

Zaradi tehničnih težav z glasovalno napravo je podžupan predlagal, da se glasovanje opravi z 

dvigovanjem rok. 
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Navzočnost je priglasilo 39 svetnikov. 

Za je glasovalo 40 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Amandma je bil sprejet. 

 

II. 

O novem V. poglavju predloga pravilnika, h kateremu je župan vložil amandma, ni razpravljal 

nihče, zato je podžupan dal na glasovanje 

 

AMANDMA župana: 

 

Za 25. členom se doda novo V. poglavje in 26. člen, ki se glasita: 

 

»V. HRAMBA DOKUMENTACIJE 

 

26. člen 

(hramba dokumentacije) 

 

Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za odobritev pomoči po tem 

pravilniku, deset let od datuma prejema pomoči iz tega pravilnika. 

 

MOL mora voditi natančne evidence z informacijami o dodeljenih pomočeh in dokazila o 

izpolnjevanju pogojev deset let od dneva zadnje dodelitve pomoči po tem pravilniku.«. 

 

Zadnje poglavje in preostala člena se ustrezno preštevilčijo. 

 

Navzočnost se ni spremenila (39 svetnikov). 

Za je glasovalo 39 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Amandma je bil sprejet. 

 

 

Nato je podžupan dal na glasovanje še 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Pravilnika o ukrepih za razvoj podeželja 

v Mestni občini Ljubljana za programsko obdobje 2015-2020 skupaj s sprejetima 

amandmajema. 

 

Navzočnost se ni spremenila (39 svetnikov). 

Za je glasovalo 42 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

S tem je bil izčrpan dnevni red 6. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, zato je podžupan ob 

20.32 uri sejo končal.  

 

 

Vodja 

Službe za organiziranje dela mestnega sveta 

Matjaž Bregar 

Župan 

Mestne občine Ljubljana 

Zoran Janković 
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