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Številka: 03200-9/2015-46 

Datum: 13. 7. 2015 

 

 

ZAPISNIK 

 

 

7. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, ki je bila v ponedeljek, 15. junija 2015. 

 

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

Ljubljana. 

 

Sejo je vodil župan Mestne občine Ljubljana Zoran Janković. 

 

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

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

Dejan Crnek, Aleš Čerin, Stanka Ferenčak Marin, Tjaša Ficko, Marija Horvat, 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, 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. 

 

Seje se nista udeležila svetnika Matej Javornik in Marjan Sedmak. 

 

Seja se je pričela ob 15.32 uri ob navzočnosti 38 svetnikov. 

 

Dnevni red so svetniki prejeli s sklicem seje: 

1. Potrditev zapisnika 5. 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 386 Poslovna 

cona Litostroj  

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

razvojne agencije Ljubljanske urbane regije za obdobje marec 2014 - februar 2015 iz 

naslova povečanega obsega dela 

7. Predlog Akta o javno-zasebnem partnerstvu za projekt »Nogometna dvorana v 

Štepanjskem naselju«  

8. Predlog Sklepa o soglasju k spremembam in dopolnitvam Statuta Javnega zavoda Mladi 

zmaji  

9. Poročilo o izvajanju Strategije razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana 2012-2015 v letu 

2014 

10. Predlog Sklepa o dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Cene Štupar – Center za 

izobraževanje Ljubljana 

11. Predlog Sklepa o manjši notranji igralni  površini v javnih vrtcih Mestne občine Ljubljana 

za šolski leti 2015/2016 in 2016/2017 

http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/Dnevni%20red/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/Dnevni%20red/%3D8.5%20OUP&FolderCTID=0x0120001430B6ADDFDE0F4EAC607CE888A65792&View=%7b3DDB6B1F-B3AB-42D0-B198-4378326FBF7E%7d
http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/Dnevni%20red/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/Dnevni%20red/%3D8.5%20OUP&FolderCTID=0x0120001430B6ADDFDE0F4EAC607CE888A65792&View=%7b3DDB6B1F-B3AB-42D0-B198-4378326FBF7E%7d
http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/Dnevni%20red/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/Dnevni%20red/%3D%208.5%20SRPI&FolderCTID=0x0120001430B6ADDFDE0F4EAC607CE888A65792&View=%7b3DDB6B1F-B3AB-42D0-B198-4378326FBF7E%7d
http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/Dnevni%20red/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/Dnevni%20red/%3D%208.5%20SRPI&FolderCTID=0x0120001430B6ADDFDE0F4EAC607CE888A65792&View=%7b3DDB6B1F-B3AB-42D0-B198-4378326FBF7E%7d
http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/Dnevni%20red/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/Dnevni%20red/%3D%208.5%20SRPI&FolderCTID=0x0120001430B6ADDFDE0F4EAC607CE888A65792&View=%7b3DDB6B1F-B3AB-42D0-B198-4378326FBF7E%7d
http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/Dnevni%20red/00g0u4u2.pdf
http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/Dnevni%20red/00g0u4u2.pdf
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12. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi gozdov s posebnim 

namenom  

13. Predlog Dopolnitve Lokalnega energetskega koncepta Mestne občine Ljubljana 

14. Predlog Sklepa o seznanitvi in soglasju k predlogu Podrobnejšega programa ukrepov  

Odloka o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Ljubljana za obdobje 2014-

2016 

 

Po sklicu seje so svetniki prejeli predlog za razširitev dnevnega reda z novo 7. točko z naslovom: 

»Predlog Sklepa o članstvu Mestne občine Ljubljana v Slovenskem inovacijskem stičišču, 

evropskem gospodarskem interesnem združenju«. Ostale točke se ustrezno preštevilčijo. 

 

O dnevnem redu so razpravljali svetniki: mag. Anže Logar, Mirko Brnič Jager in Jernej Pavlin. 

 

Svetnik mag. Anže Logar je podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da se seja prekine za 30 

minut, da strokovna služba pripravi zapisnik 6. seje mestnega sveta in ga nato župan v skladu s 117. 

členom poslovnika mestnega sveta uvrsti na dnevni red. 

 

Župan je podal pojasnilo v zvezi z razpravami svetnikov in postopkovnim predlogom svetnika mag. 

Anžeta Logarja in nato dal na glasovanje 

 

POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnika mag. Anžeta Logarja: 

 

Seja se prekine za 30 minut za pripravo zapisnika 6. seje mestnega sveta. 

 

Navzočnost je priglasilo 37 svetnikov. 

Za je glasovalo 10 svetnikov. Proti je glasovalo 23 svetnikov. 

 

Postopkovni predlog sklepa ni bil sprejet. 

 

 

Svetnik Jernej Pavlin je podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da se zaradi posvetovanja 

Svetniškega kluba SDS seja prekine. 

 

Župan je ob 15.40 uri odredil 5-minutni odmor za posvetovanje svetnikov iz Svetniškega kluba SDS. 

 

Seja se je nadaljevala ob 15.45 uri. 

 

Svetnik Mirko Brnič Jager je podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, naj se v skladu z 172. 

členom poslovnika mestnega sveta sestane Statutarno pravna komisija in zavzame stališče glede 

potrjevanja zapisnikov sej mestnega sveta ter do mnenja Ministrstva za javno upravo na to temo. 

 

V nadaljevanju so razpravljali svetniki: Aleš Čerin, Ana Žličar, Mojca Škrinjar, Maja Urbanc in dr. 

Nejc Brezovar. 

 

Nato je župan dal na glasovanje 

 

POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnika Mirka Brnič Jagra: 

 

Seja se prekine in se sestane Statutarno pravna komisija. 

 

Župan je podal pojasnilo v zvezi s postopkovnim predlogom svetnika ter predlagal, da mestni svet 

predloga ne sprejme. 

 

Navzočnost je priglasilo 39 svetnikov. 

Za je glasovalo 8 svetnikov. Proti je glasovalo 25 svetnikov. 
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Postopkovni predlog sklepa ni bil sprejet. 

 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA ZA SPREMEMBO DNEVNEGA REDA: 
 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se predlagani dnevni red 7. seje 

mestnega sveta razširi z novo 7. točko z naslovom »Predlog Sklepa o članstvu Mestne občine 

Ljubljana v Slovenskem inovacijskem stičišču, evropskem gospodarskem interesnem 

združenju«. Ostale točke se ustrezno preštevilčijo. 

 

Navzočnost se ni spremenila (39 svetnikov). 

Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki. 

 

Predlagana sprememba dnevnega reda je bila sprejeta. 

 

 

Nato je župan dal na glasovanje še 

 

PREDLOG SKLEPA: 
 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog dnevnega reda 7. seje mestnega sveta 

skupaj s spremembo. 

 

Navzočnost se ni spremenila (39 svetnikov). 

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

 

Predlagani dnevni red je bil sprejet. 

 

 

AD 1. 

 

POTRDITEV ZAPISNIKA  5. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje.  

 

O zapisniku 5. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana ni razpravljal nihče, zato je župan dal na 

glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi zapisnik 5. seje Mestnega sveta Mestne občine 

Ljubljana z dne 20. aprila 2015. 

 

Navzočnost je priglasilo 35 svetnikov. 

Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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AD 2. 

 

VPRAŠANJA IN POBUDE SVETNIKOV TER ODGOVORI NA VPRAŠANJA IN 

POBUDE 

 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli po sklicu seje.  

 

Pisno vprašanje z zahtevo za ustno predstavitev sta poslala Svetniški klub NSi (glede podvoza na 

Viču) in svetnica Mojca Škrinjar (glede počitniškega varstva v osnovnih šolah). 

 

Vprašanja in pobude so poslali: 

- svetnica Mojca Škrinjar (glede 

  1. zagotavljanja varnosti in kakovosti dela v vrtcih in šolah, 

  2. delavskih pravic v LPP); 

- svetnica Simona Pirnat Skeledžija (glede Nanoške ulice); 

- svetnik Anton Kastelic (glede Četrtnega centra Golovec); 

- svetnik Janez Žagar (dopolnjena pobuda glede spomenika organizaciji TIGR); 

- svetnica Maja Urbanc (glede delegacije na Expo v Milanu); 

- svetnica Nataša Sukič (glede invazivnih rastlinskih vrst); 

- svetnica dr. Zvezdana Snoj (glede parkirnih mest pred zdravstvenimi domovi); 

- svetnica Simona Pirnat Skeledžija (glede brošure o prednostih drevja v MOL); 

- svetnik Jernej Pavlin (glede  

  1. OŠ Ledina, 

  2. prenove Slovenske ceste); 

- svetnica Ana Žličar (glede neporavnanih obveznosti do dobaviteljev MOL), 

- Svetniški klub NSi (glede  

  1. uradnega obiska MOL v Rimu, 

  2. revizije v Festivalu Ljubljana, 

  3. prodaje zemljišča v Rožni dolini). 

 

Odgovore na vprašanja s 6. seje mestnega sveta so prejeli vsi svetniki, z 2. oziroma 3. seje pa še 

nista prejela vseh odgovorov svetnika Irena Kuntarič Hribar in mag. Anže Logar.  

 

1. 

Besedo za ustno postavitev vprašanja je župan dal svetnici Mojci Sojar. 

 

Na vprašanje svetnice sta odgovorila župan in David Polutnik, vodja Oddelka za gospodarske 

dejavnosti in promet. 

 

 

2. 

Besedo za ustno postavitev vprašanja je župan dal svetnici Mojci Škrinjar.  

 

Na vprašanje svetnika je odgovorila Marija Fabčič, vodja Oddelka za predšolsko vzgojo in 

izobraževanje. 

 

 

AD 3. 

 

POROČILO ŽUPANA 

 

Župan je podal poročilo. 
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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 MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJA MLADINSKEGA DOMA 

JARŠE 
 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Boštjanu BAJŽLJU se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnatelja Mladinskega doma 

Jarše. 

 

Navzočnost je priglasilo 39 svetnikov. 

Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

2. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO OSNOVNE ŠOLE 

BEŽIGRAD 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Maji RAKUN BEBER se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Osnovne šole 

Bežigrad. 

 

Navzočnost se ni spremenila (39 svetnikov). 

Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

3. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJA VIŠJE STROKOVNE ŠOLE 

ŠOLSKEGA CENTRA LJUBLJANA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mag. Marjanu VELEJU se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnatelja Višje strokovne 

šole Šolskega centra Ljubljana. 

 

Navzočnost se ni spremenila (39 svetnikov). 

Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
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Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 5. 

 

DOPOLNJENI OSNUTEK ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM 

NAČRTU 386 POSLOVNA CONA LITOSTROJ  

 

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

urejanje prostora in urbanizem. 

 

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 386 Poslovna cona Litostroj skupaj s pripombami. 
 

Navzočnost je priglasilo 40 svetnikov. 

Za je glasovalo 33 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 6. 

 

PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K DODELITVI DELA PLAČE ZA DELOVNO 

USPEŠNOST DIREKTORICI REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE LJUBLJANSKE 

URBANE REGIJE ZA OBDOBJE MAREC 2014 - FEBRUAR 2015 IZ NASLOVA 

POVEČANEGA OBSEGA DELA 

 

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

lokalno samoupravo. 

 

Meta Gabron, vodja Službe za razvojne projekte in investicije, je podala uvodno obrazložitev.  

 

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

 

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

 

Razpravljali so svetniki Nataša Sukič, Anton Kranjc, Aleš Čerin in Mirko Brnič Jager ter župan. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje  

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/Dnevni%20red/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/Dnevni%20red/%3D8.5%20OUP&FolderCTID=0x0120001430B6ADDFDE0F4EAC607CE888A65792&View=%7b3DDB6B1F-B3AB-42D0-B198-4378326FBF7E%7d
http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/Dnevni%20red/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/Dnevni%20red/%3D8.5%20OUP&FolderCTID=0x0120001430B6ADDFDE0F4EAC607CE888A65792&View=%7b3DDB6B1F-B3AB-42D0-B198-4378326FBF7E%7d
http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/Dnevni%20red/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/Dnevni%20red/%3D8.5%20OUP&FolderCTID=0x0120001430B6ADDFDE0F4EAC607CE888A65792&View=%7b3DDB6B1F-B3AB-42D0-B198-4378326FBF7E%7d
http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/Dnevni%20red/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/Dnevni%20red/%3D8.5%20OUP&FolderCTID=0x0120001430B6ADDFDE0F4EAC607CE888A65792&View=%7b3DDB6B1F-B3AB-42D0-B198-4378326FBF7E%7d
http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/Dnevni%20red/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/Dnevni%20red/%3D%208.5%20SRPI&FolderCTID=0x0120001430B6ADDFDE0F4EAC607CE888A65792&View=%7b3DDB6B1F-B3AB-42D0-B198-4378326FBF7E%7d
http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/Dnevni%20red/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/Dnevni%20red/%3D%208.5%20SRPI&FolderCTID=0x0120001430B6ADDFDE0F4EAC607CE888A65792&View=%7b3DDB6B1F-B3AB-42D0-B198-4378326FBF7E%7d
http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/Dnevni%20red/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/Dnevni%20red/%3D%208.5%20SRPI&FolderCTID=0x0120001430B6ADDFDE0F4EAC607CE888A65792&View=%7b3DDB6B1F-B3AB-42D0-B198-4378326FBF7E%7d
http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/Dnevni%20red/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/Dnevni%20red/%3D%208.5%20SRPI&FolderCTID=0x0120001430B6ADDFDE0F4EAC607CE888A65792&View=%7b3DDB6B1F-B3AB-42D0-B198-4378326FBF7E%7d
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Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o soglasju k dodelitvi dela plače 

za delovno uspešnost direktorici Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije za 

obdobje marec 2014 - februar 2015 iz naslova povečanega obsega dela. 

 

Navzočnost je priglasilo 40 svetnikov. 

Za je glasovalo 36 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 7. 

 

PREDLOG SKLEPA O ČLANSTVU MESTNE OBČINE LJUBLJANA V SLOVENSKEM 

INOVACIJSKEM STIČIŠČU, EVROPSKEM GOSPODARSKEM INTERESNEM 

ZDRUŽENJU 

 

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

prejeli tudi poročilo pristojnega Odbora za gospodarske dejavnosti, turizem in kmetijstvo. 

 

Mag. Lilijana Madjar, direktorica Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije, 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. 

 

Razpravljali so svetniki dr. Nejc Brezovar, Nataša Sukič, Mojca Sojar in Ana Žličar ter župan. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o članstvu Mestne občine 

Ljubljana v Slovenskem inovacijskem stičišču, evropskem gospodarskem interesnem 

združenju. 

  
Navzočnost je priglasilo 39 svetnikov. 

Za je glasovalo 37 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 8. 

 

PREDLOG AKTA O JAVNO-ZASEBNEM PARTNERSTVU ZA PROJEKT »NOGOMETNA 

DVORANA V ŠTEPANJSKEM NASELJU« 

 

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

šport in poročilo Statutarno pravne komisije. 

 

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

 

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

 

http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/Dnevni%20red/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/Dnevni%20red/%3D%208.5%20SRPI&FolderCTID=0x0120001430B6ADDFDE0F4EAC607CE888A65792&View=%7b3DDB6B1F-B3AB-42D0-B198-4378326FBF7E%7d
http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/Dnevni%20red/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/Dnevni%20red/%3D%208.5%20SRPI&FolderCTID=0x0120001430B6ADDFDE0F4EAC607CE888A65792&View=%7b3DDB6B1F-B3AB-42D0-B198-4378326FBF7E%7d
http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/Dnevni%20red/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/Dnevni%20red/%3D%208.5%20SRPI&FolderCTID=0x0120001430B6ADDFDE0F4EAC607CE888A65792&View=%7b3DDB6B1F-B3AB-42D0-B198-4378326FBF7E%7d
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Predsednik Statutarno pravne komisije dr. Nejc Brezovar je podal stališče komisije. 

 

Razpravljali so svetniki Mojca Kucler Dolinar, dr. Nejc Brezovar, Nataša Sukič, Mojca Škrinjar, 

Jernej Pavlin, Denis Striković, Anton Kastelic, Anton Colarič, Mirko Brnič Jager, Ksenija Sever, 

Dejan Crnek in Irena Kuntarič Hribar ter župan.  

 

Svetniku Jerneju Pavlinu je župan izrekel najprej opomin, ker ni razpravljal o točki, nato pa v skladu 

s 65. členom poslovnika mestnega sveta odvzel besedo, ker ni upošteval opomina in je nadaljeval z 

razpravo mimo obravnavane točke dnevnega reda. 

 

Svetniku Denisu Strikoviću je župan v skladu s 65. členom poslovnika mestnega sveta izrekel 

opomin, ker ni razpravljal o točki. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Akta o javno-zasebnem partnerstvu za 

projekt »Nogometna dvorana v Štepanjskem naselju«. 

 

Navzočnost je priglasilo 39 svetnikov. 

Za je glasovalo 36 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 9. 

PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K SPREMEMBAM IN DOPOLNITVAM STATUTA 

JAVNEGA ZAVODA MLADI ZMAJI  

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

predšolsko vzgojo in izobraževanje. 

 

Dr. Uroš Grilc iz Oddelka za kulturo je podal uvodno obrazložitev.  

 

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

odbora. 

 

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

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

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

dopolnitvam Statuta Javnega zavoda Mladi zmaji.  

Navzočnost je priglasilo 34 svetnikov. 

Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/Dnevni%20red/00g0u4u2.pdf
http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/Dnevni%20red/00g0u4u2.pdf
http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/Dnevni%20red/00g0u4u2.pdf
http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/Dnevni%20red/00g0u4u2.pdf
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AD 10. 

 

POROČILO O IZVAJANJU STRATEGIJE RAZVOJA KULTURE V MESTNI OBČINI 

LJUBLJANA 2012-2015 V LETU 2014 

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

kulturo in raziskovalno dejavnost. 

 

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

 

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

 

Član Statutarno pravne komisije Aleš Čerin ni želel besede.  

 

Razpravljali so svetniki Mojca Škrinjar, Mojca Kucler Dolinar, Aleš Čerin in Mirko Brnič Jager ter 

župan. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Poročilo o izvajanju Strategije razvoja kulture v 

Mestni občini Ljubljana 2012-2015 v letu 2014. 
 

Navzočnost je priglasilo 35 svetnikov. 

Za je glasovalo 37 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 11. 

 

PREDLOG SKLEPA O DOPOLNITVAH SKLEPA O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA 

CENE ŠTUPAR – CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE LJUBLJANA 

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

predšolsko vzgojo in izobraževanje. 

 

Marija Fabčič, vodja Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje, je podala uvodno obrazložitev.  

 

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

odbora. 

 

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

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

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

ustanovitvi Javnega zavoda Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana. 
 

Navzočnost je priglasilo 31 svetnikov. 

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

 

 

AD 12. 

 

PREDLOG SKLEPA O MANJŠI NOTRANJI IGRALNI  POVRŠINI V JAVNIH VRTCIH 

MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA ŠOLSKI LETI 2015/2016 IN 2016/2017 

 

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

predšolsko vzgojo in izobraževanje. 

 

Marija Fabčič, vodja Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje, je podala uvodno obrazložitev.  

 

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

odbora.  

 

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

 

Razpravljali so svetniki Irena Kuntarič Hribar, Mojca Škrinjar, dr. Nejc Brezovar, Jernej Pavlin, 

Francka Trobec in Ana Žličar ter Marija Fabčič in župan. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o manjši notranji 

igralni  površini v javnih vrtcih Mestne občine Ljubljana za šolski leti 2015/2016 in 2016/2017. 

 

Navzočnost je priglasilo 34 svetnikov. 

Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 13. 

 

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 

RAZGLASITVI GOZDOV S POSEBNIM NAMENOM 

 

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

gospodarske dejavnosti, turizem in kmetijstvo z amandmajem.  

 

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. 

 

I. 

O 2. členu predloga odloka, h kateremu je Odbor za gospodarske dejavnosti, turizem in kmetijstvo 

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

 

AMANDMA Odbora za gospodarske dejavnosti, turizem in kmetijstvo: 
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»V prvi alineji drugega odstavka 2. člena se za parc. št. 2023-del, doda parc. št. 2032-del ter 

vejica in 

v tretji alineji drugega odstavka 2. člena se za parc. št. 1362/1-del, doda parc. št. 1363/1-del ter 

vejica. 

 

V prilogi »Besedilo osnutka odloka, ki je spremenjeno v predlogu odloka« se v drugi alineji 

drugega odstavka 2. člena črtata parc. št. 765/1-del in 784«. 

 

Navzočnost je priglasilo 31 svetnikov. 

Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Amandma je bil sprejet. 

 

 

Nato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

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

Odloka o razglasitvi gozdov s posebnim namenom skupaj s sprejetim amandmajem. 

 

Navzočnost se ni spremenila (31 svetnikov). 

Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 14. 

PREDLOG DOPOLNITVE LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA MESTNE 

OBČINE LJUBLJANA 

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

gospodarske javne službe in promet. 

 

Alenka Loose, energetska upravljavka MOL, je podala uvodno obrazložitev.  

 

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

 

Član Statutarno pravne komisije Aleš Čerin ni želel besede. 

 

Razpravljali so svetniki Mirko Brnič Jager, mag. Anže Logar in Ana Žličar.  

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Dopolnitve Lokalnega energetskega 

koncepta Mestne občine Ljubljana. 

 

Obrazložitev glasu je podal svetnik Mirko Brnič Jager. 

 

Navzočnost je priglasilo 36 svetnikov. 

Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
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Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 15. 

 

PREDLOG SKLEPA O SEZNANITVI IN SOGLASJU K PREDLOGU PODROBNEJŠEGA 

PROGRAMA UKREPOV ODLOKA O NAČRTU ZA KAKOVOST ZRAKA NA OBMOČJU 

MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA OBDOBJE 2014-2016 

 

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

varstvo okolja in Sklep Sveta Četrtne skupnosti Center. 

 

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 Mojca Škrinjar, Mirko Brnič Jager in dr. Nejc Brezovar ter župan. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

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

predlogu Podrobnejšega programa ukrepov Odloka o načrtu za kakovost zraka na območju 

Mestne občine Ljubljana za obdobje 2014-2016. 

 

Navzočnost je priglasilo 37 svetnikov. 

Za je glasovalo 36 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

S tem je bil izčrpan dnevni red 7. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, zato je župan ob 

19.32 uri sejo končal.  

 

 

 

Vodja 

Službe za organiziranje dela mestnega sveta 

Matjaž Bregar 

 

Župan 

Mestne občine Ljubljana 

Zoran Janković 

 

 

 
 

 


