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Številka: 03200-10/2015-31 

Datum: 13. 7. 2015 

 

 

ZAPISNIK 

 

 

8. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, ki je bila v ponedeljek, 6. julija 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, dr. Dragan Matić, 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 in Julijana Žibert.  

 

Seje se niso udeležili svetniki mag. Anže Logar, Emilija Mitrović in Ana Žličar. 

 

Seja se je pričela ob 15.35 uri ob navzočnosti 35 svetnikov. 

 

Dnevni red so svetniki prejeli s sklicem seje: 

1. Potrditev zapisnika 6. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana 

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

3. Poročilo župana 

4. Kadrovske zadeve 

5. Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Mestne občine Ljubljana s predlogom za hitri 

postopek 

6. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 206 Regentova (del) 

7. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 256 Stara Šiška – del in 29 

Celovška cesta (Dravlje – Center) – del 

8. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 253 Stanovanjska zazidava 

Kašelj - del in 103 Kašelj – del 

9. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občinskega 

podrobnega prostorskega načrta 253 Stanovanjska zazidava Kašelj in za del območja 

občinskega podrobnega prostorskega načrta 103 Kašelj (za prostorski enoti SE1 in SV1) s 

predlogom za hitri postopek 

10. Dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejemu zazidalnega 

načrta za zazidalni otok VS 103-Murgle IV. faza 

11. Predlog Sklepa o soglasju k spremembam Statuta Zdravstvenega doma Ljubljana 

12. Predlog Sklepa o soglasju Javnemu zavodu Lekarna Ljubljana k ustanovitvi zavoda 
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13. Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o urejanju prometa v Mestni občini 

Ljubljana s predlogom za hitri postopek 

14. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju in čiščenju občinskih cest 

in javnih zelenih površin 

15. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi plovbnega režima s 

predlogom za hitri postopek 

16. Predlog Odredbe o dopolnitvi Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, namenjenih 

parkiranju vozil stanovalcev s stalnim ali začasnim prebivališčem na območju za pešce 

17. Osnutek Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega 

zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v 

lasti Mestne občine Ljubljana  

 

Po sklicu seje so svetniki prejeli predlog Svetniškega kluba SDS o umiku 5. točke s predlaganega 

dnevnega reda z naslovom »Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Mestne občine Ljubljana s 

predlogom za hitri postopek«. Ostale točke dnevnega reda se ustrezno preštevilčijo. 

 

Po sklicu seje so prejeli tudi predlog za razširitev dnevnega reda z novo 18. točko z naslovom: 

»Predlog Sklepa o povečanju vrednosti namenskega premoženja in kapitala Javnega 

stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana«. 

 

O dnevnem redu je razpravljal svetnik Mirko Brnič Jager. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje najprej predloga za spremembo dnevnega reda:  

 

1. PREDLOG Svetniškega kluba SDS ZA SPREMEMBO DNEVNEGA REDA: 
 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se s predlaganega dnevnega reda 8. 

seje mestnega sveta umakne 5. točka z naslovom »Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta 

Mestne občine Ljubljana s predlogom za hitri postopek«.  

Ostale točke se ustrezno preštevilčijo. 

 

Župan je predlagal, da mestni svet predloga ne sprejme. 

 

Navzočnost je priglasilo 32 svetnikov. 

Za je glasovalo 13 svetnikov. Proti je glasovalo 20 svetnikov. 

 

Predlagana sprememba dnevnega reda ni bila sprejeta. 

 

 

2. PREDLOG ZA SPREMEMBO DNEVNEGA REDA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se predlagani dnevni red 8. seje 

mestnega sveta razširi z novo 18. točko z naslovom »Predlog Sklepa o povečanju vrednosti 

namenskega premoženja in kapitala Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana«. 

 

Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 

Za je glasovalo 19 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 

 

Predlagana sprememba dnevnega reda je bila sprejeta. 

 

 

Nato je župan dal na glasovanje še 

 

PREDLOG SKLEPA: 
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Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog dnevnega reda 8. seje mestnega sveta 

skupaj s spremembo. 

 

Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 

Za je glasovalo 22 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 

 

Predlagani dnevni red je bil sprejet. 

 

 

AD 1. 

 

POTRDITEV ZAPISNIKA 6. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje.  

 

O zapisniku 6. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana ni razpravljal nihče, zato je župan dal na 

glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi zapisnik 6. seje Mestnega sveta Mestne občine 

Ljubljana z dne 18. maja 2015. 

 

Navzočnost je priglasilo 33 svetnikov. 

Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

Svetnik Mirko Brnič Jager je podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, naj župan pojasni, zakaj 

ni na dnevni red uvrščena točka za potrditev zapisnika 7. seje mestnega sveta. 

 

Župan je podal pojasnilo v zvezi s postopkovnim predlogom svetnika. 

 

 

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 svetnik dr. Dragan Matić (glede 

Športnega parka Ljubljana v Šiški) in Svetniški klub NSi (glede Brezarjevega brezna).  

 

Vprašanja in pobude so poslali: 

- svetnik mag. Anže Logar (glede eko subvencij); 

- svetniki Simona Pirnat Skeledžija, Anton Kastelic in Marjan Sedmak (glede ustanovitve 

medijskega centra); 

- svetnica Nataša Sukič (glede 

  1. sanacije ploščadi v Dravljah, 

  2. oglaševanja); 

- Svetniški klub NSi (glede 

  1. prispevkov svetniških klubov v Glasilu Ljubljana, 
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  2. izdelave pravnega mnenja, 

  3. prenove Cankarjeve ceste); 

- svetnik Jernej Pavlin (glede finančnega poslovanja Centra Stožice). 

 

Odgovorov na vprašanja s 7. seje mestnega sveta še nista prejela svetnik Janez Žagar in Svetniški 

klub NSi, 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 svetniku dr. Draganu Matiću.  

 

Na vprašanje svetnika sta odgovorila Marko Kolenc, vodja Oddelka za šport, in župan. 

 

2. 

Besedo za ustno postavitev vprašanja je župan dal svetnici Mojci Kucler Dolinar, vodji Svetniškega 

kluba NSi. 

 

Na vprašanje svetnice je odgovorila mag. Mateja Demšič, vodja Oddelka za kulturo. 

 

 

AD 3. 

 

POROČILO ŽUPANA 

 

Župan je podal poročilo. 

 

Svetnik Mirko Brnič Jager je podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da Mestni svet MOL 

izreče podporo občinskima svetoma v Kamniku in Komendi za poimenovanje knjižnice v 

Kamniku po pesniku Francetu Balantiču. 

 

Župan je podal pojasnilo v zvezi s postopkovnim predlogom svetnika. 

 

 

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 PREDSTAVNIKOV UPORABNIKOV IN 

IZVAJALCEV NALOG S PODROČJA PREVENTIVE IN VZGOJE V CESTNEM 

PROMETU V SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

V  Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu se kot predstavniki uporabnikov i m e n u j e j o : 

 

- Amela SAMBOLIĆ BEGANOVIĆ, Zavod Republike Slovenije za šolstvo 

- Samo BELAVIČ PUČNIK, Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana 
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- Igor KLOBASA, Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa, Izpitni center 

- Zvone MILKOVIČ, Združenje šoferjev in avtomehanikov 

- Mirko JURČEVIĆ, AVTOŠOLA AMZS, d.o.o. 

- Franci HOČEVAR, predstavnik mentorjev za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v 

osnovni šoli 

- Srečko DJUKIĆ, Ljubljanski potniški promet d.o.o. 

  

 

II. 

V  Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu se kot predstavniki izvajalcev nalog s področja 

preventive in vzgoje v cestnem prometu i m e n u j e j o : 

 

- Uroš ERJAVEC, KPL, d.d. 

- Robert RUKAVINA, Javna razsvetljava, d.d. 

- Aleksander VRABIČ, Sektor uniformirane policije, Oddelek za cestni promet,  Ministrstvo za 

notranje zadeve 

 

III. 

Mandat imenovanih traja štiri leta in začne teči z dnem konstituiranja sveta. 

 

Navzočnost je priglasilo 38 svetnikov. 

Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

2. PREDLOG MNENJA K IMENOVANJU DIREKTORICE DOMA STAREJŠIH OBČANOV 

LJUBLJANA - BEŽIGRAD 

 

Razpravljali sta svetnici Ksenija Sever in Mojca Škrinjar. 

 

Odgovore in pojasnila v zvezi z razpravama svetnic je podal župan in nato dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Marjeti Maruši KERČ se da pozitivno mnenje k imenovanju direktorice Doma starejših 

občanov Ljubljana – Bežigrad. 

 

Navzočnost se ni spremenila (38 svetnikov). 

Za je glasovalo 34 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 5. 

 

PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV STATUTA MESTNE OBČINE LJUBLJANA S 

PREDLOGOM ZA HITRI POSTOPEK 

 

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

Center, amandmaje Svetniškega kluba SDS in poročilo Statutarno pravne komisije, med sejo pa še 

mnenje Ministrstva za javno upravo. 

 

Matjaž Bregar, vodja Službe za organiziranje dela mestnega sveta, je podal uvodno obrazložitev.  

 



 

6 
 

Marjan Sedmak, podpredsednik Statutarno pravne komisije, je podal stališče komisije. 

 

 

1.) 

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

mestnega sveta). O predlogu za sprejem Sprememb in dopolnitev Statuta Mestne občine 

Ljubljana po hitrem postopku so razpravljali svetniki: Mirko Brnič Jager, Aleš Čerin, Mojca 

Kucler Dolinar, Jernej Pavlin, Nataša Sukič, Mojca Škrinjar, Janez Moškrič in Janez Žagar. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se Spremembe in dopolnitve Statuta 

Mestne občine Ljubljana sprejmejo po hitrem postopku. 

 

Navzočnost je priglasilo 41 svetnikov. 

Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti je glasovalo 17 svetnikov. 

 

Sklep ni bil sprejet. 

 

 

Ker sklep ni bil sprejet, je mestni svet akt obravnaval kot osnutek, amandmaje pa kot pripombe k 

osnutku. 

 

2.) 

Osnutek Sprememb in dopolnitev Statuta Mestne občine Ljubljana 

 

Razpravljali so svetniki Mojca Škrinjar, Mojca Kucler Dolinar, Janez Moškrič, Nataša Sukič in Maja 

Urbanc ter župan. 

 

Svetnik Aleš Čerin je podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da se v skladu s poslovnikom 

mestnega sveta prekine razprava pri tej točki in se nadaljuje na eni od naslednjih sej. 

 

Župan je podal pojasnilo v zvezi s postopkovnim predlogom svetnika in nato pozval vodje 

opozicijskih svetnikov, da povedo, ali bodo prispevali svoje glasove k osnutku akta. 

 

Glede na to, da sta samostojni svetnik Janez Žagar in vodja Svetniškega kluba SMC povedala, da 

bodo osnutek podprli, je župan nadaljeval z obravnavo točke. 

 

Razpravljali so še svetniki Jernej Pavlin, Marjan Sedmak, dr. Nejc Brezovar, Mirko Brnič Jager, 

Irena Kuntarič Hribar in Janez Žagar ter župan. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme osnutek Sprememb in dopolnitev Statuta Mestne 

občine Ljubljana skupaj s pripombami. 

 

Obrazložitve glasov so podali svetniki: Denis Striković, Mojca Škrinjar, Jernej Pavlin in Mirko Brnič 

Jager. 

 

Navzočnost je priglasilo 42 svetnikov. 

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



 

7 
 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 6. 

 

PREDLOG ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU 206 

REGENTOVA (DEL) 

 

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

urejanje prostora in urbanizem z amandmajema. 

 

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. 

 

Župan je podal pojasnilo, da se obravnava predloga odloka na podlagi 135. člena Poslovnika 

Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana opravi po vrstnem redu posebej o vsakem členu, h kateremu 

so vloženi amandmaji. Razprava o posameznem členu je omejena na razpravo o amandmajih, ki so 

vloženi k temu členu. Glasovanje o amandmajih se opravi takoj po končani razpravi o amandmajih k 

posameznemu členu. 

 

I. 

O 13. členu predloga odloka, h kateremu je Odbor za urejanje prostora in urbanizem vložil 

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

 

AMANDMA Odbora za urejanje prostora in urbanizem: 

 

V 13. členu se v prvem odstavku besedna zveza »dolžina: 24,70 m« črta in nadomesti z novo, ki 

se glasi: »dolžina 25,30 m«. 

 

Navzočnost je priglasilo 40 svetnikov. 

Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Amandma je bil sprejet. 

 

II. 

O 33. členu predloga odloka, h kateremu je Odbor za urejanje prostora in urbanizem vložil 

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

 

AMANDMA Odbora za urejanje prostora in urbanizem: 

 

V 33. členu odloka se za četrtim odstavkom doda nov peti odstavek, ki se glasi. 

»(5) Hodnik za pešce in vozišče Čebelarske ulice sta izvedena v istem nivoju. Tlakovanje 

hodnika za pešce je v vodopropustni izvedbi.« 

Sedanji peti in šesti odstavek postaneta nova šesti in sedmi odstavek. 

 

Navzočnost se ni spremenila (40 svetnikov). 

Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Amandma je bil sprejet. 
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Nato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o občinskem podrobnem 

prostorskem načrtu 206 Regentova (del) skupaj s sprejetima amandmajema. 

 

Navzočnost se ni spremenila (40 svetnikov). 

Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 7. 

 

PREDLOG ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU 256 

STARA ŠIŠKA – DEL IN 29 CELOVŠKA CESTA (DRAVLJE – CENTER) – DEL 

 

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

urejanje prostora in urbanizem z amandmajem. 

 

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. 

 

Župan je podal pojasnilo, da se obravnava predloga odloka na podlagi 135. člena Poslovnika 

Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana opravi po vrstnem redu posebej o vsakem členu, h kateremu 

so vloženi amandmaji. Razprava o posameznem členu je omejena na razpravo o amandmajih, ki so 

vloženi k temu členu. Glasovanje o amandmajih se opravi takoj po končani razpravi o amandmajih k 

posameznemu členu. 

 

I. 

O 12. členu predloga odloka, h kateremu je Odbor za urejanje prostora in urbanizem vložil 

amandma, je razpravljala svetnica Mojca Škrinjar. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 

 

AMANDMA Odbora za urejanje prostora in urbanizem: 

 

Besedilo drugega odstavka 12. člena odloka se nadomesti z novim, ki se glasi: 

»Na vzhodnem robu prostorske enote PE2 je treba urediti drevored. V drevoredu se uporabi 

drevje iste vrste. Drevored se zaradi poudarjanja pogledov s Celovške ceste proti zvoniku 

cerkve Sv. Frančiška Asiškega prekine v osi novega podaljška Beljaške ceste.« 

 

Navzočnost je priglasilo 39 svetnikov. 

Za je glasovalo 38 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Amandma je bil sprejet. 

 

 

Nato je župan dal na glasovanje 
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PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o občinskem podrobnem 

prostorskem načrtu 256 Stara Šiška – del in 29 Celovška cesta (Dravlje – Center) – del skupaj s 

sprejetim amandmajem. 

 

Obrazložitev glasu je podal svetnik  Mirko Brnič Jager. 

 

Navzočnost se ni spremenila (39 svetnikov). 

Za je glasovalo 38 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 8. 

 

PREDLOG ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU 253 

STANOVANJSKA ZAZIDAVA KAŠELJ - DEL IN 103 KAŠELJ – DEL 

 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli še 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. 

 

Ker k predlogu Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 253 Stanovanjska zazidava 

Kašelj - del in 103 Kašelj – 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 253 Stanovanjska zazidava Kašelj - del in 103 Kašelj – del. 

 

Navzočnost je priglasilo 35 svetnikov. 

Za je glasovalo 33 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 9. 

 

PREDLOG ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA 

OBMOČJE OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA 253 

STANOVANJSKA ZAZIDAVA KAŠELJ IN ZA DEL OBMOČJA OBČINSKEGA 

PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA 103 KAŠELJ (ZA PROSTORSKI ENOTI SE1 

IN SV1) S PREDLOGOM ZA HITRI POSTOPEK 

 

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

urejanje prostora in urbanizem. 
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Katja Osolin iz Oddelka za ravnanje z nepremičninami 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. 

 

1.) 

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

mestnega sveta). O predlogu za sprejem Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za 

območje občinskega podrobnega prostorskega načrta 253 Stanovanjska zazidava Kašelj in za 

del območja občinskega podrobnega prostorskega načrta 103 Kašelj (za prostorski enoti SE1 in 

SV1) po hitrem postopku ni razpravljal nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se Odlok o programu opremljanja 

stavbnih zemljišč za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta 253 Stanovanjska 

zazidava Kašelj in za del območja občinskega podrobnega prostorskega načrta 103 Kašelj (za 

prostorski enoti SE1 in SV1) sprejme po hitrem postopku. 

 

Navzočnost je priglasilo 31 svetnikov. 

Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

2.) 

Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občinskega podrobnega 

prostorskega načrta 253 Stanovanjska zazidava Kašelj in za del območja občinskega 

podrobnega prostorskega načrta 103 Kašelj (za prostorski enoti SE1 in SV1) 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o programu opremljanja 

stavbnih zemljišč za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta 253 Stanovanjska 

zazidava Kašelj in za del območja občinskega podrobnega prostorskega načrta 103 Kašelj (za 

prostorski enoti SE1 in SV1). 

 

Navzočnost se ni spremenila (31 svetnikov). 

Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 10. 

 

DOPOLNJENI OSNUTEK ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 

SPREJEMU ZAZIDALNEGA NAČRTA ZA ZAZIDALNI OTOK VS 103-MURGLE IV. 

FAZA 
 

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

urejanje prostora in urbanizem s pripombami. 
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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. 

 

Razpravljala sta svetnika Mirko Brnič Jager in Janez Žagar ter župan. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

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

dopolnitvah Odloka o sprejemu zazidalnega načrta za zazidalni otok VS 103-Murgle IV. faza 

skupaj s pripombami. 

 

Navzočnost je priglasilo 33 svetnikov. 

Za je glasovalo 37 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 11. 

 

PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K SPREMEMBAM STATUTA ZDRAVSTVENEGA 

DOMA LJUBLJANA 

 

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

 

Razpravljali sta svetnici dr. Zvezdana Snoj in Mojca Škrinjar ter župan. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

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

Statuta Zdravstvenega doma Ljubljana. 

 

Navzočnost je priglasilo 38 svetnikov. 

Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti so glasovali 4 svetniki. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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AD 12. 

 

PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU JAVNEMU ZAVODU LEKARNA LJUBLJANA K 

USTANOVITVI ZAVODA 

 

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

 

Razpravljali so svetniki Mojca Škrinjar, Mojca Kucler Dolinar, Maja Urbanc, Nataša Sukič, dr. 

Zvezdana Snoj, Marjan Sedmak, Dunja Piškur Kosmač, Marija Horvat, Mojca Sojar, Mirko Brnič 

Jager in Irena Kuntarič Hribar ter župan. 

 

Odgovore in pojasnila v zvezi z razpravami svetnikov je podal dr. Marjan Sedej, direktor Lekarne 

Ljubljana. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje  

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o soglasju Javnemu zavodu 

Lekarna Ljubljana k ustanovitvi zavoda. 

 

Obrazložitev glasu je podala svetnica Nataša Sukič. 

 

Navzočnost je priglasilo 37 svetnikov. 

Za je glasovalo 36 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 13. 

 

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ODLOKA O UREJANJU 

PROMETA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA S PREDLOGOM ZA HITRI POSTOPEK 

 

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

gospodarske javne službe in promet, amandmaja svetniških klubov NSi in ZL (DSD, IDS, TRS) ter 

sklep Sveta Četrtne skupnosti Golovec.  

 

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

 

1.) 

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

mestnega sveta). O predlogu za sprejem Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o urejanju 
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prometa v Mestni občini Ljubljana po hitrem postopku ni razpravljal nihče, zato je župan dal na 

glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se Odlok o spremembi in dopolnitvi 

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

 

Navzočnost je priglasilo 34 svetnikov. 

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

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

2.) 

Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o urejanju prometa v Mestni občini 

Ljubljana 

 

Razpravljali so svetniki Mojca Škrinjar, Nataša Sukič, Mojca Kucler Dolinar, Jernej Pavlin, Denis 

Striković, Janez Žagar, Mirko Brnič Jager, Jelka Žekar in Anton Kastelic ter župan. 

 

Ob 20.30 uri je vodenje seje prevzel podžupan Aleš Čerin. 

 

I. 

O 2. členu predloga odloka, h kateremu sta svetniška kluba ZL (DSD, IDS, TRS) in NSi vložila 

amandmaja, je razpravljal svetnik Denis Striković. 

 

Ob 20.35 uri je vodenje seje prevzel župan. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje: 

 

1. AMANDMA Svetniškega kluba ZL (DSD, IDS, TRS): 

 

V celoti se črta 2. člen: Priloga 1 se nadomesti z novo prilogo 1, ki je kot priloga sestavni del 

odloka. 

  

Župan je predlagal, da mestni svet amandmaja ne sprejme. 

 

Navzočnost se ni spremenila (34 svetnikov). 

Za je glasovalo 12 svetnikov. Proti je glasovalo 19 svetnikov. 

 

Amandma ni bil sprejet. 

 

 

2. AMANDMA Svetniškega kluba NSi: 

 

2. člen se črta. Ostali člen se preštevilči. 

 

Župan je predlagal, da mestni svet amandmaja ne sprejme. 

 

Navzočnost se ni spremenila (34 svetnikov). 

Za je glasovalo 11 svetnikov. Proti je glasovalo 21 svetnikov. 

 

Amandma ni bil sprejet. 
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Nato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

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

Odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana. 
 

Obrazložitev glasu je podala svetnica Mojca Škrinjar. 

 

Navzočnost se ni spremenila (34 svetnikov). 

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

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 14. 

 

PREDLOG 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 še poročilo pristojnega Odbora za 

gospodarske javne službe in promet. 

 

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

 

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

 

Podpredsednik Statutarno pravne komisije Marjan Sedmak ni želel besede. 

 

Ker k predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju in čiščenju občinskih cest in 

javnih zelenih površin 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 spremembah in dopolnitvah 

Odloka o urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih zelenih površin. 

 

Obrazložitev glasu je podala svetnica Mojca Škrinjar. 

 

Navzočnost je priglasilo 32 svetnikov. 

Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 15. 

 

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O DOLOČITVI 

PLOVBNEGA REŽIMA S PREDLOGOM ZA HITRI POSTOPEK 

 

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

gospodarske javne službe in promet, pred sejo pa še amandmaje župana. 
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Mag. Jasna Tušar iz Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet ter župan sta podala uvodno 

obrazložitev.  

 

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

 

1.) 

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

mestnega sveta). O predlogu za sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

določitvi plovbnega režima po hitrem postopku ni razpravljal nihče, zato je župan dal na 

glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

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

dopolnitvah Odloka o določitvi plovbnega režima sprejme po hitrem postopku. 

 

Navzočnost je priglasilo 32 svetnikov. 

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

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

2.) 

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi plovbnega režima 

 

O aktu v celoti ni razpravljal nihče. 

 

I. 

O 4. členu predloga odloka, h kateremu je župan vložil amandma, ni razpravljal nihče, zato je župan 

dal na glasovanje: 

 

AMANDMA župana: 

 

V prvem odstavku 4. člena se v spremenjenem drugem odstavku 7. člena za besedilom »pri 

Veslaškem klubu Ljubljanica,« doda besedilo »pri Kajak kanu klubu Ljubljana,«.   

 

Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 

Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Amandma je bil sprejet. 

 

II. 

O 5. členu predloga odloka, h kateremu je župan vložil amandma, ni razpravljal nihče, zato je župan 

dal na glasovanje 

 

AMANDMA župana: 

 

V 5. členu se v prvem stavku drugega odstavka spremenjenega 8. člena številka »10« nadomesti 

s številko »15«. 

 

Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 

Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Amandma je bil sprejet. 
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III. 

O Prilogi 2 predloga odloka, h kateri je župan vložil amandma, ni razpravljal nihče, zato je župan dal 

na glasovanje 

 

AMANDMA župana: 

 

Priloga 2 – Lokacije vstopno izstopnih mest na Ljubljanici, Grubarjevem prekopu in Ižici, ki je 

sestavni del odloka skladno s 15. členom odloka, se nadomesti z novo prilogo 2, ki je sestavni del 

tega amandmaja.  

 

Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 

Za je glasovalo 28 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 določitvi plovbnega režima skupaj s sprejetimi amandmaji. 

 

Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 

Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 16. 

 

PREDLOG ODREDBE O DOPOLNITVI ODREDBE O DOLOČITVI JAVNIH PARKIRNIH 

POVRŠIN, NAMENJENIH PARKIRANJU VOZIL STANOVALCEV S STALNIM ALI 

ZAČASNIM PREBIVALIŠČEM NA OBMOČJU ZA PEŠCE 

 

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

gospodarske javne službe in promet. 

 

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

 

Julijana Žibert, predsednica Odbora za gospodarske javne službe in promet, 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 Odredbe o dopolnitvi Odredbe o 

določitvi javnih parkirnih površin, namenjenih parkiranju vozil stanovalcev s stalnim ali 

začasnim prebivališčem na območju za pešce. 

 

Navzočnost je priglasilo 29 svetnikov. 
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Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 17. 

 

OSNUTEK ODLOKA O JAVNO-ZASEBNEM PARTNERSTVU ZA IZVEDBO PROJEKTA 

POGODBENEGA ZAGOTAVLJANJA PRIHRANKOV RABE ENERGIJE Z NAMENOM 

ENERGETSKE SANACIJE JAVNIH OBJEKTOV V LASTI MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA 

 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli Sklep Sveta ČS Center in poročilo 

pristojnega Odbora za finance s pripombo. 

 

Alenka Loose, energetska upravljavka 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. 

 

Razpravljal je svetnik Mirko Brnič Jager. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme osnutek Odloka o javno-zasebnem partnerstvu 

za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom 

energetske sanacije javnih objektov v lasti Mestne občine Ljubljana skupaj s pripombami. 

 

Navzočnost je priglasilo 35 svetnikov. 

Za je glasovalo 33 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 18. 

 

PREDLOG SKLEPA O POVEČANJU VREDNOSTI NAMENSKEGA PREMOŽENJA IN 

KAPITALA JAVNEGA STANOVANJSKEGA SKLADA MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

 

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

prejeli tudi poročilo pristojnega Odbora za finance. Pred sejo so prejeli obvestilo o dodatni 

poročevalki. 

 

Slavka Janžekovič iz Javnega stanovanjskega sklada 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. 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 
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Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o povečanju vrednosti 

namenskega premoženja in kapitala Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana. 

 

Navzočnost je priglasilo 35 svetnikov. 

Za je glasovalo 34 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

S tem je bil izčrpan dnevni red 8. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, zato je župan ob 

21.02 uri sejo končal.  

 

 

 

Vodja 

Službe za organiziranje dela mestnega sveta 

Matjaž Bregar 

 

Župan 

Mestne občine Ljubljana 

Zoran Janković 

 

 

 
 

 

 


