
 

1 

 

Številka: 03200-13/2015-37 

Datum: 28. 10. 2015 

 

 

ZAPISNIK 

 

 

10. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, ki je bila v ponedeljek, 19. oktobra 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, 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, 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 ni udeležila svetnica Mojca Sojar. 

 

Seja se je pričela ob 15.32 uri ob navzočnosti 33 svetnikov. 

 

Dnevni red so svetniki prejeli s sklicem seje: 

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

2. Poročilo župana 

3. Kadrovske zadeve    

4. Poročilo o opravljenem nadzoru razpolaganja s premoženjem MOL, namenskosti in   

    smotrnosti porabe proračunskih sredstev in finančnega poslovanja uporabnikov  

    proračunskih sredstev v letu 2014 

5. Predlog Akta o spremembi Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo ŽALE Javno  

    podjetje, d.o.o.  

6. Predlog Odloka o razglasitvi arheološkega najdišča Prule v Ljubljani za kulturni spomenik    

    lokalnega pomena  

7. Osnutek Odloka o razglasitvi muzejske zbirke Pivovarne Union v Ljubljani za kulturni      

    spomenik lokalnega pomena   

8. Osnutek Odloka o razglasitvi nekdanje realke na Vegovi ulici 4 v Ljubljani za kulturni  

    spomenik lokalnega pomena  

9. Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o urejanju in čiščenju občinskih cest in  

    javnih zelenih površin s predlogom za hitri postopek 

10. Osnutek Odloka o posebni rabi javnih površin v lasti Mestne občine Ljubljana  

11. Predlog Sklepa o spremembi družbene pogodbe družbe BEŽIGRAJSKI ŠPORTNI PARK  

      športni marketing d.o.o. 

12. a) Predlog Odloka o spremembah Odloka o urejanju in oddaji zemljišč Mestne občine   

          Ljubljana za potrebe vrtičkarstva s predlogom za hitri postopek  

http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/-%204.9&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/-%204.9&FolderCTID=0x012000ADED367023894943B4C6D02764788300&View=%7b4D380C8E-5C5B-4C50-9C40-661ECE9FC068%7d
http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/osnutekOdlokaUnionZbirka11082015majaUsklajeno.doc
http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/osnutekOdlokaUnionZbirka11082015majaUsklajeno.doc
http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/%3D%2028.8&FolderCTID=0x012000ADED367023894943B4C6D02764788300&View=%7b4D380C8E-5C5B-4C50-9C40-661ECE9FC068%7d
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      b) Predlog Odloka o spremembi Odloka o organizaciji in delovnem področju Mestne  

          uprave Mestne občine Ljubljana s predlogom za hitri postopek 

13. Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Mestne občine Ljubljana  

14. Osnutek Sprememb in dopolnitev Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana  

 

Po sklicu seje so svetniki prejeli predlog Svetniškega kluba SDS za umik 11. točke s predlaganega 

dnevnega reda z naslovom »Predlog Sklepa o spremembi družbene pogodbe družbe 

BEŽIGRAJSKI ŠPORTNI PARK športni marketing d.o.o.«. Ostale točke dnevnega reda se 

ustrezno preštevilčijo. 

 

O dnevnem redu so razpravljali svetniki: Jernej Pavlin, Mirko Brnič Jager, Mojca Škrinjar in Maja 

Urbanc. 

 

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 10. 

seje mestnega sveta umakne 11. točka z naslovom »Predlog Sklepa o spremembi družbene 

pogodbe družbe BEŽIGRAJSKI ŠPORTNI PARK športni marketing d.o.o.«. Ostale točke se 

ustrezno preštevilčijo. 

 

Župan je povedal, da predlog zavrača. 

 

Navzočnost je priglasilo 27 svetnikov. 

Za je glasovalo 9 svetnikov. Proti je glasovalo 25 svetnikov. 

 

Predlagana sprememba dnevnega reda ni bila sprejeta. 

 

 

Nato je župan dal na glasovanje še 

 

PREDLOG SKLEPA: 
 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog dnevnega reda 10. seje mestnega sveta. 

 

Navzočnost se ni spremenila (27 svetnikov). 

Za je glasovalo 20 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 

  

Predlagani dnevni red je bil sprejet. 

 

 

AD 1. 

 

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 Matej Javornik (glede 

kamnoloma v Sostrem) in Svetniški klub NSi (glede gradenj na Drenikovem vrhu).  

 

Vprašanja in pobude so poslali: 

- svetnica Mojca Škrinjar (glede  

   1. športnega objekta, namenjenega deskanju, 

http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/Predlog%20sprememb%20statuta%20MŠ%202.%209.%202015.docx
http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/Sprememba%20poslovnika%202.%209.%202015.docx
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   2. železniškega prehoda Verovškove ceste), 

-  svetnica Simona PIRNAT SKELEDŽIJA (glede rekonstrukcije Zaloške ceste), 

- Svetniški klub SMC (glede nadgradnje parkomatov), 

- svetnik Matej Javornik (glede ponudbe za nakup KPL), 

- svetnik g. dr. Dragan Matić (glede Flow –festivala), 

- svetnica ga. Nataša Sukič (glede parkirne hiše pod tržnico), 

- Svetniški klub NSi (glede postavitve table »vzpenjača« in osvetlitve na Vodnikovem trgu), 

- Svetniški klub SDS (glede hrupa iz nočnega lokala nad Namo). 

 

Odgovore na vprašanja z 9. 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 svetniku Mateju Javorniku. 

 

Na vprašanje svetnika so odgovorili David Polutnik, vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti in 

promet, mag. Miran Gajšek, vodja Oddelka za urejanje prostora, in Vojko Grünfeld, vodja Službe 

za lokalno samoupravo. 

 

 

2. 

Besedo za ustno postavitev vprašanja je župan dal članu Svetniškega kluba NSi svetniku Antonu 

Kranjcu. 

 

Na vprašanje svetniškega kluba je odgovoril mag. Miran Gajšek, vodja Oddelka za urejanje 

prostora. 

 

 

AD 2. 

 

POROČILO ŽUPANA 

 

Župan je predstavil poročilo. 

 

 

AD 3. 

 

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 NADOMESTNE 

PREDSTAVNICE MESTNE OBČINE LJUBLJANA V SVET OSNOVNE ŠOLE VRHOVCI 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

                                                                               I. 

Mariji HORVAT preneha mandat članice Sveta Osnovne šole Vrhovci. 
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II. 

V  Svet Osnovne šole Vrhovci se za predstavnico Mestne občine Ljubljana imenuje: 

 

Matejka DERGANC. 

 

Mandat imenovane je vezan na mandat sveta šole.  

 

Navzočnost je priglasilo 36 svetnikov. 

Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

2. MNENJE K IMENOVANJU DIREKTORICE DOMA STAREJŠIH OBČANOV 

LJUBLJANA  VIČ - RUDNIK 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mag. Meliti ZOREC se da pozitivno mnenje k imenovanju direktorice Doma starejših občanov 

Ljubljana  Vič - Rudnik. 

 

Navzočnost se ni spremenila (36 svetnikov). 

Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

3. MNENJE H KANDIDATURI ZA DIREKTORJA ZAVODA CENTER ZA DOPISNO 

IZOBRAŽEVANJE UNIVERZUM  

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mag. Bredi GRUDEN in Albertu ŠTRANCARJU se da pozitivno mnenje h kandidaturi za 

direktorja zavoda Center za dopisno izobraževanje Univerzum. 

 

Navzočnost se ni spremenila (36 svetnikov). 

Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 4. 

 

POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU RAZPOLAGANJA S PREMOŽENJEM MOL, 

NAMENSKOSTI IN SMOTRNOSTI PORABE PRORAČUNSKIH SREDSTEV IN 

FINANČNEGA POSLOVANJA UPORABNIKOV PRORAČUNSKIH SREDSTEV V LETU 

2014 

 

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

finance. 
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Mag. Zdenka Vidovič, podpredsednica Nadzornega odbora 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 Ana Žličar, Nataša Sukič, Jernej Pavlin, Maja Urbanc, Marija Horvat, 

Ksenija Sever, mag. Anže Logar, Mojca Kucler Dolinar, Jelka Žekar, Denis Striković, Janez 

Moškrič, Mirko Brnič Jager, Matej Javornik, Nada Verbič in dr. Dragan Matić ter župan. 

 

Odgovore in pojasnila v zvezi z razpravami svetnikov je podala mag. Zdenka Vidovič. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana se je seznanil s Poročilom o opravljenem nadzoru 

razpolaganja s premoženjem MOL, namenskosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev in 

finančnega poslovanja uporabnikov proračunskih sredstev v letu 2014. 
 

Obrazložitev glasu so podali svetniki: mag. Anže Logar, Jernej Pavlin, Mojca Kavtičnik Ocvirk, 

Mojca Škrinjar, Mirko Brnič Jager, Aleš Čerin, Denis Striković, dr. Nejc Brezovar, Maja Urbanc, 

Janez Žagar in Mojca Kucler Dolinar. 

 

Navzočnost je priglasilo 41 svetnikov. 

Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti je glasovalo 7 svetnikov. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 5. 

 

PREDLOG AKTA O SPREMEMBI AKTA O USTANOVITVI DRUŽBE Z OMEJENO 

ODGOVORNOSTJO ŽALE JAVNO PODJETJE, D.O.O. 

 

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

gospodarske javne službe in promet. 

 

David Polutnik, vodja 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 Mirko Brnič Jager, Mojca Škrinjar in Aleš Čerin. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Akta o spremembi Akta o ustanovitvi 

družbe z omejeno odgovornostjo ŽALE Javno podjetje, d.o.o.  

 

Navzočnost je priglasilo 38 svetnikov. 
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Za je glasovalo 37 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 6. 

 

PREDLOG ODLOKA O RAZGLASITVI ARHEOLOŠKEGA NAJDIŠČA PRULE V 

LJUBLJANI ZA KULTURNI SPOMENIK LOKALNEGA POMENA 

 

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

kulturo in raziskovalno dejavnost, pred sejo pa še dopis o dodatni poročevalki. 

 

Jerneja Batič iz Oddelka za kulturo je podala uvodno obrazložitev.  

 

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

 

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

 

Ker k predlogu Odloka o razglasitvi arheološkega najdišča Prule v Ljubljani za kulturni spomenik 

lokalnega pomena 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 razglasitvi arheološkega 

najdišča Prule v Ljubljani za kulturni spomenik lokalnega pomena. 

 

Navzočnost je priglasilo 36 svetnikov. 

Za je glasovalo 35 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 7. 

 

OSNUTEK ODLOKA O RAZGLASITVI MUZEJSKE ZBIRKE PIVOVARNE UNION V 

LJUBLJANI ZA KULTURNI SPOMENIK LOKALNEGA POMENA 

 

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

in raziskovalno dejavnost, pred sejo pa še dopis o dodatni poročevalki. 

 

Jerneja Batič iz Oddelka za kulturo je podala uvodno obrazložitev.  

 

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

 

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

 

Razpravljala je svetnica Mojca Škrinjar. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje. 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme osnutek Odloka o razglasitvi muzejske zbirke 

Pivovarne Union v Ljubljani za kulturni spomenik lokalnega pomena. 
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Navzočnost je priglasilo 34 svetnikov. 

Za je glasovalo 37 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

Ker k osnutku Odloka o razglasitvi muzejske zbirke Pivovarne Union v Ljubljani za kulturni 

spomenik lokalnega pomena ni bilo pripomb, ki bi se nanašale na spremembe in dopolnitve 

njegovega besedila, je župan v skladu s petim odstavkom 122. člena poslovnika mestnega sveta dal 

na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Po sprejemu osnutka Odloka o razglasitvi muzejske zbirke Pivovarne Union v Ljubljani za 

kulturni spomenik lokalnega pomena Mestni svet Mestne občine Ljubljana še na isti seji preide 

na obravnavo in dokončno odločanje o predlogu odloka.  

 

Navzočnost se ni spremenila (34 svetnikov). 

Za je glasovalo 36 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

O predlogu odloka ni razpravljal nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o razglasitvi muzejske zbirke 

Pivovarne Union v Ljubljani za kulturni spomenik lokalnega pomena. 

 

Navzočnost se ni spremenila (34 svetnikov). 

Za je glasovalo 35 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 8. 

 

OSNUTEK ODLOKA O RAZGLASITVI NEKDANJE REALKE NA VEGOVI ULICI 4 V 

LJUBLJANI ZA KULTURNI SPOMENIK LOKALNEGA POMENA 

 

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

in raziskovalno dejavnost, pred sejo pa še dopis o dodatni poročevalki. 

 

Jerneja Batič iz Oddelka za kulturo je podala uvodno obrazložitev.  

 

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

 

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

 

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

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
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PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme osnutek Odloka o razglasitvi nekdanje realke na 

Vegovi ulici 4 v Ljubljani za kulturni spomenik lokalnega pomena. 

 

Navzočnost je priglasilo 34 svetnikov. 

Za je glasovalo 36 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

Ker k osnutku Odloka o razglasitvi nekdanje realke na Vegovi ulici 4 v Ljubljani za kulturni 

spomenik lokalnega pomena ni bilo pripomb, ki bi se nanašale na spremembe in dopolnitve 

njegovega besedila, je župan v skladu s petim odstavkom 122. člena poslovnika mestnega sveta dal 

na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Po sprejemu osnutka Odloka o razglasitvi nekdanje realke na Vegovi ulici 4 v Ljubljani za 

kulturni spomenik lokalnega pomena Mestni svet Mestne občine Ljubljana še na isti seji preide 

na obravnavo in dokončno odločanje o predlogu odloka.  

 

Navzočnost se ni spremenila (34 svetnikov). 

Za je glasovalo 38 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

O predlogu odloka ni razpravljal nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o razglasitvi nekdanje realke na 

Vegovi ulici 4 v Ljubljani za kulturni spomenik lokalnega pomena. 

 

Navzočnost se ni spremenila (34 svetnikov). 

Za je glasovalo 38 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 9. 

 

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ODLOKA O UREJANJU IN 

ČIŠČENJU OBČINSKIH CEST IN JAVNIH ZELENIH POVRŠIN S PREDLOGOM ZA 

HITRI POSTOPEK 

 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli amandmaja svetnice Nataše Sukič 

in poročilo pristojnega Odbora za gospodarske javne službe in promet. 

 

Mag. Jasna Tušar iz Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet ter Barbara Mihelič iz Živalskega 

vrta Ljubljana sta podali uvodno obrazložitev.  

 

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

čiščenju občinskih cest in javnih zelenih površin po hitrem postopku je razpravljala svetnica 

Nataša Sukič. 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

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

Odloka o urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih zelenih površin sprejme po hitrem 

postopku. 

 

Navzočnost je priglasilo 42 svetnikov. 

Za je glasovalo 34 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

2.) 

Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o urejanju in čiščenju občinskih cest in 

javnih zelenih površin 

 

O aktu v celoti so razpravljali svetniki Mirko Brnič Jager, Nataša Sukič, Aleš Čerin, Irena Kuntarič 

Hribar, Mojca Škrinjar, Denis Striković, Janez Žagar, dr. Nejc Brezovar in Matej Javornik ter župan. 

 

I. 

O 2. členu predloga odloka, h kateremu je svetnica Nataša Sukič vložila amandma, sta razpravljala 

svetnica Nataša Sukič in župan. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 

 

AMANDMA svetnice Nataše Sukič: 

 

2. člen se spremeni tako, da se glasi:  

 

»10. člen se črta.«.  

 

Župan je predlagal, da mestni svet amandmaja ne sprejme. 

 

Navzočnost se ni spremenila (42 svetnikov). 

Za je glasovalo 8 svetnikov. Proti je glasovalo 26 svetnikov. 

 

Amandma ni bil sprejet. 

 

II. 

O 3. členu predloga odloka, h kateremu je svetnica Nataša Sukič vložila amandma, je razpravljala 

svetnica Nataša Sukič. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje: 

 

AMANDMA svetnice Nataše Sukič: 

 

3. člen se spremeni tako, da se glasi:  
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»Črta se  tretja alineja 11. člena. 

 

Dosedanje četrta do osma alineja postanejo tretja do sedma alineja.«. 

 

Navzočnost se ni spremenila (42 svetnikov). 

Za je glasovalo 7 svetnikov. Proti je glasovalo 28 svetnikov. 

 

Amandma ni bil sprejet. 

 

 

Nato je župan dal na glasovanje  

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

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

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

Navzočnost se ni spremenila (42 svetnikov). 

Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 10. 

 

OSNUTEK ODLOKA O POSEBNI RABI JAVNIH POVRŠIN V LASTI MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA  

 

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

Center in 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. 

 

Razpravljali so svetniki Mirko Brnič Jager, Aleš Čerin, Janez Moškrič, Jernej Pavlin, Nataša Sukič, 

Mojca Kucler Dolinar in Denis Striković ter župan. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Osnutek Odloka o posebni rabi javnih površin v 

lasti Mestne občine Ljubljana skupaj s pripombami. 
 

Navzočnost je priglasilo 38 svetnikov. 

Za je glasovalo 37 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/%3D%2028.8&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/%3D%2028.8&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/%3D%2028.8&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/%3D%2028.8&FolderCTID=0x012000ADED367023894943B4C6D02764788300&View=%7b4D380C8E-5C5B-4C50-9C40-661ECE9FC068%7d
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AD 11. 

 

PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBI DRUŽBENE POGODBE DRUŽBE BEŽIGRAJSKI 

ŠPORTNI PARK ŠPORTNI MARKETING D.O.O. 

 

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

finance, med sejo pa še amandma župana. 

 

Marko Kolenc, vodja Oddelka za šport, in župan sta podala uvodno obrazložitev.  

 

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

 

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

 

Svetnik Mirko Brnič Jager je podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, naj župana, ki krši 

poslovnik, na mestu predsedujočega zamenja nekdo drug, ki bo korektno vodil sejo. 

 

Župan je dal na glasovanje 

 

POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnika Mirka Brniča Jagra: 

 

Župana zaradi kršitve poslovnika mestni svet odstrani z mesta predsedujočega in postavi 

novega predsedujočega. 

 

Navzočnost je priglasilo 38 svetnikov. 

Za je glasovalo 5 svetnikov. Proti je glasovalo 33 svetnikov. 

 

Postopkovni predlog sklepa ni bil sprejet. 

  

 

O aktu v celoti so razpravljali svetniki Ana Žličar, Nataša Sukič, Mirko Brnič Jager, Matej Javornik, 

Aleš Čerin, Jernej Pavlin, Mojca Kucler Dolinar, Maja Urbanc, Janez Žagar, Denis Striković in 

Anton Colarič ter župan. 

 

Župan je odprl razpravo o 1. točki predloga sklepa, h kateri je vložil amandma. 

 

Svetnik Mirko Brnič Jager je podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da župan odredi 30-

minutni odmor. 

 

Župan je dal na glasovanje 

 

POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnika Mirka Brniča Jagra: 

 

Seja se prekine za 30 minut. 

 

Župan je predlagal, da mestni svet predloga ne sprejme. 

 

Navzočnost je priglasilo 34 svetnikov. 

Za je glasovalo 9 svetnikov. Proti je glasovalo 25 svetnikov. 

 

Postopkovni predlog sklepa ni bil sprejet. 

 

 

Svetnik Jernej Pavlin je podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da v skladu s 112. členom 

zahteva prekinitev seje zaradi posvetovanja svetniške skupine. 
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Župan je ob 21.33 uri odredil 30-minutni odmor. 

 

Seja se je nadaljevala ob 22. uri. 

 

Župan je pozval svetnika Jerneja Pavlina, da sporoči odločitev svetniške skupine. 

 

Svetnik Jernej Pavlin je podal obrazložitev in povedal, da v Svetniškem klubu SDS predloga ne 

podpirajo. 

 

O amandmaju župana k 1. točki predloga sklepa so razpravljali svetniki: dr. Nejc Brezovar, Maja 

Urbanc, Mojca Kucler Dolinar, Jernej Pavlin in Mirko Brnič Jager. 

 

Po končani razpravi je svetnik Mirko Brnič Jager podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da se 

seja prekine, da se sestane Statutarno pravna komisija in pregleda vse tiste dele predloga gradiva, ki 

bi lahko prinesli kakršnokoli škodo mestnemu svetu. 

 

Župan je dal na glasovanje 

 

POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnika Mirka Brniča Jagra: 

 

Odredi se odmor in se sestane Statutarno pravna komisija. 

 

Župan je predlagal, da mestni svet predloga ne sprejme. 

 

Navzočnost je priglasilo 37 svetnikov. 

Za je glasovalo 7 svetnikov. Proti je glasovalo 28 svetnikov. 

 

Svetnik Mirko Brnič Jager je zahteval ponovitev glasovanja. 

 

Župan je dal postopkovni predlog sklepa ponovno na glasovanje. 

 

Navzočnost se ni spremenila (37 svetnikov). 

Za je glasovalo 7 svetnikov. Proti je glasovalo 27 svetnikov. 

 

Postopkovni predlog sklepa ni bil sprejet. 

 

 

Nato je župan dal na glasovanje 

 

AMANDMA župana: 

 

V drugem odstavku 1. točke predlaganega sklepa se besedilo »108 (stoosem)« nadomesti z 

besedilom »120 (stodvajset)«.  

 

Navzočnost se ni spremenila (37 svetnikov). 

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

 

Svetnica Nataša Sukič je zahtevala ponovitev glasovanja. 

 

Župan je dal amandma ponovno na glasovanje. 

 

Navzočnost se ni spremenila (37 svetnikov). 

Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti je glasovalo 10 svetnikov. 
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Amandma je bil sprejet. 

 

 

Župan je dal na glasovanje še  

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o spremembi družbene pogodbe 

družbe BEŽIGRAJSKI ŠPORTNI PARK športni marketing d.o.o. skupaj s sprejetim 

amandmajem. 

 

Obrazložitev glasu sta podala svetnika Nataša Sukič in Mirko Brnič Jager. 

 

Navzočnost se ni spremenila (37 svetnikov). 

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

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 12. 

 

A) PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH ODLOKA O UREJANJU IN ODDAJI 

ZEMLJIŠČ MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA POTREBE VRTIČKARSTVA S 

PREDLOGOM ZA HITRI POSTOPEK 

 

B) PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBI ODLOKA O ORGANIZACIJI IN DELOVNEM 

PODROČJU MESTNE UPRAVE MESTNE OBČINE LJUBLJANA S PREDLOGOM ZA 

HITRI POSTOPEK 

 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli poročili Odbora za gospodarjenje z 

nepremičninami in Odbora za lokalno samoupravo. 

 

Svetnica Mojca Kucler Dolinar je podala POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da župan prekine 

sejo v skladu s 112. členom poslovnika mestnega sveta, ki določa, da predsedujoči sejo praviloma 

prekine po 6 urah dnevnega zasedanja. 

 

Župan je dal na glasovanje 

 

POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnice Mojce Kucler Dolinar: 

 

Seja se prekine. 

 

Župan je povedal, da predloga ne podpira. 

 

Navzočnost je priglasilo 39 svetnikov. 

Za je glasovalo 15 svetnikov. Proti je glasovalo 24 svetnikov. 

 

Postopkovni predlog sklepa ni bil sprejet. 

 

 

Jožka Hegler, direktorica mestne uprave, je podala uvodno obrazložitev za obe točki.  

 

Jelka Žekar, predsednica Odbora za gospodarjenje z nepremičninami, je podala stališče odbora k 

točki a. 
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Denis Striković, predsednik Odbora za lokalno samoupravo, je podal stališče odbora k točki b. 

 

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

 

1.) 

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

mestnega sveta). O predlogih za sprejem Odloka o spremembah Odloka o urejanju in oddaji 

zemljišč Mestne občine Ljubljana za potrebe vrtičkarstva ter Odloka o spremembi Odloka o 

organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana po hitrem postopku 

ni razpravljal nihče, zato je župan dal na glasovanje: 

 

PREDLOG SKLEPA k točki A: 

 

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

urejanju in oddaji zemljišč Mestne občine Ljubljana za potrebe vrtičkarstva sprejme po hitrem 

postopku. 

 

Navzočnost je priglasilo 33 svetnikov. 

Za je glasovalo 33 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

PREDLOG SKLEPA k točki B: 

 

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

organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana sprejme po hitrem 

postopku. 

 

Navzočnost se ni spremenila (33 svetnikov). 

Za je glasovalo 34 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

2.) 

Predlog Odloka o spremembah Odloka o urejanju in oddaji zemljišč Mestne občine  Ljubljana 

za potrebe vrtičkarstva in 

 

Predlog Odloka o spremembi Odloka o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave 

Mestne občine Ljubljana 

 

Ker sta točki a in b vsebinsko povezani, je župan odprl razpravo o obeh aktih. Razpravljal ni nihče, 

zato je župan dal na glasovanje: 

 

PREDLOG SKLEPA k točki A: 

 

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

urejanju in oddaji zemljišč Mestne občine Ljubljana za potrebe vrtičkarstva. 
 

Navzočnost se ni spremenila (33 svetnikov). 

Za je glasovalo 36 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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PREDLOG SKLEPA k točki B: 

 

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

organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana. 
 

Navzočnost se ni spremenila (33 svetnikov). 

Za je glasovalo 36 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 13. 

 

PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV STATUTA MESTNE OBČINE LJUBLJANA  

 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli amandmaje Svetniškega kluba NSi 

in svetnika Mirka Brniča Jagra ter poročilo Statutarno pravne komisije. 

 

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

 

Svetnik dr. Nejc Brezovar je podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da glede na to, da je 

zaradi pozne ure nekaj svetnikov že zapustilo sejo, predlaga, da se seja prekine in se obravnava točke 

nadaljuje naslednjič, ko bo večje število navzočih in bo lahko tudi kvaliteta razprave višja. 

 

Župan je dal na glasovanje 

 

POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnika dr. Nejca Brezovarja: 

 

Seja se prekine. 

 

Župan je predlagal, da mestni svet predloga ne sprejme. 

 

Navzočnost je priglasilo 33 svetnikov. 

Za je glasovalo 17 svetnikov. Proti je glasovalo 22 svetnikov. 

  

Postopkovni predlog sklepa ni bil sprejet. 

 

 

Dr. Nejc Brezovar, predsednik Statutarno pravne komisije, je podal stališče komisije. 

 

Župan je povedal, 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 1. členu predloga akta, h kateremu je svetnik Mirko Brnič Jager vložil amandma, ni razpravljal 

nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

AMANDMA svetnika Mirka Brniča Jagra: 

 

K 1. členu Predloga sprememb in dopolnitev Statuta MOL:  
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1. člen se črta. 

 

Župan je predlagal, da mestni svet amandmaja ne sprejme. 

 

Navzočnost je priglasilo 34 svetnikov. 

Za je glasovalo 6 svetnikov. Proti je glasovalo 27 svetnikov. 

 

Amandma ni bil sprejet. 

 

 

II. 

O 7. členu predloga akta, h kateremu sta Svetniški klub NSi in svetnik Mirko Brnič Jager vložila 

amandmaja, so razpravljali svetniki Nataša Sukič, Jernej Pavlin, Aleš Čerin, Mirko Brnič Jager, dr. 

Nejc Brezovar, Marjan Sedmak in Mojca Kucler Dolinar ter župan. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje: 

 

1. AMANDMA Svetniškega kluba NSi: 

 

7 člen se črta.  

 

Župan je predlagal, da mestni svet amandmaja ne sprejme. 

 

Navzočnost se ni spremenila (34 svetnikov). 

Za je glasovalo 7 svetnikov. Proti je glasovalo 27 svetnikov. 

 

Amandma ni bil sprejet. 

 

 

2. AMANDMA svetnika Mirka Brniča Jagra: 

 

7. člen se spremeni tako, da se glasi: 

V 2. alineji 27. člena Statuta MOL za besedo akte postavi vejica in doda besedilo “investicijske 

programe” in druge plane razvoja MOL, 

 

Črta se peta alineja. 

Dosedanje šesta do osemnajsta alineja postanejo peta do sedemnajsta alineja. 
 

Osma alineja se spremni tako, da se glasi: 

» - na predlog župana potrdi imenovanje člana mestnega sveta za podžupana in namesto njega, 

v skladu z rezultatom zadnjih lokalnih volitev, potrdi novega člana mestnega sveta,«.  

 

Trinajsta alineja se ne spremeni in se glasi: “MS MOL odloča o pravnih poslih razpolaganja z 

nepremičnim premoženjem nad vrednostjo 2.000.000,00 eurov,” 

 

Župan je predlagal, da mestni svet amandmaja ne sprejme. 

 

Navzočnost se ni spremenila (34 svetnikov). 

Za je glasovalo 7 svetnikov. Proti je glasovalo 26 svetnikov. 

 

Amandma ni bil sprejet. 
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III. 

O 14. členu predloga akta, h kateremu sta Svetniški klub NSi in svetnik Mirko Brnič Jager vložila 

amandmaja, so razpravljali svetniki Mirko Brnič Jager, Mojca Kucler Dolinar, Jernej Pavlin, Marija 

Horvat, Ana Žličar in dr. Nejc Brezovar ter župan. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje: 

 

1. AMANDMA svetnika Mirka Brniča Jagra: 

 

V 14. členu se za besedo »svetu« doda beseda »in«, črta se besedilo »nadzorovani osebi« ter za 

besedo »ministrstvu« doda besedilo »do 31. marca tekočega leta za preteklo leto«. 

 

Popravek predlaganega besedila se glasi: 

»Nadzorni odbor na podlagi letnega programa nadzora sprejme poročilo o nadzoru in ga poda 

mestnemu svetu in  županu po potrebi pa tudi računskemu sodišču in pristojnemu ministrstvu 

do 31.marca tekočega leta za preteklo leto.« 

 

Župan je predlagal, da mestni svet amandmaja ne sprejme. 

 

Navzočnost se ni spremenila (34 svetnikov). 

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

 

Amandma ni bil sprejet. 

 

 

2. AMANDMA Svetniškega kluba NSi: 

 

14. člen se spremeni tako, da se glasi:  

»Prvi odstavek 46. člena se spremeni tako, da se glasi: "Nadzorni odbor na podlagi letnega 

programa nadzora sprejme poročilo o nadzoru in ga poda mestnemu svetu najkasneje do 30. 

junija tekočega leta za preteklo leto. Nadzorni odbor poda poročilo tudi županu in nadzorovani 

osebi, po potrebi pa tudi računskemu sodišču in pristojnemu ministrstvu."« 

 

Župan je predlagal, da mestni svet amandmaja ne sprejme. 

 

Navzočnost se ni spremenila (34 svetnikov). 

Za je glasovalo 6 svetnikov. Proti je glasovalo 29 svetnikov. 

 

Svetnik Mirko Brnič Jager je zahteval ponovitev glasovanja. 

 

Župan je dal amandma ponovno na glasovanje. 

 

Navzočnost se ni spremenila (34 svetnikov). 

Za je glasovalo 6 svetnikov. Proti je glasovalo 29 svetnikov. 

 

Amandma ni bil sprejet. 

 

 

IV. 

O 15. členu predloga akta, h kateremu je svetnik Mirko Brnič Jager vložil amandma, sta 

razpravljala svetnika Mirko Brnič Jager in dr. Nejc Brezovar. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 

 

AMANDMA svetnika Mirka Brniča Jagra: 
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15. člen se črta. 

 

Župan je predlagal, da mestni svet amandmaja ne sprejme. 

 

Navzočnost se ni spremenila (34 svetnikov). 

Za je glasovalo 5 svetnikov. Proti je glasovalo 30 svetnikov. 

 

Amandma ni bil sprejet. 

 

 

V. 

O 18. členu predloga akta, h kateremu sta Svetniški klub NSi in svetnik Mirko Brnič Jager vložila 

amandmaja, ni razpravljal nihče, zato je župan dal na glasovanje: 

 

1. AMANDMA Svetniškega kluba NSi: 

 

Prvi odstavek 18. člena se črta. 

 

Župan je predlagal, da mestni svet amandmaja ne sprejme. 

 

Navzočnost se ni spremenila (34 svetnikov). 

Za je glasovalo 6 svetnikov. Proti je glasovalo 28 svetnikov. 

 

Amandma ni bil sprejet. 

 

 

2. AMANDMA svetnika Mirka Brniča Jagra: 

 

Črta se prvi odstavek 18. člena. 

 

Dosedanja drugi in tretji odstavek postaneta prvi in drugi odstavek. 

 

Župan je predlagal, da mestni svet amandmaja ne sprejme. 

 

Navzočnost se ni spremenila (34 svetnikov). 

Za je glasovalo 6 svetnikov. Proti je glasovalo 27 svetnikov. 

 

Amandma ni bil sprejet. 

 

 

VI. 

O 20. členu predloga akta, h kateremu je svetnik Mirko Brnič Jager vložil amandma, ni razpravljal 

nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

AMANDMA svetnika Mirka Brniča Jagra: 

 

Črta se prvi odstavek 20. člena. 

 

Dosedanja drugi in tretji odstavek postaneta prvi in drugi odstavek. 

 

Župan je predlagal, da mestni svet amandmaja ne sprejme. 

 

Navzočnost se ni spremenila (34 svetnikov). 

Za so glasovali 4 svetniki. Proti je glasovalo 26 svetnikov. 
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Amandma ni bil sprejet. 

 

 

VII. 

O 24. členu predloga akta, h kateremu je svetnik Mirko Brnič Jager vložil amandma, ni razpravljal 

nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

AMANDMA svetnika Mirka Brniča Jagra: 

 

Črta se tretji odstavek 24. člena 

 

Župan je predlagal, da mestni svet amandmaja ne sprejme. 

 

Navzočnost se ni spremenila (34 svetnikov). 

Za so glasovali 4 svetniki. Proti je glasovalo 29 svetnikov. 

 

Amandma ni bil sprejet. 

 

 

VIII. 

O 25. členu predloga akta, h kateremu je svetnik Mirko Brnič Jager vložil amandma, so razpravljali 

svetniki Mirko Brnič Jager, Nataša Sukič in dr. Nejc Brezovar. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 

 

AMANDMA svetnika Mirka Brniča Jagra: 

 

25. člen se spremeni tako, da se glasi: 

 

» 67. člen se spremeni tako, da se glasi: 

 

Občani na zboru občanov razpravljajo o zadevah lokalne samouprave in opravljajo druge 

zadeve, za katere je tako določeno z zakonom, akti MOL ter o zadevah, za katere tako sklene 

mestni svet ali župan. 

 

Občani na zboru občanov: 

- obravnavajo občinske akte, ki neposredno vplivajo na kvaliteto življenja občanov v njihovi 

četrti ali delu četrti, 

- obravnavajo pobude in predloge za spremembo območja, imena ali sedeža MOL in oblikujejo 

mnenja, 

- dajejo in obravnavajo pobude za ustanovitev ali ukinitev ožjih delov MOL oziroma za 

spremembo njihovih območij, 

- predlagajo, obravnavajo in oblikujejo stališča o spremembah območij naselij, imen naselij ter 

imen ulic, 

- dajejo predloge organom MOL v zvezi s pripravo planov razvoja MOL, gospodarjenja s 

prostorom ter varovanja življenjskega okolja, 

- obravnavajo in oblikujejo mnenja in stališča ter odločajo o zadevah, za katere je tako 

določeno z zakonom, tem statutom ali odlokom MOL, ter o zadevah, za katere tako sklene 

mestni svet ali župan. 

 

Odločitve, predloge, pobude, stališča in mnenja zbora občanov so organi MOL, v katere 

pristojnost spada posamezna zadeva, dolžni obravnavati in pri izvajanju svojih nalog 

upoštevati.  
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Kadar sklepi zbora občanov zahtevejo spremembe občinskega akta, župan v 14. dneh od 

sprejema sklepov zaključi postopek spremembe akta in ga kot predlog preda v potrditev na 

prvo redno sejo mestnega sveta. V kolikor zaradi rokov vlaganja gradiv ni možna obravnava 

na prvi redni seji se obravnava prestavi na naslednjo redno sejo. 

 

Če župan nasprotuje sklepom zbora občanov, poda mestnemu svetu argumentiran ugovor v 

roku 7 dni od uradnega prejema sklepov zbora občanov. Mestni svet na prvi redni seji opravi 

razpravo brez glasovanja in razprave svetnikov, mnenje župana in sklepe zbora občanov preda 

pristojnemu sodišču v odločitev. Stroške postopka krije MOL. 

 

Če sklepom zbora občanov nasprotuje sosednja četrt ali ožji del sosednje četri, le ta, v skladu z 

zakonom organizira svoj zbor občanov in s sklepi obvesti župana. Župan v sedmih dneh od 

sprejema sklepov zbora občanov, preda mestnemu svetu svojo oceno sklepov zbora občanov. 

Mestni svet na prvi redni seji opravi razpravo brez glasovanja in razprave svetnikov, mnenje 

župana in sklepe zbora občanov preda pristojnemu sodišču v odločitev. Stroške postopka krije 

MOL.«. 

 

Župan je predlagal, da mestni svet amandmaja ne sprejme. 

 

Navzočnost se ni spremenila (34 svetnikov). 

Za je glasovalo 6 svetnikov. Proti je glasovalo 29 svetnikov. 

 

Amandma ni bil sprejet. 

 

 

Nato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

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

občine Ljubljana.  
 

Navzočnost se ni spremenila (34 svetnikov). 

Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti je glasovalo 6 svetnikov. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 14. 

 

OSNUTEK SPREMEMB IN DOPOLNITEV POSLOVNIKA MESTNEGA SVETA MESTNE 

OBČINE LJUBLJANA  

 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli poročilo Statutarno pravne 

komisije in pripombe svetnice Nataše Sukič. 

 

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

 

Dr. Nejc Brezovar, predsednik Statutarno pravne komisije, je podal stališče komisije. 

 

Razpravljali so svetniki Nataša Sukič, Mirko Brnič Jager, Maja Urbanc, Mojca Kucler Dolinar, dr. 

Nejc Brezovar, Aleš Čerin, Ana Žličar, Marija Horvat, Matej Javornik, Denis Striković in Jernej 

Pavlin ter župan. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 

http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/Sprememba%20poslovnika%202.%209.%202015.docx
http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/Sprememba%20poslovnika%202.%209.%202015.docx
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PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme osnutek Sprememb in dopolnitev Poslovnika 

Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana skupaj s pripombami. 

 

Navzočnost je priglasilo 35 svetnikov. 

Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

S tem je bil izčrpan dnevni red 10. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, zato je župan ob 

23.51 uri sejo končal.  

 

 

 

Vodja 

Službe za organiziranje dela mestnega sveta 

Matjaž Bregar 

 

Župan 

Mestne občine Ljubljana 

Zoran Janković 

 

 

 

 

 

 

 

http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/Sprememba%20poslovnika%202.%209.%202015.docx
http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/Sprememba%20poslovnika%202.%209.%202015.docx

