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Številka: 03200-12/2015-44 

Datum: 23. 10. 2015 

 

 

ZAPISNIK 

 

 

 

9. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, ki je bila v ponedeljek, 28. septembra 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, Mojca Sojar, Denis Striković, Nataša 

Sukič, Danilo Šarić, Mojca Škrinjar, prof. dr. Gregor Tomc, Francka Trobec, Maja Urbanc, Nada 

Verbič, Janez Žagar, Jelka Žekar, Julijana Žibert in Ana Žličar.  

 

Seja se je pričela ob 15.31 uri ob navzočnosti 33 svetnikov. 

 

Dnevni red so svetniki prejeli s sklicem seje: 

 

1. Potrditev zapisnikov 7. in 8. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana 

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

3. Poročilo župana 

4. Kadrovske zadeve 

5. Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2015 za obdobje od 1. 1. 

do 30. 6. 2015 

6. Predlog Odloka o krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib 

7. Predlog Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega  

      zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v 

      lasti Mestne občine Ljubljana  

8. a) Predlog Sklepa o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 

          zavoda Vrtca Kolezija  

      b) Predlog Sklepa o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega  

           zavoda Vrtca Vrhovci 

9. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah s parc. št. 

656/2 in 657/2, obe k.o. 1736 – Brinje I 

 

 

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

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog dnevnega reda 9. seje mestnega sveta 

skupaj s spremembo. 

 

Navzočnost je priglasilo 29 svetnikov. 

Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Predlagani dnevni red je bil sprejet. 

 

 

AD 1. 

 

POTRDITEV ZAPISNIKOV 7. IN 8. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA 

 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje.  

 

O zapisnikih 7. in 8. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana ni razpravljal nihče, zato je župan 

dal na glasovanje: 

 

1. PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi zapisnik 7. seje Mestnega sveta Mestne občine 

Ljubljana z dne 15. junija 2015. 

 

Navzočnost je priglasilo 33 svetnikov. 

Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

2. PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi zapisnik 8. seje Mestnega sveta Mestne občine 

Ljubljana z dne 6. julija 2015. 

 

Navzočnost se ni spremenila (33 svetnikov). 

Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 2. 

 

VPRAŠANJA IN POBUDE SVETNIKOV TER ODGOVORI NA VPRAŠANJA IN 

POBUDE 

 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem in po sklicu seje.  

 

Pisno vprašanje z zahtevo za ustno predstavitev so poslali: 

- svetnica Mojca Škrinjar (glede nastanitve beguncev), 

- svetnica Nataša Sukič (glede omejevanja javnega prostora v Križankah), 

- Svetniški klub NSi (glede poplavne varnosti na Viču). 
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Vprašanja in pobude so poslali: 

- svetnica Emilija Mitrović (glede oživitve podhodov), 

- Svetniški klub SDS (glede 

  1. podzemne garaže Kozolec II, 

  2. poseka na območju Rožnika in Mosteca, 

  3. nadhoda čez železniško progo v Črnučah), 

- svetnica Nataša Sukič (glede 

  1. omejevanja javnega prostora v Križankah, 

  2. znižanja cen toplote, 

  3. vloge MOL pri reševanju begunske krize), 

- Svetniški klub ZL (DSD, IDS, TRS) (glede umestitve varovanih kolesarnic), 

- svetnica Simona Pirnat Skeledžija (glede praznih prostorov v lasti MOL), 

- svetnica Maja Urbanc (glede prometne ureditve na Slovenski cesti),  

- svetnik Matej Javornik (glede vloge za oprostitev plačila NUSZ). 

 

Odgovore na vprašanja s 7. in z 8. 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. Odgovor 

na vprašanje z 9. seje mestnega sveta je prejela svetnica Nataša Sukič. 

 

1. 

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

 

Na vprašanje svetnice sta odgovorila župan in mag. Robert Kus, vodja Oddelka za zaščito, 

reševanje in civilno obrambo. 

 

Svetnica Mojca Škrinjar je podala POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da župan pisno pojasni, 

v katerem delu je bilo njeno vprašanje žaljivo. 

 

Župan je podal odgovor v zvezi s postopkovnim predlogom svetnice. 

 

Svetnik mag. Anže Logar je podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, naj Statutarno pravna 

komisija oceni pravilnost županovega odziva na ustno vprašanje svetnice Mojce Škrinjar. 

 

Župan je dal na glasovanje 

 

POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnika mag. Anžeta Logarja: 

 

Sestane se Statutarno pravna komisija in ugotovi, ali je svetnica Mojca Škrinjar dobila 

ustrezen odgovor na ustno vprašanje. 

 

Župan je predlagal, da mestni svet predloga ne sprejme. 

 

Navzočnost je priglasilo 33 svetnikov. 

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

 

Postopkovni predlog sklepa ni bil sprejet. 

 

 

2. 

Besedo za ustno postavitev vprašanja je župan dal svetnici Nataši Sukič. 

 

Na vprašanje svetnice sta odgovorila mag. Mateja Demšič, vodja Oddelka za kulturo, in župan. 
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3. 

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

Kucler Dolinar. 

 

Na vprašanje svetniškega kluba sta odgovorila župan in mag. Robert Kus, vodja Oddelka za zaščito, 

reševanje in civilno obrambo. 

 

 

AD 3. 

 

POROČILO ŽUPANA 

 

Župan je predstavil poročilo. 

 

 

AD 4. 

 

KADROVSKE ZADEVE 

 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli po sklicu seje. 

 

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

obrazložitev. 

 

PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU TREH PREDSTAVNIC MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA V SVET SVETOVALNEGA CENTRA ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN 

STARŠE LJUBLJANA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

V  Svet Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana  s e   i m e n u j e j o : 

 

- Darja GOLOB 

- Mojca KUCLER DOLINAR 

- Avguština ZUPANČIČ 

 

                                                                         II. 

Mandat imenovanih traja štiri leta. 

 

Navzočnost je priglasilo 41 svetnikov. 

Za je glasovalo 40 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 5. 

 

POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 

2015 ZA OBDOBJE OD 1. 1. DO 30. 6. 2015 

 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročila naslednjih odborov: 
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- Odbora za varstvo okolja, 

- Odbora za zdravstvo in socialno varstvo in 

- Odbora za finance. 

 

Urša Otoničar, vodja Oddelka za finance in računovodstvo, 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 Ksenija Sever, Matej Javornik, Jernej Pavlin, Mojca Škrinjar, Ana Žličar, 

Mojca Sojar, Janez Žagar, Mojca Kucler Dolinar, Mirko Brnič Jager, mag. Anže Logar, Aleš Čerin, 

Janez Moškrič in Marija Horvat ter župan. 

 

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

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine 

Ljubljana za leto 2015 za obdobje od 1. 1. do 30. 6. 2015. 
 

Obrazložitev glasu so podali: mag. Anže Logar, Jernej Pavlin, Matej Javornik, Mirko Brnič Jager, 

Mojca Kavtičnik Ocvirk in Mojca Škrinjar. 

 

Navzočnost je priglasilo 41 svetnikov. 

Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti je glasovalo 8 svetnikov. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 6. 

 

PREDLOG ODLOKA O KRAJINSKEM PARKU TIVOLI, ROŽNIK IN ŠIŠENSKI HRIB 

 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli še amandmaje svetniških klubov 

SDS in NSi ter župana, poročilo pristojnega Odbora za varstvo okolja z amandmajem ter poročilo 

Statutarno pravne komisije, iz katerega izhaja, da mestnemu svetu predlaga, da se o amandmaju 

Odbora za varstvo okolja ne razpravlja in ne glasuje. 

 

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 je predstavil 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 10. členu predloga odloka, h kateremu je Svetniški klub NSi vložil amandma, so razpravljali 

svetniki Mojca Kucler Dolinar, dr. Nejc Brezovar, Mirko Brnič Jager, mag. Anže Logar, Marjan 

Sedmak, Ana Žličar in Jernej Pavlin ter župan. 
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Odgovore in pojasnila v zvezi z razpravami svetnikov je podal župan in nato dal na glasovanje 

 

AMANDMA Svetniškega kluba NSi: 

 

V 10. členu se doda četrti odstavek, ki se glasi:  

»Lastnikom zemljišč, ki se jim zaradi omejitev in prepovedi iz tega odloka bistveno poslabšajo 

obstoječi pogoji za pridobivanje dohodka, so upravičeni do odškodnine oziroma imajo druge 

pravice, ki jih določa veljavna zakonodaja. Sredstva za izplačilo odškodnin oziroma odkup 

nepremičnin se zagotovi iz proračuna MOL.«  

 

Župan je predlagal, da mestni svet amandmaja ne sprejme. 

 

Navzočnost je priglasilo 44 svetnikov. 

Za je glasovalo 11 svetnikov. Proti je glasovalo 31 svetnikov. 

 

Amandma ni bil sprejet. 

 

 

II. 

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

župan dal na glasovanje 

 

AMANDMA župana: 

 

V prvem odstavku 12. člena se črta tretja točka. Ostale točke se ustrezno preštevilčijo. 

 

Navzočnost se ni spremenila (44 svetnikov). 

Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 

Amandma je bil sprejet. 

 

 

III. 

O 25. členu predloga odloka, h kateremu je Svetniški klub SDS vložil amandma, so razpravljali 

svetniki Mirko Brnič Jager, mag. Anže Logar, Jernej Pavlin, Mojca Kucler Dolinar in dr. Nejc 

Brezovar ter Nataša Jazbinšek Seršen in župan. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 

 

AMANDMA Svetniškega kluba SDS: 

 

V prvem stavku drugega odstavka ter v petem odstavku 25. člena se beseda »župan« nadomesti 

z besedilom »Mestni svet MOL«.  

 

Župan je predlagal, da mestni svet amandmaja ne sprejme. 

 

Navzočnost se ni spremenila (44 svetnikov). 

Za je glasovalo 11 svetnikov. Proti je glasovalo 29 svetnikov. 
 

Amandma ni bil sprejet. 

 

 

Nato je župan dal na glasovanje 
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PREDLOG SKLEPA: 
 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o krajinskem parku Tivoli, 

Rožnik in Šišenski hrib skupaj s sprejetim amandmajem. 

 

Obrazložitev glasu so podali svetniki: Mirko Brnič Jager, Mojca Kucler Dolinar, mag. Anže Logar, 

Nataša Sukič in Jernej Pavlin. 

 

Navzočnost se ni spremenila (44 svetnikov). 

Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti je glasovalo 10 svetnikov. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 7. 

 

PREDLOG 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 še poročilo pristojnega Odbora za 

finance z amandmajem. 

 

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. 

 

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 23. členu predloga odloka, h kateremu je Odbor za finance vložil amandma, ni razpravljal nihče, 

zato je župan dal na glasovanje 

 

AMANDMA Odbora za finance: 

 

Tretji odstavek 23. člena odloka se glasi: »Koncesionar je dolžan predložiti polletno poročilo iz 

prejšnjega odstavka člena do 31. julija za tekoče koledarsko leto in letno poročilo iz prejšnjega 

odstavka člena do 31. januarja za preteklo koledarsko leto«. 

 

Navzočnost je priglasilo 37 svetnikov. 

Za je glasovalo 36 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 javno-zasebnem partnerstvu za 

izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske 

sanacije javnih objektov v lasti Mestne občine Ljubljana skupaj s sprejetim amandmajem. 

 

Navzočnost se ni spremenila (37 svetnikov). 

Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 8. 

 

A) PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBAH SKLEPA O USTANOVITVI JAVNEGA 

VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA VRTCA KOLEZIJA 

 

B) PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBAH SKLEPA O USTANOVITVI JAVNEGA 

VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA VRTCA VRHOVCI 

 

Župan je predlagal, da mestni svet točki a in b obravnava skupaj, glasovanje pa bo potekalo ločeno o 

vsakem sklepu posebej. 

 

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

predšolsko vzgojo in izobraževanje. 

 

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

za obe točki.   

 

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

za obe točki. 

 

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 k točki A: 

 

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

ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Kolezija. 
 

Navzočnost je priglasilo 40 svetnikov. 

Za je glasovalo 40 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

PREDLOG SKLEPA k točki B: 

 

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

ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Vrhovci. 
 

Navzočnost se ni spremenila (40 svetnikov). 
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Za je glasovalo 37 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 9. 

 

PREDLOG SKLEPA O UKINITVI STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA NA 

NEPREMIČNINAH S PARC. ŠT. 656/2 IN 657/2, OBE K.O. 1736 – BRINJE I 

 

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

prostora in urbanizem. 

 

Dragan Raonić iz Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet je podal 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 ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega 

javnega dobra na nepremičninah s parc. št. 656/2 in 657/2, obe k.o. 1736 – Brinje I. 

 

Navzočnost je priglasilo 38 svetnikov. 

Za je glasovalo 38 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

S tem je bil izčrpan dnevni red 9. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, zato je župan ob 

18.21 uri sejo končal.  

 

 

 

Vodja 

Službe za organiziranje dela mestnega sveta 

Matjaž Bregar 

 

Župan 

Mestne občine Ljubljana 

Zoran Janković 

 

 

 
 

 

 

 


