
 

Številka: 03200-17/2015-19 

Datum: 16. 12. 2015 

 

 

ZAPISNIK 

 

 

12. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, ki je bila v ponedeljek, 14. decembra 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 15.35 uri ob navzočnosti 29 svetnikov. 

 

Z dodatnim gradivom za sejo so svetniki prejeli okvirni terminski plan sej mestnega sveta za leto 

2016. 

 

Dnevni red so svetniki prejeli s sklicem seje: 

1. Potrditev zapisnika 2. izredne 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 Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 386 Poslovna cona Litostroj 

(del) 

6. Predlog Sklepa o pozitivnem predhodnem mnenju k predlogu Strategije razvoja 

Pionirskega doma – Centra za kulturo mladih 2016 – 2020 

7. Predlog Sklepa o pozitivnem predhodnem mnenju k Strateškemu načrtu javnega zavoda 

Mednarodni grafični likovni center 2016 – 2020 

8. Predlog Odloka o posebni rabi javnih površin v lasti Mestne občine Ljubljana 

9. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o obdelavi mešanih komunalnih 

odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov s 

predlogom za hitri postopek 

10. Predlog Sklepa o dopolnitvah Sklepa o stanovanjski najemnini 

11. Predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana  

12. Predlog Odloka o spremembah Odloka o stalnih komisijah in stalnih odborih Mestnega 

sveta Mestne občine Ljubljana s predlogom za hitri postopek 

 

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

 

http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/Dnevni%20red/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/Dnevni%20red/%2B%206.11&FolderCTID=0x0120001430B6ADDFDE0F4EAC607CE888A65792&View=%7b3DDB6B1F-B3AB-42D0-B198-4378326FBF7E%7d
http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/Dnevni%20red/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/Dnevni%20red/%2B%206.11&FolderCTID=0x0120001430B6ADDFDE0F4EAC607CE888A65792&View=%7b3DDB6B1F-B3AB-42D0-B198-4378326FBF7E%7d
http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/Dnevni%20red/Sprememba%20poslovnika%20PREDLOG.docx
http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/Dnevni%20red/Spremembe%20odloka%20o%20stalnih%20kom.%20in%20stalnih%20odborih.docx
http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/Dnevni%20red/Spremembe%20odloka%20o%20stalnih%20kom.%20in%20stalnih%20odborih.docx
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PREDLOG SKLEPA: 
 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog dnevnega reda 12. seje mestnega sveta. 

 

Navzočnost je priglasilo 18 svetnikov. 

 

Župan je ponovno ugotavljal navzočnost. 

 

Navzočnost je priglasilo 27 svetnikov. 

Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 

 

Predlagani dnevni red je bil sprejet. 

 

 

AD 1. 

 

POTRDITEV ZAPISNIKA 2. IZREDNE SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE 

OBČINE LJUBLJANA 

 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje.  

 

O zapisniku 2. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana ni razpravljal nihče, zato je 

župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi zapisnik 2. izredne seje Mestnega sveta Mestne 

občine Ljubljana z dne 9. novembra 2015. 

 

Navzočnost je priglasilo 28 svetnikov. 

Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki. 

 

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 je poslal Svetniški klub NSi (glede referendumske 

kampanje). 

 

Vprašanja in pobude so poslali: 

- svetnica Simona Pirnat Skeledžija (glede vstopnic za Živalski vrt Ljubljana), 

- svetnik Janez Žagar (glede objav v glasilu Ljubljana), 

- svetnik Anton Kastelic (glede avtobusne postaje Štepanjsko naselje), 

- Svetniški klub DeSUS (glede problematike v ČS Bežigrad), 

- Svetniški klub SMC (glede Parka Črnuče), 

- svetnica Maja Urbanc (glede osvetlitve Ljubljanskega gradu), 

- svetnica Nataša Sukič (glede zamenjave vodje svetniškega kluba), 

- Svetniški klub NSi (glede RCERO). 
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Odgovore na vprašanja z 11. seje mestnega sveta so prejeli vsi svetniki, razen dr. Dragana Matića, 

z 2. oziroma 3. seje pa še nista prejela vseh odgovorov svetnika Irena Kuntarič Hribar in mag. 

Anže Logar.  

 

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

kluba NSi. 

 

Na vprašanje svetniškega kluba je odgovorila Jožka Hegler, direktorica mestne uprave. 

 

 

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. 

 

1. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNICE MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA V SVET BIOTEHNIŠKEGA IZOBRAŽEVALNEGA CENTRA LJUBLJANA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

V Svet Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana s e   i m e n u j e : 

 

Ana ŽLIČAR. 

 

II. 

Mandat imenovane traja štiri leta. 

 

Navzočnost je priglasilo 34 svetnikov. 

Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

2. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO VRTCA LEDINA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Lučki POSTRUŽIN se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Vrtca Ledina. 
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Navzočnost se ni spremenila (34 svetnikov). 

Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

3. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO OSNOVNE ŠOLE 

MARTINA KRPANA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Barbari ŽITNIK TERNOVEC se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Osnovne 

šole Martina Krpana. 

 

Navzočnost se ni spremenila (34 svetnikov). 

Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

4. PREDLOG SKLEPA O PREDLOGU KANDIDATOV ZA SODNIKE POROTNIKE 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana predlaga, da se za sodnike porotnike Okrožnega sodišča v 

Ljubljani imenujejo kandidati po seznamu iz priloge k temu sklepu. 

 

Navzočnost se ni spremenila (34 svetnikov). 

Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

5. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA 

LUTKOVNO GLEDALIŠČE LJUBLJANA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

Za direktorja javnega zavoda Lutkovno gledališče Ljubljana   s e   i m e n u j e: 

 

Uroš KORENČAN. 

 

II. 

Mandat imenovanega traja pet let.  

 

Navzočnost se ni spremenila (34 svetnikov). 

Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
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Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 5. 

 

PREDLOG ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU 386 

POSLOVNA CONA LITOSTROJ (DEL) 

 

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

urejanje prostora in urbanizem ter amandma župana. 

 

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. 

 

Podpredsednik Statutarno pravne komisije Marjan Sedmak je povedal, da komisija ni imela pripomb 

pravne narave. 

 

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 predlogu sklepa, h kateremu je župan vložil amandma, je razpravljal svetnik Mirko Brnič Jager. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 

 

AMANDMA župana: 

 

V predlogu sklepa se na koncu stavka črta besedilo »(del)«. 

 

Navzočnost je priglasilo 36 svetnikov. 

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

 

Amandma je bil sprejet. 

 

 

Nato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o občinskem podrobnem 

prostorskem načrtu 386 Poslovna cona Litostroj (del) skupaj s sprejetim amandmajem. 
 

Navzočnost se ni spremenila (36 svetnikov). 

Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti so glasovali 4 svetniki. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/Dnevni%20red/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/Dnevni%20red/%2B%206.11&FolderCTID=0x0120001430B6ADDFDE0F4EAC607CE888A65792&View=%7b3DDB6B1F-B3AB-42D0-B198-4378326FBF7E%7d
http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/Dnevni%20red/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/Dnevni%20red/%2B%206.11&FolderCTID=0x0120001430B6ADDFDE0F4EAC607CE888A65792&View=%7b3DDB6B1F-B3AB-42D0-B198-4378326FBF7E%7d
http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/Dnevni%20red/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/Dnevni%20red/%2B%206.11&FolderCTID=0x0120001430B6ADDFDE0F4EAC607CE888A65792&View=%7b3DDB6B1F-B3AB-42D0-B198-4378326FBF7E%7d
http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/Dnevni%20red/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/Dnevni%20red/%2B%206.11&FolderCTID=0x0120001430B6ADDFDE0F4EAC607CE888A65792&View=%7b3DDB6B1F-B3AB-42D0-B198-4378326FBF7E%7d
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AD 6. 

 

PREDLOG SKLEPA O POZITIVNEM PREDHODNEM MNENJU K PREDLOGU 

STRATEGIJE RAZVOJA PIONIRSKEGA DOMA – CENTRA ZA KULTURO MLADIH 

2016 – 2020 

 

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

kulturo in raziskovalno dejavnost ter poročilo Statutarno pravne komisije. 

 

Viktorija Potočnik, direktorica Pionirskega doma – Centra za kulturo mladih, je podala uvodno 

obrazložitev.  

 

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

 

Podpredsednik Statutarno pravne komisije Marjan Sedmak je predstavil poročilo komisije. 

 

Razpravljali so svetniki Mojca Škrinjar, Mojca Kucler Dolinar, Jernej Pavlin, Denis Striković in 

Maja Urbanc ter župan. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o pozitivnem predhodnem 

mnenju k predlogu Strategije razvoja Pionirskega doma – Centra za kulturo mladih 2016 – 

2020. 
 

Navzočnost je priglasilo 38 svetnikov. 

Za je glasovalo 39 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 7. 

 

PREDLOG SKLEPA O POZITIVNEM PREDHODNEM MNENJU K STRATEŠKEMU 

NAČRTU JAVNEGA ZAVODA MEDNARODNI GRAFIČNI LIKOVNI CENTER 2016 – 

2020 

 

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

kulturo in raziskovalno dejavnost. 

 

Nevenka Šivavec, direktorica Mednarodnega grafičnega likovnega centra, je podala uvodno 

obrazložitev.  

 

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

 

Podpredsednik Statutarno pravne komisije Marjan Sedmak je povedal, da komisija ni imela pripomb  

pravne narave. 

 

Razpravljala je svetnica Mojca Škrinjar,  

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje  
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PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o pozitivnem predhodnem 

mnenju k Strateškemu načrtu javnega zavoda Mednarodni grafični likovni center 2016 – 2020. 
 

Navzočnost je priglasilo 39 svetnikov. 

Za je glasovalo 41 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 8. 

 

PREDLOG ODLOKA O POSEBNI RABI JAVNIH POVRŠIN V LASTI MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA 

 

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

SDS, poročilo pristojnega Odbora za gospodarske javne službe in promet ter poročilo Statutarno 

pravne komisije. 

 

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

svetniki Mirko Brnič Jager, Aleš Čerin  in Ksenija Sever ter župan. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 

 

AMANDMA Svetniškega kluba SDS: 

 

3. člen  

Doda se nov 3. odstavek, ki se glasi:  

 

Stanovalcem objektov, ki neposredno mejijo na javne površine, kjer se posebna raba javne 

površine za namene iz 2. člena (2. točka in prva alineja 4. točke), pridobi z dokončnostjo 

dovoljenja, ki ga izda organ Mestne uprave MOL pri sklepanju poslov, prizna status stranke v 

postopku.  

 

Ostali odstavki se preštevilčijo. 

 

Navzočnost je priglasilo 39 svetnikov. 

Za je glasovalo 8 svetnikov. Proti je glasovalo 29 svetnikov. 

 

Amandma ni bil sprejet. 



 

8 

 

II. 

O 4. členu predloga odloka, h kateremu je Svetniški klub SDS vložil amandmaja, je razpravljal 

svetnik Mirko Brnič Jager. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje: 

 

1. AMANDMA Svetniškega kluba SDS: 

 

4. člen   

Dopolnitev 2. odstavka. Na koncu drugega odstavka se doda nov stavek, ki se glasi:  

 

En član komisije je predstavnik stanovalcev objekta, ki meji na javno površino, ki je predmet 

razpisa.  

 

Navzočnost se ni spremenila (39 svetnikov). 

Za je glasovalo 10 svetnikov. Proti je glasovalo 29 svetnikov. 

 

Amandma ni bil sprejet. 

 

 

2. AMANDMA Svetniškega kluba SDS: 

 

4. člen  

Doda se nov 3. odstavek, sedanji tretji odstavek in ostali se prestavijo za eno mesto naprej. 

 

Komisija za vodenje postopka za izvedbo javnega zbiranja ponudb, za namene iz 2. člena (2. 

točka in prva alineja 4. točke), pridobi soglasje zbora stanovalcev objekta, ki meji na javno 

površino, ki je predmet posebne rabe javne površine.  

 

Navzočnost se ni spremenila (39 svetnikov). 

Za je glasovalo 9 svetnikov. Proti je glasovalo 31 svetnikov. 

 

Amandma ni bil sprejet. 

 

 

III. 

O 11. členu predloga odloka, h kateremu je Svetniški klub SDS vložil amandma, sta razpravljala 

svetnika Mirko Brnič Jager in Mojca Škrinjar ter župan. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 

 

AMANDMA Svetniškega kluba SDS: 

 

11. člen  

Dopolnitev 2. odstavka: 

Na koncu prvega stavka se doda nov stavek, dosedanji drugi stavek drugega odstavka postane 

tretji stavek. 

 

Termična priprava hrane je dovoljena le z zaščitnimi napami, ki preprečujejo onesnaževanje 

okolja. 

 

Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi: 

 

(3) Z globo 5000 eurov se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in 

posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s drugim odstavkom tega 
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člena.  

 

Navzočnost se ni spremenila (39 svetnikov). 

Za je glasovalo 10 svetnikov. Proti je glasovalo 27 svetnikov. 

 

Amandma ni bil sprejet. 

 

 

IV. 

O 13. členu predloga odloka, h kateremu je Svetniški klub SDS vložil amandma, sta razpravljala 

svetnika Mirko Brnič Jager in Janez Žagar. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 

 

AMANDMA Svetniškega kluba SDS: 

 

13. člen doda se nova prva alineja 

 

-  na trgih in ulični mreži peščevih površin se za urgentno intervencijo zagotovi prehod v širini 

3,0 m, ki ne sme biti zaseden z opremo gostinskega vrta, 

 

Navzočnost se ni spremenila (39 svetnikov). 

Za je glasovalo 11 svetnikov. Proti je glasovalo 25 svetnikov. 

 

Amandma ni bil sprejet. 

 

 

V. 

O 28. členu predloga odloka, h kateremu je Svetniški klub SDS vložil amandma, sta razpravljala 

svetnika Mirko Brnič Jager in Mojca Škrinjar. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 

 

AMANDMA Svetniškega kluba SDS: 

 

28. člen  

V prvem odstavku se doda nova prva, druga, tretja in četrta alineja, ostale alineje se prestavijo: 

(1) Prepove se: 

–  postavitev gostinskega vrta na območju ceste, če cesto med osmo in triindvajseto uro, vsako 

uro prevozi več kot 15 avtobusov LPP s pogonom na fosilna goriva, 

– postavitev gostinskega vrta na območju ceste z velikim pretokom osebnih vozil, kjer se z 

meritvami ugotovi dnevni presežek dovoljenih vrednosti nevarnih emisij, 

– uporabljati gostinske žare na trda goriva v sklopu strežbe na javnih površinah in lokalih, 

– uporabljati v kioskih termične bloke za pripravo hrane brez zaščitnih nap za prestrezanje 

emisij.  

 

Dodajo se novi drugi, tretji in četrti odstavek, ki se glasijo:  

 

(2) Z globo 5.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik 

in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvo ali drugo alinejo 

prvega odstavka tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 1.500 eurov. 

(3) Z globo 5.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik 

in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s tretjo alinejo prvega 

odstavka tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 2.000 eurov. 
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(4) Z globo 3.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik 

in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s četrto alinejo prvega 

odstavka tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 1.000 eurov. 

 

Sedanji drugi do sedmi odstavek se ustrezno preštevilčijo. 

 

Navzočnost se ni spremenila (39 svetnikov). 

Za je glasovalo 9 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 posebni rabi javnih površin v 

lasti Mestne občine Ljubljana. 
 

Obrazložitev glasu so podali svetniki Janez Moškrič, Mojca Škrinjar in Jernej Pavlin. 

 

Župan je podal pojasnilo v zvezi z obrazložitvijo glasu svetnice Mojce Škrinjar. 

 

Navzočnost se ni spremenila (39 svetnikov). 

Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti je glasovalo 8 svetnikov. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 9. 

 

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O OBDELAVI 

MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV IN ODLAGANJU OSTANKOV PREDELAVE ALI 

ODSTRANJEVANJA KOMUNALNIH ODPADKOV S PREDLOGOM ZA HITRI 

POSTOPEK 

 

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. 

 

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 spremembah in dopolnitvah Odloka o obdelavi mešanih 

komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 

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

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

dopolnitvah Odloka o obdelavi mešanih komunalnih  odpadkov in odlaganju ostankov 

predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov sprejme po hitrem postopku. 

 

Navzočnost je priglasilo 40 svetnikov. 

Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

2.) 

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o obdelavi mešanih komunalnih  

odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

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

Odloka o obdelavi mešanih komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali 

odstranjevanja komunalnih odpadkov. 

 

Navzočnost se ni spremenila (40 svetnikov). 

Za je glasovalo 37 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 10. 

 

PREDLOG SKLEPA O DOPOLNITVAH SKLEPA O STANOVANJSKI NAJEMNINI 

 

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

finance. 

 

Sašo Rink, direktor Javnega stanovanjskega sklada MOL, je podal 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 Mojca Kucler Dolinar, Ksenija Sever in Matej Javornik in mag. Anže Logar 

ter Sašo Rink. 

 

Odgovore in pojasnila v zvezi z razpravami svetnikov sta podala Sašo Rink in župan. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

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

stanovanjski najemnini. 
 

Navzočnost je priglasilo 44 svetnikov. 

Za je glasovalo 37 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
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Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 11. 

 

PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV POSLOVNIKA MESTNEGA SVETA MESTNE 

OBČINE LJUBLJANA 

 

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

SDS in svetnice Nataše Sukič ter poročilo pristojne Statutarno pravne komisije, na podlagi katerega 

mestni svet o amandmajih Svetniškega kluba SDS ne bo ne razpravljal in ne glasoval. 

 

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

 

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

 

Župan je povedal, da se obravnava predloga akta 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 6. členu predloga akta, h kateremu je svetnica Nataša Sukič vložila amandma, so razpravljali 

svetniki Nataša Sukič, Mirko Brnič Jager in Mojca Škrinjar. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 

 

AMANDMA svetnice Nataše SUKIČ: 

 

6. člen se črta. 

 

Navzočnost je priglasilo 41 svetnikov. 

Za je glasovalo 11 svetnikov. Proti je glasovalo 27 svetnikov. 

 

Svetnik Mirko Brnič Jager je zahteval ponovitev glasovanja. 

 

Župan je dal amandma ponovno na glasovanje. 

 

Navzočnost se ni spremenila (41 svetnikov). 

Za je glasovalo 13 svetnikov. Proti je glasovalo 26 svetnikov. 

 

Amandma ni bil sprejet. 

 

II. 

O 13. členu predloga akta, 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: 

 

V 13. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 

 

http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/Dnevni%20red/Sprememba%20poslovnika%20PREDLOG.docx
http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/Dnevni%20red/Sprememba%20poslovnika%20PREDLOG.docx
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»Predsedujoči lahko kadarkoli med glasovanjem v okviru posamezne točke ponovno preveri 

navzočnost, mora pa jo preveriti, če to zahteva vodja svetniškega kluba ali njegov namestnik.« 

 

Navzočnost se ni spremenila (41 svetnikov). 

Za je glasovalo 8 svetnikov. Proti je glasovalo 27 svetnikov. 

 

Amandma ni bil sprejet. 

 

III. 

O 25. členu predloga akta, 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: 

 

24. člen se črta. 

 

Navzočnost se ni spremenila (34 svetnikov). 

Za je glasovalo 11 svetnikov. Proti je glasovalo 26 svetnikov. 

 

Amandma ni bil sprejet. 

 

 

Nato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika 

Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana. 

 

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

Jager in dr. Nejc Brezovar. 

 

Navzočnost se ni spremenila (41 svetnikov). 

Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti je glasovalo 11 svetnikov. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 12. 

 

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH ODLOKA O STALNIH KOMISIJAH IN 

STALNIH ODBORIH MESTNEGA  SVETA MESTNE OBČINE LJUBLJANA S 

PREDLOGOM ZA HITRI POSTOPEK 

 

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

pravne komisije. 

 

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

 

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

 

 

 

http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/Dnevni%20red/Sprememba%20poslovnika%20PREDLOG.docx
http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/Dnevni%20red/Sprememba%20poslovnika%20PREDLOG.docx
http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/Dnevni%20red/Spremembe%20odloka%20o%20stalnih%20kom.%20in%20stalnih%20odborih.docx
http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/Dnevni%20red/Spremembe%20odloka%20o%20stalnih%20kom.%20in%20stalnih%20odborih.docx
http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/Dnevni%20red/Spremembe%20odloka%20o%20stalnih%20kom.%20in%20stalnih%20odborih.docx


 

14 

 

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 Odloka o stalnih komisijah in stalnih odborih 

Mestnega sveta Mestne občine 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 spremembah Odloka o 

stalnih komisijah in stalnih odborih Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana sprejme po 

hitrem postopku. 

 

Navzočnost je priglasilo 38 svetnikov. 

Za je glasovalo 37 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

2.) 

Predlog Odloka o spremembah Odloka o stalnih komisijah in stalnih odborih Mestnega sveta 

Mestne občine Ljubljana 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

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

komisijah in stalnih odborih Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana. 

 

Navzočnost se ni spremenila (38 svetnikov). 

Za je glasovalo 36 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

S tem je bil izčrpan dnevni red 12. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, zato je župan ob 

17.59 uri sejo končal.  

 

 

 

Vodja 

Službe za organiziranje dela mestnega sveta 

Matjaž Bregar 

 

Župan 

Mestne občine Ljubljana 

Zoran Janković 

 

 

 

 

 

 


