
 

 

Številka: 03200-19/2015-35 

Datum: 16. 2. 2016 

 

 

ZAPISNIK 

 

 

13. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, ki je bila v ponedeljek, 25. januarja 2016. 

 

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, 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, 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, Francka Trobec, Maja Urbanc, Nada Verbič, Janez Žagar, Jelka Žekar, Julijana Žibert 

in Ana Žličar.  

 

Seje se niso udeležili svetniki: Tjaša Ficko, mag. Anže Logar in prof. dr. Gregor Tomc. 

 

Seja se je pričela ob 15.33 uri ob navzočnosti 28 svetnikov. 

 

Dnevni red so svetniki prejeli s sklicem seje: 

1. Potrditev zapisnikov 11. in 12. 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 Trajnostne urbane strategije Mestne občine Ljubljana 2014 – 2020 (TUS-

StrMOL) s prilogami 

6. a) Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejemu zazidalnega načrta 

           za zazidalni otok VS 103–Murgle IV. faza  

b) Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje sprememb in  

    dopolnitev zazidalnega načrta za zazidalni otok VS 103-Murgle IV. faza s predlogom  

    za hitri postopek 

7. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 115 Dunajska - 

Vodovodna del 

8. Poslovni načrt družbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d. o. o. za leto 

2016 

9. Poslovni načrt družbe ŽALE Javno podjetje, d. o. o. za leto 2016 

10. Predlog Akta o dopolnitvi Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo ŽALE 

Javno podjetje, d.o.o. 

11. Predlog Sklepa o pozitivnem predhodnem mnenju k Strategiji Lutkovnega gledališča 

Ljubljana za obdobje 2016-2020 

12. Predlog Sklepa o pozitivnem predhodnem mnenju k Strategiji Festivala Ljubljana za 

obdobje 2016 – 2020 

http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/%2B%2018.12%20ogdp&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/%2B%2018.12%20ogdp&FolderCTID=0x012000ADED367023894943B4C6D02764788300&View=%7b4D380C8E-5C5B-4C50-9C40-661ECE9FC068%7d


13. Predlog Sklepa o pozitivnem predhodnem mnenju k Strategiji Slovenskega mladinskega 

gledališča 2016-2020 

14. Predlog Sklepa o soglasju Javnemu zavodu Lekarna Ljubljana k nakupu poslovnih 

prostorov za Lekarno Cerknica 

15. Predlog Sklepa o povečanju vrednosti namenskega premoženja in kapitala Javnega  

       stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana 

16. Predlog Sklepa o določitvi višine odpusta dolgov v vrtcih in osnovnih šolah  

17. a) Predlog Poslovnega načrta Tirna vzpenjača 2016 

b) Predlog Sklepa o soglasju k ceni za prevoz s tirno vzpenjačo na Ljubljanski grad  

 

Po sklicu seje so svetniki prejeli predlog Svetniškega kluba SDS za umik 5. točke s predlaganega 

dnevnega reda z naslovom »Predlog Trajnostne urbane strategije Mestne občine Ljubljana 2014 – 

2020 (TUS-StrMOL) s prilogami«. Ostale točke dnevnega reda se ustrezno preštevilčijo. 

 

O dnevnem redu so razpravljali svetniki Mirko Brnič Jager, Nataša Sukič in Mojca Škrinjar. 

 

Župan je podal pojasnilo v zvezi z razpravo svetnice Mojce Škrinjar in nato po končani razpravi dal na 

glasovanje najprej 

 

PREDLOG Svetniškega kluba SDS ZA SPREMEMBO DNEVNEGA REDA: 
 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se s predlaganega dnevnega reda 13. 

seje mestnega sveta umakne 5. točka z naslovom »Predlog Trajnostne urbane strategije Mestne 

občine Ljubljana 2014 – 2020 (TUS-StrMOL) s prilogami«. Ostale točke se ustrezno 

preštevilčijo. 

 

Navzočnost je priglasilo 36 svetnikov. 

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

 

Predlagana sprememba dnevnega reda ni bila sprejeta. 

 

 

Nato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 
 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog dnevnega reda 13. seje mestnega sveta.  

 

Navzočnost se ni spremenila (36 svetnikov). 

Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki. 

 

Predlagani dnevni red je bil sprejet. 

 

 

AD 1. 

 

POTRDITEV ZAPISNIKOV 11. IN 12. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA 

 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje.  

 

O zapisnikih 11. in 12. 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 11. seje Mestnega sveta Mestne občine 

Ljubljana z dne 25. novembra 2015. 

http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/Tirna%20vzpenjača-poslovni%20načrt%202016.docx


 

Navzočnost je priglasilo 34 svetnikov. 

Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

2. PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi zapisnik 12. seje Mestnega sveta Mestne občine 

Ljubljana z dne 14. decembra 2015. 

 

Navzočnost se ni spremenila (34 svetnikov). 

Za je glasovalo 33 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 sta poslala Svetniški klub NSi  (glede vodovodnega 

sistema na Javorju) in svetnik Janez Žagar (glede povprečnine za leto 2016). 

 

Vprašanja in pobude so poslali: 

- svetnica Simona Pirnat Skeledžija (glede novoletnega ognjemeta), 

- svetnica Mojca Škrinjar (glede 

  1. pobiranja smeti na Vodnikovi cesti, 

  2. koncesije Železniškemu zdravstvenemu domu), 

- svetnica Nataša Sukič (glede onesnaženosti zraka), 

- Svetniški klub DeSUS (glede posipavanja pločnikov in kolesarskih stez), 

- svetnik mag. Anže Logar (glede  

  1. KPL, 

  2. nastanitvenih centrov za migrante v Ljubljani), 

- Svetniški klub SDS (glede ognjemeta), 

- Svetniški klub NSi (glede izgradnje povezovalnega kanala C0). 

 

Odgovore na vprašanja z 12. seje mestnega sveta so prejeli vsi svetniki, odgovor na vprašanje z 11. 

seje je prejel še svetnik dr. Dragan Matić, z 2. seje še ni prejel odgovora svetnik mag. Anže Logar, 

vprašanje s 3. seje pa je svetnica Irena Kuntarič Hribar umaknila. 

 

1. 

Besedo za ustno postavitev vprašanja je župan dal svetnici Mojci Sojar iz Svetniškega kluba NSi.  

 

Na vprašanje svetniškega kluba je odgovoril Dragan Raonić iz Oddelka za gospodarske dejavnosti in 

promet.  

 

 

2. 

Besedo za ustno postavitev vprašanja je župan dal svetniku Janezu Žagarju.  

 

Na vprašanje svetnika je odgovoril župan. 

 

 



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 PRENEHANJU MANDATA IN IMENOVANJU NADOMESTNEGA 

ČLANA STATUTARNO PRAVNE KOMISIJE 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

Mag. Anžetu LOGARJU preneha mandat člana komisije. 

  

II. 

V Statutarno pravno komisijo se za člana  komisije   i m e n u j e : 

 

Jernej PAVLIN. 

 

Mandat imenovanega je vezan na mandat Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana.  

 

Navzočnost je priglasilo 37 svetnikov. 

Za je glasovalo 37 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

2. PREDLOG SKLEPA O PRENEHANJU MANDATA IN IMENOVANJU NADOMESTNEGA 

ČLANA ODBORA ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

Robertu OKORNU preneha mandat člana odbora. 

  

                                                               II. 

V Odbor za zaščito, reševanje in civilno obrambo se za člana odbora  i m e n u j e : 

 

Pavel KLAVS. 

 

Mandat imenovanega je vezan na mandat Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana.  

 

Navzočnost se ni spremenila (37 svetnikov). 

Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 



 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

3. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU TREH PREDSTAVNIC MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA V SVET VRTCA VRHOVCI 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

V Svet Vrtca Vrhovci s e   i m e n u j e j o : 

 

- dr. Barbara JAPELJ PAVEŠIĆ 

- Leposava JOVANIČ 

- Diana JUŽNIČ 

 

II. 

Mandat imenovanih traja štiri leta. 

 

Navzočnost se ni spremenila (37 svetnikov). 

Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

4. PREDLOG SKLEPA O PRENEHANJU MANDATA IN IMENOVANJU NADOMESTNE 

PREDSTAVNICE MESTNE OBČINE LJUBLJANA V SVET OSNOVNE ŠOLE MARTINA 

KRPANA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

Sanji AJANOVIĆ HOVNIK preneha mandat članice Sveta Osnovne šole Martina Krpana. 

  

II. 

V  Svet Osnovne šole Martina Krpana se za predstavnico Mestne občine Ljubljana  i m e n u j e: 

 

Nina MIKLAVČIČ. 

 

Mandat imenovane je vezan na mandat sveta šole.  

 

Navzočnost se ni spremenila (37 svetnikov). 

Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

5. PREDLOG SKLEPA O PRENEHANJU MANDATA IN IMENOVANJU NADOMESTNEGA 

PREDSTAVNIKA MESTNE OBČINE LJUBLJANA V SVET OSNOVNE ŠOLE MILANA 

ŠUŠTARŠIČA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

 



PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

Darji LESKOVEC PEŠOVSKI preneha mandat članice Sveta Osnovne šole Milana Šuštaršiča. 

  

II. 

V  Svet Osnovne šole Milana Šuštaršiča se za predstavnika Mestne občine Ljubljana   

i m e n u j e: 

 

Sašo VALENTIN - JANČIGOJ. 

 

Mandat imenovanega je vezan na mandat sveta šole.  

 

Navzočnost se ni spremenila (37 svetnikov). 

Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

6. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA V SVET SREDNJE EKONOMSKE ŠOLE LJUBLJANA  

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

V  Svet Srednje ekonomske šole Ljubljana  se za predstavnika Mestne občine Ljubljana   

i m e n u j e : 

 

Igor KOPRIVNIKAR. 

 

Mandat imenovanega traja štiri leta.  

 

Navzočnost se ni spremenila (37 svetnikov). 

Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

7. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNIKOV MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA IN IZVAJALCEV LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V SVET JAVNEGA 

ZAVODA ŠPORT LJUBLJANA 

 

Razpravljali so svetniki Mirko Brnič Jager, Aleš Čerin, Jernej Pavlin in Marjan Sedmak ter župan. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

V  Svet Javnega zavoda ŠPORT LJUBLJANA se kot predstavniki Mestne občine Ljubljana   

i m e n u j e j o : 

 

- dr. Marta BON 

- Marko KOLENC 

- Klemen ŽIBERT 

 

 



II. 

V  Svet Javnega zavoda ŠPORT LJUBLJANA se kot predstavnik izvajalcev letnega programa 

športa  i m e n u j e : 

 

mag. Janez SODRŽNIK. 

 

III. 

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

 

Navzočnost se ni spremenila (37 svetnikov). 

Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti je glasovalo 5 svetnikov. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

8. PREDLOG SKLEPA O PRENEHANJU MANDATA IN IMENOVANJU NADOMESTNEGA 

PREDSTAVNIKA UPORABNIKOV OZIROMA ZAINTERESIRANE JAVNOSTI V SVET 

GASILSKE BRIGADE LJUBLJANA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

Robertu OKORNU preneha mandat člana Sveta Gasilske brigade Ljubljana. 

  

II. 

V  Svet Gasilske brigade Ljubljana se kot predstavnik uporabnikov oziroma zainteresirane 

javnosti  i m e n u j e : 

 

Tone PODOBNIK. 

 

Mandat imenovanega je vezan na mandat sveta zavoda.  

 

Navzočnost se ni spremenila (37 svetnikov). 

Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

9. PREDLOG SKLEPA O PRENEHANJU MANDATA IN IMENOVANJU NADOMESTNE 

PREDSTAVNICE MESTNE OBČINE LJUBLJANA V SVET JAVNEGA ZAVODA TURIZEM 

LJUBLJANA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

Mag. Anžetu LOGARJU preneha mandat člana Sveta javnega zavoda Turizem Ljubljana. 

  

II. 

V  Svet javnega zavoda Turizem Ljubljana se kot predstavnica Mestne občine Ljubljana   

i m e n u j e : 

 

Ida MEDVED. 

 

Mandat imenovane je vezan na mandat sveta zavoda.  



 

Navzočnost se ni spremenila (37 svetnikov). 

Za je glasovalo 36 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

10. PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K IMENOVANJU DIREKTORJA JAVNEGA 

ZAVODA SVETOVALNEGA CENTRA ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE 

LJUBLJANA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

Mestni svet Mestne občina Ljubljana daje soglasje k imenovanju dr. Zorana PAVLOVIĆA za 

direktorja Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana 

  

II. 

Mandat imenovanega traja štiri leta. 

 

Navzočnost se ni spremenila (37 svetnikov). 

Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

11. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO OSNOVNE ŠOLE 

LEDINA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mariji VALENČAK se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Osnovne šole Ledina. 

 

Navzočnost se ni spremenila (37 svetnikov). 

Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

12. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU DIREKTORICE JAVNEGA ZAVODA 

MEDNARODNI GRAFIČNI LIKOVNI CENTER 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

Za direktorico javnega zavoda Mednarodni grafični likovni center  s e   i m e n u j e: 

 

Nevenka ŠIVAVEC. 

 

II. 

Mandat imenovane traja pet let.  

 



Navzočnost se ni spremenila (37 svetnikov). 

Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 5. 

 

PREDLOG TRAJNOSTNE URBANE STRATEGIJE MESTNE OBČINE LJUBLJANA 2014 – 

2020 (TUS-STRMOL) S PRILOGAMI 

 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli poročila naslednjih  odborov: 

- Odbora za gospodarske javne službe in promet, 

- Odbora zdravje in socialno varstvo, 

- Odbora za stanovanjsko politiko, 

- Odbora za varstvo okolja in 

- pristojnega Odbora za urejanje prostora z amandmajema. 

 

Poročilo Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost je bilo poslano prepozno, zato ga svetniki niso 

prejeli. Pred sejo so prejeli amandmaja župana. 

 

Mag. Miran Gajšek, vodja Oddelka za urejanje prostora, je podal uvodno obrazložitev.  

 

Prof. Janez Koželj, predsednik Odbora za urejanje prostora, je podal stališče odbora. 

 

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

 

O aktu v celoti so razpravljali svetniki Mirko Brnič Jager, Marjan Sedmak, Nataša Sukič, Jernej 

Pavlin, Aleš Čerin, Mojca Škrinjar, Janez Moškrič, Ana Žličar, Janez Žagar in Matej Javornik ter 

župan. 

 

 

I. 

O podpoglavju 4.2. Ključne usmeritve po sinteznih ciljih z naborom ukrepov in programov do 

leta 2016 poglavja 4 Dejavnosti za doseganje razvojnih ciljev, h kateremu je Odbor za urejanje 

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

 

AMANDMA Odbora za urejanje prostora: 

 

a) V poglavju 4 Dejavnosti za doseganje zastavljenih razvojnih ciljev se v poglavju 4.2 

Ključne usmeritve po sinteznih ciljih z naborom ukrepov in programov do leta 2020 

dodajo naslednje vsebine: 

 pri sinteznem cilju 4.2.3 Ljubljana – načrtovano zeleno mesto, pri usmeritvi »Izvajanje 

politike elektromobilnosti in trajnostne prometne politike«, Ukrep/program dopolni 

tako, da se za zadnjo alinejo dodajo nove alineje: 

 izboljšanje javnega potniškega prometa v MOL,  

 izvedba varnih šolskih poti za pešce in kolesarje,  

 uvedba linij z električnimi avtobusi (mini avtobusi) na območju MOL.    

 pri sinteznem cilju 4.2.6 Ljubljana – socialno odzivno in odgovorno mesto ter otrokom 

prijazno mesto, pri usmeritvi »Povečanje dostopnosti do informacijskih in 

komunikacijskih tehnologij ter njihove uporabe in kakovosti za vse občane«, 

Ukrep/program dopolni tako, da se za zadnjo alinejo doda nova alineja: 

 digitalizacija podatkov in uvedba tehnologij, ki omogoča javen dostop do teh 

podatkov za vse (npr. števna mesta za kolesarje in avtomobile, geodetski posnetki 

itd.). 

 pri sinteznem cilju 4.2.7 Ljubljana – trajnostno načrtovano in upravljano mesto, pri 

usmeritvi »Učinkovita raba prostora v urbanih območjih, z regeneracijo in uvedbo 



novih dejavnosti«, Ukrep/program dopolni, tako da se za zadnjo alinejo dodata novi 

alineji: 

 odkup zemljišč za potrebe socialnih gradenj MOL v degradiranih območjih, 

predvsem znotraj vpadnice, s kazalnikom: izgradnja socialnih stanovanj MOL na 

degradiranih območjih znotraj obvoznice, 

 aktivna vloga pri reševanju stisk fakultet in univerze v Ljubljani s ciljem da se 

dejavnosti širijo in ohranjajo v centru oz. neposredni bližini obroča avtoceste in 

hitre ceste, s kazalnikom: Širitev univerzitetnega programa v središču mesta oz. 

neposredni bližini 

 

b) V poglavju 7 Kazalniki za izvajanje TUS-StrMOL (str. 75-76) se dopolni preglednica, 

tako da se dopolnijo naslednje vsebine v tabeli:  

 pri sinteznem cilju 4.2.3 Ljubljana – načrtovano zeleno mesto, v peti usmeritvi 

»Izvajanje politike elektromobilnosti in trajnostne prometne politike«, v koloni 

Ukrepi/program za zadnjo rubriko dodajo nove rubrike z besedili: 

 izboljšanje javnega potniškega prometa v MOL, s kazalnikom: Tretjinski modal 

split, 

 izvedba varnih šolskih poti za pešce in kolesarje, s kazalnikom: Nič smrtnih 

prometnih nesreč v mestu, 

 uvedba linij z električnimi avtobusi (mini avtobusi) na območju MOL, s 

kazalnikom: Elektrifikacija avtobusnega prometa.    

 pri sinteznem cilju 4.2.6 Ljubljana – socialno odzivno in odgovorno mesto ter otrokom 

prijazno mesto, pri tretji usmeritvi »Povečanje dostopnosti do informacijskih in 

komunikacijskih tehnologij ter njihove uporabe in kakovosti za vse občane«, v koloni 

Ukrepi/program za zadnjo rubriko doda nova rubrika z besedilom: 

 digitalizacija podatkov in uvedba tehnologij, ki omogoča javen dostop do teh 

podatkov za vse (npr. števna mesta za kolesarje in avtomobile, geodetski posnetki 

itd.), s kazalnikom: brezplačen dostop do digitalnih podatkov MOL in dostop vse 

na enem mestu na enotni internetni strani. 

 pri sinteznem cilju 4.2.7 Ljubljana – trajnostno načrtovano in upravljano mesto, pri 

usmeritvi »Učinkovita raba prostora v urbanih območjih, z regeneracijo in uvedbo 

novih dejavnosti«, v koloni Ukrepi/program za zadnjo rubriko dodata novi rubriki z 

besedilom: 

 odkup zemljišč za potrebe socialnih gradenj MOL v degradiranih območjih, 

predvsem znotraj vpadnice, s kazalnikom: izgradnja socialnih stanovanj MOL na 

degradiranih območjih znotraj obvoznice, 

 aktivna vloga pri reševanju stisk fakultet in univerze v Ljubljani s ciljem da se 

dejavnosti širijo in ohranjajo v centru oz. neposredni bližini obroča avtoceste in 

hitre ceste, s kazalnikom: Širitev univerzitetnega programa v središču mesta oz. 

neposredni bližini 

 

Navzočnost je priglasilo 35 svetnikov. 

Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Amandma je bil sprejet. 

 

 

II. 

O podpoglavju 6.1.1. Kakovostna nadgraditev že urbaniziranih območij v poglavju 6 

Medsebojna povezanost ukrepov za trajnostni urbani razvoj, h kateremu je Odbor za urejanje 

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

 

AMANDMA Odbora za urejanje prostora: 

 

V poglavju 6 Medsebojna povezanost ukrepov za trajnostni urbani razvoj se dopolni 

podpoglavje 6.1.1 Kakovostna nadgraditev že urbaniziranih območij, tako da se za tretjim doda 

novi zadnji odstavek (na strani 72), ki se glasi: 



 

»Strateško izhodišče, povzeto po Občinskem prostorskem načrtu OPN MOL SD, hkrati pomeni, 

da kakovostna nadgradnja že urbaniziranih območij pomeni tudi celovito obnovo stavbnega 

fonda (posameznih stavb in skupin stavb) in javnih površin, ki tudi vključuje energetsko in 

protipotresno sanacijo«. 

 

Navzočnost se ni spremenila (35 svetnikov). 

Za je glasovalo 36 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Amandma je bil sprejet. 

 

 

III. 

O Prilogi 3, h kateri je župan vložil amandmaja, je razpravljal Mirko Brnič Jager. 

 

Župan je dal na glasovanje 

 

1. AMANDMA župana: 

 

V Prilogi 3: Opredelitev prednostnih ciljev – Izhodišča za izvedbeni del se v preglednici pod 

zaporedno številko 10 »Javni prostori« v stolpcu »Uresničljivo takoj (projekti MOL začeti v 

2015 ali 2016)« črta besedilo »Koseška cesta (peš cona);«. 

 

Navzočnost se ni spremenila (35 svetnikov). 

Za je glasovalo 36 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Amandma je bil sprejet. 

 

 

2. AMANDMA župana: 

 

V prilogi 3: Opredelitev prednostnih ciljev – Izhodišča za izvedbeni del se v preglednici pod 

zaporedno številko 16 »Trajnostna mobilnost – kompaktno mesto« v stolpcu »Uresničljivo takoj 

(projekti MOL začeti v 2015 ali 2016)« pri postavki Parkirne hiše PH črtata druga alineja 

»Zvezdarska ulica-Grudnovo nabrežje« ter peta alineja »Moste«, v stolpcu »Do 2050« pa se za 

zadnjo postavko doda nova postavka, ki se glasi: 

»Parkirni hiši PH: 

- Zvezdarska ulica-Grudnovo nabrežje; 

- Moste.«. 

 

Navzočnost se ni spremenila (35 svetnikov). 

Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Amandma je bil sprejet. 

 

 

Nato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Trajnostne urbane strategije Mestne 

občine Ljubljana 2014 – 2020 (TUS-StrMOL) s prilogami skupaj s sprejetimi amandmaji. 

 

Obrazložitev glasu so podali svetniki Mojca Škrinjar, Mirko Brnič Jager in Nataša Sukič. 

 

Navzočnost se ni spremenila (35 svetnikov). 

Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti so glasovali 4 svetniki. 

 



Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 6. 

 

A) PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O SPREJEMU 

ZAZIDALNEGA NAČRTA ZA ZAZIDALNI OTOK VS 103–MURGLE IV. FAZA 

 

B) PREDLOG ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA 

OBMOČJE SPREMEMB IN DOPOLNITEV ZAZIDALNEGA NAČRTA ZA ZAZIDALNI 

OTOK VS 103-MURGLE IV. FAZA S PREDLOGOM ZA HITRI POSTOPEK 

 

Mestni svet je najprej obravnaval točko A. 

 

A) PREDLOG 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 še amandmaja Svetniškega kluba 

SDS, poročilo pristojnega Odbora za urejanje prostora z amandmajema in poročilo Statutarno pravne 

komisije. 

 

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, 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 4. členu predloga odloka, h kateremu sta Svetniški klub SDS in Odbor za urejanje prostora vložila 

amandmaje, je razpravljal svetnik Mirko Brnič Jager, ki je v svoji razpravi umaknil amandmaja 

Svetniškega kluba SDS. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje: 

 

1. AMANDMA Odbora za urejanje prostora: 
 

V 4. členu Predloga se tretji odstavek 3g. člena (pogoji za oblikovanje zunanjih površin) 

spremeni tako, da se glasi: 

» (3) Na jugozahodnem delu območja je treba urediti otroško igrišče.« 

 

Navzočnost je priglasilo (39 svetnikov). 

Za je glasovalo 36 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 

Amandma je bil sprejet. 
 

 

2. AMANDMA Odbora za urejanje prostora: 
 

V 4. členu Predloga se tretji odstavek 3t. člena (odstranjevanje odpadkov) črta. 

 

Navzočnost se ni spremenila (39 svetnikov). 

Za je glasovalo 36 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 sprejemu zazidalnega načrta za zazidalni otok VS 103–Murgle IV. faza skupaj s 

sprejetima amandmajema. 

 

Navzočnost se ni spremenila (39 svetnikov). 

Za je glasovalo 38 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

Amandmaja Svetniškega kluba SDS sta se sicer glasila: 

 

1. AMANDMA Svetniškega kluba SDS: 

 

Amandma k 4. členu se nanaša na 3g. člen (pogoji za oblikovanje zunanjih površin) 

 

Črta se tretji odstavek. 

 

 

2. AMANDMA Svetniškega kluba SDS: 

 

Amandma k 4. členu se nanaša na 3t. člen (odstranjevanje odpadkov)  

 

Črta se prvi odstavek. 

 

 

B) PREDLOG ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA 

OBMOČJE SPREMEMB IN DOPOLNITEV ZAZIDALNEGA NAČRTA ZA ZAZIDALNI 

OTOK VS 103-MURGLE IV. FAZA S PREDLOGOM ZA HITRI POSTOPEK 

 

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

urejanje prostora. 

 

Katja Osolin iz Oddelka za ravnanje z nepremičninami je podala uvodno obrazložitev.  

 

Prof. Janez Koželj, predsednik Odbora za urejanje prostora, je podal stališče odbora že pri točki A. 

 

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 sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za zazidalni otok VS 103-Murgle IV. faza 

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 sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za zazidalni otok VS 

103-Murgle IV. faza sprejme po hitrem postopku. 



 

Navzočnost se ni spremenila (39 svetnikov). 

Za je glasovalo 38 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

2.) 

Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje sprememb in  dopolnitev 

zazidalnega načrta za zazidalni otok VS 103-Murgle IV. faza 

 

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 sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za zazidalni otok VS 103-

Murgle IV. faza. 

 

Navzočnost se ni spremenila (39 svetnikov). 

Za je glasovalo 39 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 7. 

 

PREDLOG ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU 115 

DUNAJSKA - VODOVODNA DEL 

 

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

urejanje prostora in 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, je podal 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 25. členu predloga odloka, h kateremu je župan vložil amandma, ni razpravljal nihče, zato je župan 

dal na glasovanje 

 

AMANDMA župana: 

 

V prvem odstavku 25. člena se številka »IV« nadomesti s številko »III«. 

 

V drugem odstavku se alineja spremeni tako, da se glasi: 

»- III. območje: Lnoč = 50 (dBA), Ldvn = 60 (dBA).«. 

 

Navzočnost je priglasilo 36 svetnikov. 



Za je glasovalo 37 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 občinskem podrobnem 

prostorskem načrtu 115 Dunajska - Vodovodna del skupaj s sprejetim amandmajem. 

 

Navzočnost se ni spremenila (36 svetnikov). 

Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Svetnik Mirko Brnič Jager je želel ponovitev glasovanja. 

 

Župan je dal amandma ponovno na glasovanje. 

 

Navzočnost se ni spremenila (36 svetnikov). 

Za je glasovalo 37 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 8. 

 

POSLOVNI NAČRT DRUŽBE JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKA PARKIRIŠČA IN 

TRŽNICE, D. O. O. ZA LETO 2016 

 

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

gospodarske javne službe in promet ter dopis o dodatnem poročevalcu. 

 

Geza Horvat iz družbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. 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, Nataša Sukič, Aleš Čerin, Matej Javornik, Janez Žagar in 

Mojca Škrinjar ter župan. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Poslovni načrt družbe Javno podjetje Ljubljanska 

parkirišča in tržnice, d. o. o. za leto 2016. 

 

Navzočnost je priglasilo 38 svetnikov. 

Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

 



AD 9. 

 

POSLOVNI NAČRT DRUŽBE ŽALE JAVNO PODJETJE, D. O. O. ZA LETO 2016 

 

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

gospodarske javne službe in promet. 

 

Mag. Robert Martinčič, direktor družbe ŽALE Javno podjetje, d.o.o., 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 Matej Javornik, Marjan Sedmak, Mojca Sojar, Mojca Škrinjar, Janez Moškrič, 

Emilija Mitrović in Denis Striković. 

 

Po končani razpravi sta odgovore in pojasnila v zvezi z razpravami svetnikov podala mag. Robert 

Martinčič in župan, nato pa je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Poslovni načrt družbe Žale Javno podjetje, d. o. o. 

za leto 2016. 

 

Obrazložitev glasu je podala svetnica Ksenija Sever. 

 

Navzočnost je priglasilo 38 svetnikov. 

Za je glasovalo 40 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 10. 

 

PREDLOG AKTA O DOPOLNITVI 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. 

 

Mag. Robert Martinčič, direktor družbe ŽALE Javno podjetje, d.o.o., 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. 

 

Razpravljala sta svetnika Mojca Sojar in Matej Javornik ter župan. 

 

Po končani razpravi je odgovore in pojasnila v zvezi z razpravama svetnikov podal mag. Robert 

Martinčič, nato pa je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

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

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

 

Navzočnost je priglasilo 40 svetnikov. 

Za je glasovalo 39 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/%2B%2018.12%20ogdp&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/%2B%2018.12%20ogdp&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/%2B%2018.12%20ogdp&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/%2B%2018.12%20ogdp&FolderCTID=0x012000ADED367023894943B4C6D02764788300&View=%7b4D380C8E-5C5B-4C50-9C40-661ECE9FC068%7d


 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 11. 

 

PREDLOG SKLEPA O POZITIVNEM PREDHODNEM MNENJU K STRATEGIJI 

LUTKOVNEGA GLEDALIŠČA LJUBLJANA ZA OBDOBJE 2016-2020 

 

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

kulturo in raziskovalno dejavnost. 

 

Uroš Korenčan, direktor Lutkovnega gledališča Ljubljana, je podal uvodno obrazložitev.  

 

Nevzet Porić, podpredsednik 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 predlog Sklepa o pozitivnem predhodnem mnenju 

k Strategiji Lutkovnega gledališča Ljubljana za obdobje 2016-2020. 

 

Navzočnost je priglasilo 35 svetnikov. 

Za je glasovalo 38 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 12. 

 

PREDLOG SKLEPA O POZITIVNEM PREDHODNEM MNENJU K STRATEGIJI 

FESTIVALA LJUBLJANA ZA OBDOBJE 2016 – 2020 
 

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

kulturo in raziskovalno dejavnost in poročilo Statutarno pravne komisije. 

 

Darko Brlek, direktor Festivala Ljubljana, je podal uvodno obrazložitev.  

 

Nevzet Porić, podpredsednik Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost, je podal stališče odbora.  

 

Predsednik Statutarno pravne komisije dr. Nejc Brezovar je predstavil poročilo komisije. 

 

Razpravljala je svetnica Mojca Sojar. 

 

Po končani razpravi sta pojasnilo v zvezi z razpravo svetnice podala Darko Brlek in župan, nato pa je 

župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o pozitivnem predhodnem mnenju 

k Strategiji Festivala Ljubljana za obdobje 2016 – 2020. 

 

Navzočnost je priglasilo 38 svetnikov. 



Za je glasovalo 35 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 13. 

 

PREDLOG SKLEPA O POZITIVNEM PREDHODNEM MNENJU K STRATEGIJI 

SLOVENSKEGA MLADINSKEGA GLEDALIŠČA 2016-2020 

 

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

kulturo in raziskovalno dejavnost. 

 

Tibor Mihelič Syed, direktor Slovenskega mladinskega gledališča, je podal uvodno obrazložitev.  

 

Nevzet Porić, podpredsednik Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost, je podal stališče odbora. 

 

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

 

Razpravljala je svetnica Maja Urbanc. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o pozitivnem predhodnem mnenju 

k Strategiji Slovenskega mladinskega gledališča 2016-2020. 

 

Navzočnost je priglasilo 39 svetnikov. 

Za je glasovalo 38 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 14. 

 

PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU JAVNEMU ZAVODU LEKARNA LJUBLJANA K 

NAKUPU POSLOVNIH PROSTOROV ZA LEKARNO CERKNICA 

 

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

finance. 

 

Tilka Klančar, vodja Oddelka za zdravje in socialno varstvo, 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: 

 

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

Lekarna Ljubljana k nakupu poslovnih prostorov za Lekarno Cerknica. 

 

Navzočnost je priglasilo 37 svetnikov. 

Za je glasovalo 33 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 



Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 15. 

 

PREDLOG SKLEPA O POVEČANJU VREDNOSTI NAMENSKEGA PREMOŽENJA IN 

KAPITALA JAVNEGA STANOVANJSKEGA SKLADA MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

 

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 sta svetnika Janez Žagar in Mojca Sojar ter župan. 

 

Po končani razpravi je odgovor v zvezi z razpravo svetnika Janeza Žagarja podal Sašo Rink, nato je 

župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

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. 

 

 

AD 16. 

 

PREDLOG SKLEPA O DOLOČITVI VIŠINE ODPUSTA DOLGOV V VRTCIH IN 

OSNOVNIH ŠOLAH 

 

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

predšolsko vzgojo in izobraževanje. 

 

Vesna Korent, vodja Odseka za predšolsko vzgojo v Oddelku za predšolsko vzgojo in izobraževanje, 

je podala uvodno obrazložitev.  

 

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

 

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

 

Razpravljali so svetniki Anton Kranjc, Ksenija Sever, Mojca Sojar, dr. Nejc Brezovar, Nataša Sukič, 

Janez Moškrič, Mojca Škrinjar, Nada Verbič, Irena Kuntarič Hribar in Denis Striković ter župan. 

 

Po končani razpravi je odgovore in pojasnila v zvezi z razpravami svetnikov podal župan, ki je nato 

dal na glasovanje  

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o določitvi višine odpusta dolgov v 

vrtcih in osnovnih šolah. 



 

Obrazložitev glasu je podala svetnica Stanka Ferenčak Marin. 

 

Navzočnost je priglasilo 34 svetnikov. 

Za je glasovalo 39 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 17. 

 

A) PREDLOG POSLOVNEGA NAČRTA TIRNA VZPENJAČA 2016 

 

B) PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K CENI ZA PREVOZ S TIRNO VZPENJAČO NA 

LJUBLJANSKI GRAD 

 

Ker sta točki vsebinsko povezani, je župan predlagal, da ju mestni svet obravnava skupaj, glasovanje 

pa bo potekalo o vsakemu sklepu posebej. 

 

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

gospodarske javne službe in promet. 

 

Mateja Avbelj Valentan, direktorica Javnega zavoda Ljubljanski grad, je podala uvodno obrazložitev 

za obe točki.  

 

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

za obe točki.  

 

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

 

O obeh točkah skupaj so razpravljali svetniki: Ana Žličar, Mojca Škrinjar, Nataša Sukič, Matej 

Javornik in Irena Kuntarič Hribar. 

 

Po končani razpravi je odgovore in pojasnila v zvezi z razpravami svetnikov podal župan, ki je nato 

dal na glasovanje: 

 

1. PREDLOG SKLEPA k točki A: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Poslovnega načrta Tirna vzpenjača 2016. 

 

Obrazložitev glasu sta podali svetnici Ana Žličar in Nataša Sukič. 

 

Navzočnost je priglasilo 39 svetnikov. 

Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti je glasovalo 5 svetnikov. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

2. PREDLOG SKLEPA k točki B: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o soglasju k ceni za prevoz s tirno 

vzpenjačo na Ljubljanski grad. 

 

Navzočnost se ni spremenila (39 svetnikov). 

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

 

Sklep je bil sprejet. 

 

http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/Tirna%20vzpenjača-poslovni%20načrt%202016.docx


 

 

S tem je bil izčrpan dnevni red 13. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, zato je župan ob 

20.47 uri sejo končal.  

 

 

Vodja 

Službe za organiziranje dela mestnega sveta 
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Mestne občine Ljubljana 
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