
 

 

Številka: 03200-7/2015-36 

Datum: 25. 4. 2016 

 

 

ZAPISNIK 

 

 

15. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, ki je bila v ponedeljek, 18. aprila 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, Mirko Brnič Jager, Anton Colarič, Dejan Crnek, Aleš 

Čerin, Stanka Ferenčak Marin, Tjaša Ficko, Marija Horvat, Matej Javornik, Anton Kastelic, Mojca 

Kavtičnik Ocvirk, Iztok Kordiš, prof. Janez Koželj, Anton Kranjc, Mojca Kucler Dolinar, Tomaž 

Kučič, Irena Kuntarič Hribar, dr. Dragan Matić, Emilija Mitrović, Janez Moškrič, Jernej Pavlin, 

Ksenija Sever, Simona Pirnat Skeledžija, Dunja Piškur Kosmač, Anton Podobnik, 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.  

 

Seje se niso udeležili svetniki: dr. Nejc Brezovar, mag. Anže Logar in Nevzet Porić.  

 

Seja se je pričela ob 15.32 uri ob navzočnosti 27 svetnikov. 

 

Dnevni red so svetniki prejeli s sklicem seje: 

1. Potrditev zapisnika 14. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana 

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

3. Poročilo župana 

4. Kadrovske zadeve 

5. a) Predlog Sklepa o podelitvi naziva častni meščan glavnega mesta Ljubljana 

    b) Predlog Sklepa o podelitvi nagrad glavnega mesta Ljubljana za leto 2016 

    c) Predlog Sklepa o podelitvi plaket glavnega mesta Ljubljana za leto 2016 

6. Zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2015 

7. Poročilo o uresničevanju stanovanjskega programa Mestne občine Ljubljana za leto 2015  

8. Letno poročilo Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leto 2015  

9. Letno poročilo javnega zavoda Turizem Ljubljana za poslovno leto 2015 

10. Osnutek Odloka o razglasitvi nekdanje sladarne pivovarne Union v Ljubljani za kulturni 

spomenik lokalnega pomena 

11. Dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem 

prostorskem načrtu za območje Bavarskega dvora 

12. Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 262 Stegne 

13. Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 370 P+R Polje 

14. Osnutek Odloka o prioritetni uporabi energentov za ogrevanje na območju Mestne občine 

Ljubljana 

http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/Dnevni%20red/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/Dnevni%20red/%2B%2026.2.%204.1%20ok&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%2026.2.%204.1%20ok&FolderCTID=0x0120001430B6ADDFDE0F4EAC607CE888A65792&View=%7b3DDB6B1F-B3AB-42D0-B198-4378326FBF7E%7d
http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/dop-osn-2-spr-OPPN-BD-za-OSZRM.pdf
http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/dop-osn-2-spr-OPPN-BD-za-OSZRM.pdf
http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/dop-osn-OPPN-262-Stegne-za%20OSZRM.pdf


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

2546/2, k. o. 1725 – Ajdovščina, in s parc. št. 979/3, k. o. 1736 – Brinje I   

16. Predlog Sklepa o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah v k.o. Prule, 

Zgornja Šiška, Poljansko predmestje, Karlovško predmestje in Vič  

17. Predlog Sklepa o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah v k.o. 

Dobrunje, Sostro, Šentpeter, Udmat, Podgorica, Poljansko predmestje, Moste, Slape, Karlovško 

predmestje, Vič, Šmartno ob Savi in Nove Jarše  

18. Ukinitev kanalizacije odpadnih voda na delu trase kanala C0 z oznako »VVO-II A« na 

vodonosniku Ljubljansko polje, k.o. Ježica, Vižmarje 

 

 

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

 

PREDLOG SKLEPA: 
 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog dnevnega reda 15. seje mestnega sveta.  

 

Navzočnost je priglasilo 26 svetnikov. 

Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Predlagani dnevni red je bil sprejet. 

 

 

AD 1. 

 

POTRDITEV ZAPISNIKA 14. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli po sklicu seje.  

 

O zapisniku 14. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, ni razpravljal nihče, zato je župan dal 

na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi zapisnik 14. seje Mestnega sveta Mestne občine 

Ljubljana z dne 21. marca 2016. 

 

Navzočnost je priglasilo 29 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 po sklicu seje.  

 

Pisno vprašanje z zahtevo za ustno predstavitev sta poslala Svetniški klub SDS (glede vodonosnika 

Ljubljansko polje) in svetnik dr. Dragan Matić (glede ustanovitve Komisije za narodnostna 

vprašanja). 

 

Vprašanja in pobude so poslali: 

http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/-%2018.3&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/-%2018.3&FolderCTID=0x012000ADED367023894943B4C6D02764788300&View=%7b4D380C8E-5C5B-4C50-9C40-661ECE9FC068%7d
http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/Dnevni%20red/Predlog%20Sklepa%20o%20pridobitvi%20statusa%20gjd%20zelene%20pov.%20-%20po%20213%20%20členu%20ZGO-3.%202.%202016.docx
http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/Dnevni%20red/Predlog%20Sklepa%20o%20pridobitvi%20statusa%20gjd%20zelene%20pov.%20-%20po%20213%20%20členu%20ZGO-3.%202.%202016.docx
http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/Dnevni%20red/Predlog%20Sklepa%20o%20pridobitvi%20statusa%20gjd%20ceste%20-%20po%20213%20%20členu%20ZGO-3.2.2016.docx
http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/Dnevni%20red/Predlog%20Sklepa%20o%20pridobitvi%20statusa%20gjd%20ceste%20-%20po%20213%20%20členu%20ZGO-3.2.2016.docx
http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/Dnevni%20red/Predlog%20Sklepa%20o%20pridobitvi%20statusa%20gjd%20ceste%20-%20po%20213%20%20členu%20ZGO-3.2.2016.docx


- svetnica Nataša Sukič (glede  

  1. nadhoda nad avtocesto, ki povezuje Šiško z Dravljami, 

  2. Poti spominov in tovarištva), 

- svetnik Janez Žagar (glede varnosti bregov Ljubljanice), 

- svetnica Mojca Škrinjar (glede  

  1. pogodb za izvedene investicije in investicijsko vzdrževanje na področju ustanov vzgoje in 

izobraževanja, 

  2. prodaje nepremičnin), 

- svetnica Ana Žličar (glede medicinskega centra Barsos, d.o.o.), 

- Svetniški klub NSi (glede 

  1. psov v parku Tivoli, 

  2. posledic žledoloma v Zajčji dobravi, 

  3. hotela Bellevue). 

 

Odgovore na vprašanja s 14. seje mestnega sveta so prejeli vsi svetniki, prav tako tudi svetnica 

Nataša Sukič odgovor na vprašanje s te seje (glede nadhoda nad avtocesto). Z 2. seje še ni prejel 

odgovora svetnik mag. Anže Logar.  

 

Župan je podal predlog, da Statutarno pravna komisija do naslednje seje mestnega sveta zavzame 

stališče oziroma poda mnenje glede 97. in 98. člena poslovnika mestnega sveta, in sicer ali gre za 

vprašanje oziroma pobudo po prej navedenih členih, če je vprašanje oziroma pobuda oblikovana 

tako, da se namesto odgovora zahteva predložitev dokumentarnega gradiva ali pa zbiranje in 

obdelava podatkov. Navedeni predlog se namreč nanaša tudi na vprašanji svetnice Mojce Škrinjar, 

podani na 15. seji mestnega sveta, glede dokumentov v zvezi investicijskega vzdrževanja (vrtcev, 

šol itd.) in prodaje nepremičnin.) 

 

1. 

Besedo za ustno postavitev vprašanja je župan dal vodji Svetniškega kluba SDS svetniku Mirku 

Brniču Jagru. 

 

Na vprašanje svetnika je odgovoril David Polutnik, vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti in 

promet. 

 

 

2. 

Besedo za ustno postavitev vprašanja je župan dal svetniku dr. Draganu Matiću.  

 

Na vprašanje svetnika je odgovoril Jan Skoberne iz Službe za organiziranje dela mestnega sveta. 

 

 

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 MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO VRTCA NAJDIHOJCA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Liani CERAR se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Vrtca Najdihojca. 

 

Navzočnost je priglasilo 33 svetnikov. 

Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

2. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO OSNOVNE ŠOLE 

VODMAT 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mateji PETRIČ se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Osnovne šole Vodmat. 

 

Navzočnost se ni spremenila (33 svetnikov). 

Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

3. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO OSNOVNE ŠOLE 

VALENTINA VODNIKA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Vesni ŽAGAR GABROVŠEK se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Osnovne 

šole Valentina Vodnika. 

 

Navzočnost se ni spremenila (33 svetnikov). 

Za je glasovalo 33 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

4. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJA GIMNAZIJE POLJANE 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Bojanu BOGATCU KONČANU se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnatelja Gimnazije 

Poljane. 

 



Navzočnost se ni spremenila (33 svetnikov). 

Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

5. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJA SREDNJE TRGOVSKE 

ŠOLE LJUBLJANA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOGU SKLEPA: 

 

Marjanu JERIČU se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnatelja Srednje trgovske šole 

Ljubljana. 

 

Navzočnost se ni spremenila (33 svetnikov). 

Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

6. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJA ORGANIZACIJSKE ENOTE 

OSNOVNA ŠOLA IN VRTEC ZAVODA ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Matjažu JERUCU se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnatelja Organizacijske enote 

Osnovna šola in vrtec Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana. 

 

Navzočnost se ni spremenila (33 svetnikov). 

Za je glasovalo 33 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

7. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA DIREKTORICO DOMA STAREJŠIH 

OBČANOV FUŽINE 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Bojanki GENORIO se da pozitivno mnenje h kandidaturi za direktorico Doma starejših 

občanov Fužine. 

 

Navzočnost se ni spremenila (33 svetnikov). 

Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 



8. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU DIREKTORICE JAVNEGA ZAVODA PIONIRSKI 

DOM – CENTER ZA KULTURO MLADIH  

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

Za direktorico javnega zavoda Pionirski dom – Center za kulturo mladih s e   i m e n u j e : 

 

Viktorija POTOČNIK. 

 

II. 

Mandat imenovane traja pet let in začne teči po izteku dosedanjega mandata. 

 

Navzočnost se ni spremenila (33 svetnikov). 

Za je glasovalo 33 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 5. 

 

A) PREDLOG SKLEPA O PODELITVI NAZIVA ČASTNI MEŠČAN GLAVNEGA MESTA 

LJUBLJANA 

 

B) PREDLOG SKLEPA O PODELITVI NAGRAD GLAVNEGA MESTA LJUBLJANA ZA 

LETO 2016 

 

C) PREDLOG SKLEPA O PODELITVI PLAKET GLAVNEGA MESTA LJUBLJANA ZA 

LETO 2016 

 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli po sklicu seje.  

 

Nada Verbič, predsednica Komisije za priznanja, je podala uvodno obrazložitev k vsem trem 

predlogom sklepov.  

 

 

A) PREDLOG SKLEPA O PODELITVI NAZIVA ČASTNI MEŠČAN GLAVNEGA MESTA 

LJUBLJANA  

 

Razpravljal je svetnik Jernej Pavlin. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 

 

1. PREDLOG SKLEPA: 

 

Naziv častna meščanka glavnega mesta Ljubljana  prejme: 

 

- Jelka REICHMAN 

 

Navzočnost je priglasilo 33 svetnikov. 

Za je glasovalo 35 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 



 

2. PREDLOG SKLEPA: 

 

Naziv častni meščan glavnega mesta Ljubljana  prejme: 

 

- Ciril ZLOBEC 

 

Navzočnost se ni spremenila (33 svetnikov). 

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

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

B) PREDLOG SKLEPA O PODELITVI NAGRAD GLAVNEGA MESTA LJUBLJANA ZA 

LETO 2016 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Nagrado glavnega mesta Ljubljana za leto 2016 prejmejo: 

 

- mag. Jelka GAZVODA 

- prof. dr. Manca KOŠIR 

- Ivanka MEŽAN 

- Aleš JAN 

- Igor ŠTERK 

 

Navzočnost se ni spremenila (33 svetnikov). 

Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

C) PREDLOG SKLEPA O PODELITVI PLAKET GLAVNEGA MESTA LJUBLJANA ZA 

LETO 2016 

 

Razpravljala sta svetnika Jernej Pavlin in Mojca Škrinjar ter župan. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Plaketo glavnega mesta Ljubljana za leto 2016 prejmejo: 

 

- doc. dr. Alojzij JUVANC 

- Lado LESKOVAR 

- Andrej RANT 

- Beli obroč Slovenije – društvo za pomoč žrtvam kaznivih dejanj 

- Društvo Slovenija Rusija 

- Glasbena skupina Buldožer 

- Taboriščni odbor Ravensbrück-Auschwitz  

 

Navzočnost se ni spremenila (33 svetnikov). 

Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 



 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 6. 

 

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2016 

 

Gradivo so svetniki prejeli po sklicu seje. Po sklicu seje so prejeli tudi poročila odborov za zdravje in 

socialno varstvo, za gospodarske javne službe in promet, za zaščito, reševanje in civilno obrambo, za 

lokalno samoupravo, za predšolsko vzgojo in izobraževanje, za kulturo in raziskovalno dejavnost, za 

varstvo okolja ter poročilo pristojnega Odbora za finance in poročilo Statutarno pravne komisije z 

amandmajem. Pred sejo so prejeli še dodatno gradivo k točki (primerjava zaključnih računov 2011-

2015). 

 

Urša Otoničar, vodja Oddelka za finance in računovodstvo, je podala uvodno obrazložitev.  

 

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

 

Podpredsednik Statutarno pravne komisije Marjan Sedmak je predstavil poročilo komisije. 

 

Razpravljali so svetniki Marija Horvat, Ksenija Sever, Mojca Škrinjar, Ana Žličar, Mirko Brnič Jager, 

Mojca Kucler Dolinar, Marjan Sedmak, Matej Javornik, Jernej Pavlin, Mojca Sojar in Janez Moškrič 

ter župan. 

 

 

I. 

O preambuli zaključnega računa, h kateri je Statutarno pravna komisija vložila amandma, ni 

razpravljal nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

AMANDMA Statutarno pravne komisije: 

 

V Zaključnem računu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2015 se preambula spremeni 

tako, da se glasi: 

 

»Na podlagi drugega odstavka 96. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – 

uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) ter 27. 

člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) je 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana na __. seji dne _____sprejel«. 

 

Navzočnost je priglasilo 35 svetnikov. 

Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Amandma je bil sprejet. 

 

 

Nato je župan dal na glasovanje še 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Zaključni račun proračuna Mestne občine 

Ljubljana za leto 2015 skupaj s sprejetim amandmajem. 

 

Obrazložitev glasu so podali svetniki: Jernej Pavlin, Mirko Brnič Jager, Mojca Škrinjar, Mojca 

Kavtičnik Ocvirk. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0449
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-21-0433
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3677
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2277
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3772


 

Navzočnost se ni spremenila (35 svetnikov). 

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

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 7. 

 

POROČILO O URESNIČEVANJU STANOVANJSKEGA PROGRAMA MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA ZA LETO 2015 

 

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

stanovanjsko politiko. 

 

Sašo Rink, direktor Javnega stanovanjskega sklada MOL, in župan sta podala uvodno obrazložitev.  

 

Anton Kastelic, predsednik Odbora za stanovanjsko politiko, je podal stališče odbora. 

 

Podpredsednik Statutarno pravne komisije Marjan Sedmak je predstavil stališče komisije. 

 

Razpravljali so svetniki Mojca Škrinjar, Maja Urbanc, Janez Žagar in Ana Žličar ter župan. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Poročilo o uresničevanju stanovanjskega 

programa Mestne občine Ljubljana za leto 2015. 

 

Navzočnost je priglasilo 32 svetnikov. 

Za je glasovalo 34 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 8. 

 

LETNO POROČILO JAVNEGA STANOVANJSKEGA SKLADA MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA ZA LETO 2015 

 

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

stanovanjsko politiko. 

 

Sašo Rink, direktor Javnega stanovanjskega sklada MOL, je podal uvodno obrazložitev.  

 

Anton Kastelic, predsednik Odbora za stanovanjsko politiko, je podal stališče odbora. 

 

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

pomislekov statutarnopravne narave. 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje: 

 

 

 



1. PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Letno poročilo Javnega stanovanjskega sklada 

Mestne občine Ljubljana za leto 2015, ki ga je Nadzorni svet JSS MOL potrdil na 8. seji dne 22. 

3. 2016. 

 

Navzočnost je priglasilo 36 svetnikov. 

Za je glasovalo 37 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

2. PREDLOG SKLEPA: 

 

Povečanje sredstev na računih iz upravljanja sredstev MOL v letu 2015 v višini 706.210 EUR se 

nameni za kritje presežka odhodkov nad prihodki iz preteklih let, tako da znaša presežek 

odhodkov nad prihodki 179.365 EUR. 

 

Navzočnost se ni spremenila (36 svetnikov). 

Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

3. PREDLOG SKLEPA: 

 

Zmanjšanje sredstev na računih iz namenskega premoženja v letu 2015 v višini 1.587.726 EUR 

se krije iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let, tako da ostaja presežek prihodkov 

nad odhodki v višini 434.404 EUR. 

 

Navzočnost se ni spremenila (36 svetnikov). 

Za je glasovalo 33 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 9. 

 

LETNO POROČILO JAVNEGA ZAVODA TURIZEM LJUBLJANA ZA POSLOVNO LETO 

2015 

 

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

gospodarske dejavnosti, turizem in kmetijstvo in dopis o dodatnem poročevalcu. 

 

Mitja Predovnik, pomočnik direktorice javnega zavoda Turizem Ljubljana, je podal uvodno 

obrazložitev.  

 

Mojca Sojar, predsednica Odbora za gospodarske dejavnosti, turizem in kmetijstvo, je podala stališče 

odbora.  

 

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

pomislekov statutarnopravne narave. 

 

Razpravljali so svetniki Maja Urbanc, Marija Horvat, Mojca Škrinjar in Denis Striković ter župan. 

 



Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Letno poročilo javnega zavoda Turizem 

Ljubljana za poslovno leto 2015. 

 

Obrazložitev glasu je podala svetnica Mojca Škrinjar. 

 

Navzočnost je priglasilo 31 svetnikov. 

Za je glasovalo 34 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 10. 

 

OSNUTEK ODLOKA O RAZGLASITVI NEKDANJE SLADARNE PIVOVARNE UNION 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. 

 

Mag. Mateja Demšič, vodja Oddelka za kulturo, 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 

pomislekov statutarnopravne narave. 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme osnutek Odloka o razglasitvi nekdanje sladarne 

pivovarne Union v Ljubljani za kulturni spomenik lokalnega pomena. 

 

Navzočnost je priglasilo 30 svetnikov. 

Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 11. 

 

DOPOLNJENI OSNUTEK ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 

OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA OBMOČJE BAVARSKEGA 

DVORA 
 

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

urejanje prostora, pred sejo pa še pripombe svetnice Nataše Sukič. 

 

Alenka Pavlin, vodja Odseka za prostorske izvedbene akte in prenovo v Oddelku za urejanje prostora, 

je podala uvodno obrazložitev.  

 

http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/Dnevni%20red/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/Dnevni%20red/%2B%2026.2.%204.1%20ok&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%2026.2.%204.1%20ok&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%2026.2.%204.1%20ok&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%2026.2.%204.1%20ok&FolderCTID=0x0120001430B6ADDFDE0F4EAC607CE888A65792&View=%7b3DDB6B1F-B3AB-42D0-B198-4378326FBF7E%7d
http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/dop-osn-2-spr-OPPN-BD-za-OSZRM.pdf
http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/dop-osn-2-spr-OPPN-BD-za-OSZRM.pdf
http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/dop-osn-2-spr-OPPN-BD-za-OSZRM.pdf


Mirko Brnič Jager, član Odbora za urejanje prostora, je podal stališče odbora. 

 

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

pomislekov statutarnopravne narave. 

 

Razpravljal je svetnik Mirko Brnič Jager. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

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

dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Bavarskega dvora 

skupaj s pripombami. 

 

Navzočnost je priglasilo 27 svetnikov. 

Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 
 

 

AD 12. 
 

DOPOLNJENI OSNUTEK ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM 

NAČRTU 262 STEGNE 
 

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

urejanje prostora, pred sejo pa še mnenje svetnice Nataše Sukič. 

 

Alenka Pavlin, vodja Odseka za prostorske izvedbene akte in prenovo v Oddelku za urejanje prostora, 

je podala uvodno obrazložitev.  

 

Mirko Brnič Jager, član Odbora za urejanje prostora, je podal stališče odbora. 

 

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

pomislekov statutarnopravne narave. 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 
 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme dopolnjeni osnutek  Odloka o občinskem 

podrobnem prostorskem načrtu 262 Stegne skupaj s pripombami. 

 

Navzočnost je priglasilo 27 svetnikov. 

Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 

Sklep je bil sprejet. 
 

 

AD 13. 

 

DOPOLNJENI OSNUTEK ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM 

NAČRTU 370 P+R POLJE 
 

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

urejanje prostora s pripombami. 

http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/dop-osn-2-spr-OPPN-BD-za-OSZRM.pdf
http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/dop-osn-2-spr-OPPN-BD-za-OSZRM.pdf
http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/dop-osn-OPPN-262-Stegne-za%20OSZRM.pdf
http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/dop-osn-OPPN-262-Stegne-za%20OSZRM.pdf
http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/dop-osn-2-spr-OPPN-BD-za-OSZRM.pdf


 

Alenka Pavlin, vodja Odseka za prostorske izvedbene akte in prenovo v Oddelku za urejanje prostora, 

je podala uvodno obrazložitev.  

 

Mirko Brnič Jager, član Odbora za urejanje prostora, je podal stališče odbora. 

 

Podpredsednik Statutarno pravne komisije Marjan Sedmak je povedal, da komisija nima zadržkov 

pravne narave. 

 

Razpravljali so svetniki Mojca Škrinjar, Mojca Sojar in Janez Žagar ter župan. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 

  

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme dopolnjeni osnutek  Odloka o občinskem 

podrobnem prostorskem načrtu 370 P+R Polje skupaj s pripombami. 

 

Navzočnost je priglasilo 31 svetnikov. 

Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 14. 

 

OSNUTEK ODLOKA O PRIORITETNI UPORABI ENERGENTOV ZA OGREVANJE NA 

OBMOČJU MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

 

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

gospodarske javne službe in promet, pred sejo pa še pripombe svetnice Nataše Sukič. 

 

Alenka Loose, energetska upravljavka MOL, je podala uvodno obrazložitev.  

 

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

 

Podpredsednik Statutarno pravne komisije Marjan Sedmak je povedal, da komisija nima zadržkov 

pravne narave. 

 

Razpravljala je svetnica Mojca Škrinjar. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme osnutek Odloka o prioritetni uporabi energentov 

za ogrevanje na območju Mestne občine Ljubljana skupaj s pripombami. 

 

Obrazložitev glasu sta podala svetnika Mirko Brnič Jager in Mojca Škrinjar. 

 

Navzočnost je priglasilo 33 svetnikov. 

Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/dop-osn-2-spr-OPPN-BD-za-OSZRM.pdf


AD 15. 

 

PREDLOG SKLEPA O UKINITVI STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA NA 

NEPREMIČNINAH S PARC. ŠT. 2546/2, K. O. 1725 – AJDOVŠČINA, IN S PARC. ŠT. 979/3, 

K. O. 1736 – BRINJE I  

 

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

urejanje prostora. 

 

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

 

Mirko Brnič Jager, član Odbora za urejanje prostora, je podal stališče odbora. 

 

Podpredsednik Statutarno pravne komisije Marjan Sedmak je povedal, da komisija nima zadržkov 

pravne narave. 

 

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. 2546/2, k. o. 1725 – Ajdovščina, in s parc. št. 979/3, 

k. o. 1736 – Brinje I.  
 

Navzočnost je priglasilo 32 svetnikov. 

Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 16. 

 

PREDLOG SKLEPA O PRIDOBITVI STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA NA 

NEPREMIČNINAH V K.O. PRULE, ZGORNJA ŠIŠKA, POLJANSKO PREDMESTJE, 

KARLOVŠKO PREDMESTJE IN VIČ 
 

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

urejanje prostora. 

 

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

 

Mirko Brnič Jager, član Odbora za urejanje prostora, je podal stališče odbora. 

 

Podpredsednik Statutarno pravne komisije Marjan Sedmak je povedal, da komisija nima zadržkov 

pravne narave. 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

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

javnega dobra na nepremičninah v k.o. Prule, Zgornja Šiška, Poljansko predmestje, Karlovško 

predmestje in Vič.  
 

Navzočnost je priglasilo 28 svetnikov. 

http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/-%2018.3&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/-%2018.3&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/-%2018.3&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/-%2018.3&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/-%2018.3&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/-%2018.3&FolderCTID=0x012000ADED367023894943B4C6D02764788300&View=%7b4D380C8E-5C5B-4C50-9C40-661ECE9FC068%7d
http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/Dnevni%20red/Predlog%20Sklepa%20o%20pridobitvi%20statusa%20gjd%20zelene%20pov.%20-%20po%20213%20%20členu%20ZGO-3.%202.%202016.docx
http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/Dnevni%20red/Predlog%20Sklepa%20o%20pridobitvi%20statusa%20gjd%20zelene%20pov.%20-%20po%20213%20%20členu%20ZGO-3.%202.%202016.docx
http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/Dnevni%20red/Predlog%20Sklepa%20o%20pridobitvi%20statusa%20gjd%20zelene%20pov.%20-%20po%20213%20%20členu%20ZGO-3.%202.%202016.docx
http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/-%2018.3&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/-%2018.3&FolderCTID=0x012000ADED367023894943B4C6D02764788300&View=%7b4D380C8E-5C5B-4C50-9C40-661ECE9FC068%7d
http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/Dnevni%20red/Predlog%20Sklepa%20o%20pridobitvi%20statusa%20gjd%20zelene%20pov.%20-%20po%20213%20%20členu%20ZGO-3.%202.%202016.docx
http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/Dnevni%20red/Predlog%20Sklepa%20o%20pridobitvi%20statusa%20gjd%20zelene%20pov.%20-%20po%20213%20%20členu%20ZGO-3.%202.%202016.docx


Za je glasovalo 33 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 17. 

 

PREDLOG SKLEPA O PRIDOBITVI STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA NA 

NEPREMIČNINAH V K.O. DOBRUNJE, SOSTRO, ŠENTPETER, UDMAT, PODGORICA, 

POLJANSKO PREDMESTJE, MOSTE, SLAPE, KARLOVŠKO PREDMESTJE, VIČ, 

ŠMARTNO OB SAVI IN NOVE JARŠE 
 

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

urejanje prostora. 

 

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

 

Mirko Brnič Jager, član Odbora za urejanje prostora, je podal stališče odbora. 

 

Podpredsednik Statutarno pravne komisije Marjan Sedmak je povedal, da komisija nima pomislekov 

pravne narave. 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

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

javnega dobra na nepremičninah v k.o. Dobrunje, Sostro, Šentpeter, Udmat, Podgorica, 

Poljansko predmestje, Moste, Slape, Karlovško predmestje, Vič, Šmartno ob Savi in Nove 

Jarše.  
 

Navzočnost je priglasilo 29 svetnikov. 

Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 18. 

 

UKINITEV KANALIZACIJE ODPADNIH VODA NA DELU TRASE KANALA C0 Z 

OZNAKO »VVO-II A« NA VODONOSNIKU LJUBLJANSKO POLJE, K.O. JEŽICA, 

VIŽMARJE 

 

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

gospodarske javne službe in promet ter poročilo Statutarno pravne komisije. Svetnik Mirko Brnič 

Jager je pravočasno vložil amandma, o katerem pa mestni svet skladno s stališčem Statutarno pravne 

komisije, ki je razvidno iz poročila komisije, ni ne razpravljal in ne glasoval. Pred sejo so svetniki 

prejeli še dodatno gradivo predlagatelja uvrstitve točke na dnevni red in mnenje župana. 

 

Mirko Brnič Jager, vodja Svetniškega kluba SDS, je podal uvodno obrazložitev.  

 

Svetnica Mojca Škrinjar je podala POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, naj se postavi ekran z 

odštevanjem časa tudi za govorca. 

 

Župan je podal pojasnilo v zvezi s postopkovnim predlogom sklepa. 

http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/Dnevni%20red/Predlog%20Sklepa%20o%20pridobitvi%20statusa%20gjd%20ceste%20-%20po%20213%20%20členu%20ZGO-3.2.2016.docx
http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/Dnevni%20red/Predlog%20Sklepa%20o%20pridobitvi%20statusa%20gjd%20ceste%20-%20po%20213%20%20členu%20ZGO-3.2.2016.docx
http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/Dnevni%20red/Predlog%20Sklepa%20o%20pridobitvi%20statusa%20gjd%20ceste%20-%20po%20213%20%20členu%20ZGO-3.2.2016.docx
http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/Dnevni%20red/Predlog%20Sklepa%20o%20pridobitvi%20statusa%20gjd%20ceste%20-%20po%20213%20%20členu%20ZGO-3.2.2016.docx
http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/Dnevni%20red/Predlog%20Sklepa%20o%20pridobitvi%20statusa%20gjd%20ceste%20-%20po%20213%20%20členu%20ZGO-3.2.2016.docx
http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/Dnevni%20red/Predlog%20Sklepa%20o%20pridobitvi%20statusa%20gjd%20ceste%20-%20po%20213%20%20členu%20ZGO-3.2.2016.docx
http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/Dnevni%20red/Predlog%20Sklepa%20o%20pridobitvi%20statusa%20gjd%20ceste%20-%20po%20213%20%20členu%20ZGO-3.2.2016.docx
http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/Dnevni%20red/Predlog%20Sklepa%20o%20pridobitvi%20statusa%20gjd%20ceste%20-%20po%20213%20%20členu%20ZGO-3.2.2016.docx


 

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

 

Podpredsednik Statutarno pravne komisije Marjan Sedmak je podal stališče komisije. 

 

Razpravljali so župan ter svetnika Mirko Brnič Jager in Aleš Čerin. 

 

Svetniku Mirku Brniču Jagru je župan izrekel opomin, ker je govoril, ko mu beseda ni bila dana. 

 

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

106. členom poslovnika mestnega sveta točka konča. 

 

Župan je dal na glasovanje 

 

POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnika Aleša Čerina: 

 

V skladu s 106. členom poslovnika mestnega sveta se točka konča. 

 

Obrazložitev glasu so podali svetniki: Jernej Pavlin, Mojca Škrinjar, Maja Urbanc, Mirko Brnič Jager, 

Aleš Čerin in Janez Žagar. 

 

Navzočnost je priglasilo 25 svetnikov. 

Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti je glasovalo 5 svetnikov. 

 

Postopkovni predlog sklepa je bil sprejet. 

 

 

 

S tem je bil izčrpan dnevni red 15. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, zato je župan ob 

20.01 uri sejo končal.  

 

 

Vodja 
Službe za organiziranje dela mestnega sveta 

Matjaž Bregar 

 

Župan 
Mestne občine Ljubljana 

Zoran Janković 

 

 

 

 

 


