
 

Številka: 90000-27/2019-40 

Datum:  12. 2. 2020 

 

 

ZAPISNIK 

 

 

11. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, ki je bila v ponedeljek, 3. februarja 2020. 

 

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): 

Bruna Antauer, Daniel Avdagič, Maruša Babnik, dr. Marta Bon, Grega Ciglar, Dejan Crnek, dr. 

Zvone Čadež, Aleš Čerin, mag. Katja Damij, Stanka Ferenčak Marin, Tjaša Ficko, Jožka Hegler, 

Urška Honzak, Igor Horvat, Jožef Horvat, Milan Jakopovič, Tone Kastelic, Maša Kociper, mag. 

Marko Koprivc, Iztok Kordiš, prof. Janez Koželj, Tomaž Kučič, dr. Anže Logar, mag. Mojca Lozej, 

dr. Dragan Matić, Ida Medved, Anže Miklavec, Uroš Minodraš, Emilija Mitrović Miloš, Dunja 

Piškur Kosmač, Tone Podobnik, Marjan Sedmak, Ksenija Sever, Gregor Slabe, Mojca Sojar, Janez 

Stariha, Danilo Šarić, Francka Trobec, Nada Verbič, dr. Asta Vrečko, Martina Vuk, Ana Zagožen in 

Julka Žibert.  

 

Seje se nista udeležili svetnici Mojca Škrinjar in Jelka Žekar. 

 

Seja se je pričela ob 15.31 uri ob navzočnosti 35 svetnikov. 

 

Dnevni red 11. seje so svetniki prejeli s sklicem seje: 

1. Potrditev zapisnika 10. 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 Poslovnega načrta družbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice,  

d. o. o., za leto 2020 

6. Predlog Poslovnega načrta družbe ŽALE Javno podjetje, d.o.o., za leto 2020  

7. Osnutek Odloka o zbiranju komunalnih odpadkov v Mestni občini Ljubljana 

8. Osnutek Odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v 

Mestni občini Ljubljana 

9. Predlog Odloka o urejanju in oddaji zemljišč Mestne občine Ljubljana za potrebe 

vrtičkarstva  

10. Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta 

pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije 

javnih objektov v lasti Mestne občine Ljubljana s predlogom za hitri postopek 

11. Predlog Sklepa o soglasju k Spremembam in dopolnitvam Statuta Zdravstvenega doma 

Ljubljana 

12. Predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni 

dejavnosti v Mestni občini Ljubljana s predlogom za hitri postopek 

13. Predlog Sklepa o potrditvi Načrta upravljanja Zelene promenade od Kongresnega trga 

s parkom Zvezda vzdolž Vegove ulice z Narodno in univerzitetno knjižnico do 

Trnovskega mostu za obdobje 2020-2025 



 

 

14. Predlog Sklepa o potrditvi Načrta upravljanja Rimskega zidu na Mirju za obdobje 

2020-2025 

15. Predlog Sklepa o potrditvi Načrta upravljanja Promenade ob nabrežjih in mostov reke 

Ljubljanice za obdobje 2020-2025 

16. Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za del enote urejanja prostora SL-269, za stavbo 

na naslovu Komenskega ulica 10  

17. Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za del območja, ki se ureja z Odlokom o 

občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja BS 4/1 Ruski car, 

BS 4/2 Stožice, BS 4/3 Ježica in BS 4/4 Mala vas  

18. Dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem 

podrobnem prostorskem načrtu za območje Bavarskega dvora  

19. Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 391 Jurčkova 

zahod  

20. Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 251 

Stanovanjska cona Zadobrova - del  

21. Predlog Odloka o imenovanju ulic, poti, trga in parka ter o spremembah potekov ulic  

       na območju Mestne občine Ljubljana 

 

 

Po sklicu seje so svetniki prejeli predlog Svetniškega kluba samostojnih svetnikov za umik 7. točke s 

predlaganega dnevnega reda z naslovom »Osnutek Odloka o zbiranju komunalnih odpadkov v 

Mestni občini Ljubljana«.  
 

O dnevnem redu sta razpravljala svetnik dr. Dragan Matić in župan. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje  

 

PREDLOG SKLEPA Svetniškega kluba samostojnih svetnikov ZA SPREMEMBO 

DNEVNEGA REDA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se s predlaganega dnevnega reda 11. 

seje mestnega sveta umakne 7. točka z naslovom »Osnutek Odloka o zbiranju komunalnih 

odpadkov v Mestni občini Ljubljana«.  
 

Navzočnost je priglasilo 37 svetnikov. 

Za so glasovali 4 svetniki. Proti je glasovalo 22 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 11. seje mestnega sveta. 
 

Navzočnost se ni spremenila (37 svetnikov). 

Za je glasovalo 36 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Predlagani dnevni red je bil sprejet. 

 

 

 

 

 

 



 

 

AD 1. 

 

POTRDITEV ZAPISNIKA 10. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje.  

 

O zapisniku 10. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana ni razpravljal nihče, zato je župan dal 

na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi zapisnik 10. seje Mestnega sveta Mestne občine 

Ljubljana z dne 16. decembra 2019. 

 

Navzočnost je priglasilo 28 svetnikov. 

Za je glasovalo 34 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 je poslala svetnica Mojca Sojar (glede urejanja 

lastništva zemljišč v MOL). 

 

Vprašanja in pobude so poslali: 

- svetnica Ana Zagožen (glede  

  1. posipa na pločnikih, 

  2. težav stanovalcev Jakčeve ulice 12-18, Štepanjsko naselje), 

- svetnik Janez Stariha (glede univerzalne temeljne dobrine), 

- svetnik dr. Dragan Matić (glede 

  1. subvencioniranja toplotnih črpalk, 

  2. zasebnega zemljišča v bližini OŠ Majde Vrhovnik, 

  3. brezplačnega parkiranja na Žalah), 

- Svetniški klub Levica (glede domobranskega pokopališča na Orlovem vrhu), 

- svetnica Urška Honzak (glede zagotavljanja neprofitnih najemnih stanovanj), 

- svetnica dr. Asta Vrečko (glede 

  1. Kolizeja, 

  2. parkiranja pred hotelom Slon na Slovenski cesti), 

- Svetniški klub SDS (glede smeti v bližini Stadiona Stožice),  

- svetnica Maruša Babnik (glede »trubačev« v Ljubljani v decembrskem času), 

- svetnica Mojca Sojar (glede degradiranega prostora v križišču med Tržaško in Viško cesto) 

 

Prejeli so tudi odgovore na vprašanja z 10. seje. Prav tako je odgovor na vprašanje s te seje prejela 

svetnica Ana Zagožen (glede posipa na pločnikih). 

 

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

 

Na vprašanje svetnice sta odgovorila Simona Remih, vodja Oddelka za ravnanje z nepremičninami, 

in župan.  

 



 

 

 

AD 3. 

 

POROČILO ŽUPANA 

 

Župan je predstavil poročilo. 

 

 

AD 4. 

 

KADROVSKE ZADEVE 

 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli po sklicu seje. 

 

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

obrazložitev. 

 

1. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU TREH PREDSTAVNIKOV 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 : 

 

- Damjan HUDIN 

- Diana JUŽNIČ 

- Josipina Pika TRPIN 

 

II. 

Mandat imenovanih traja štiri leta. 

 

Navzočnost je priglasilo 39 svetnikov. 

Za je glasovalo 33 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

2. PREDLOG SKLEPA O PRENEHANJU MANDATA IN IMENOVANJU NADOMESTNE 

ČLANICE MESTNE OBČINE LJUBLJANA V SVET JAVNEGA ZAVODA SLOVENSKO 

MLADINSKO GLEDALIŠČE LJUBLJANA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

Nataši SUKIČ preneha mandat članice Sveta javnega zavoda Slovensko mladinsko gledališče 

Ljubljana. 

 

II. 

V  Svet javnega zavoda Slovensko mladinsko gledališče se za članico Mestne občine Ljubljana   

i m e n u j e: 

 



 

 

dr. Asta VREČKO. 

 

Mandat imenovane je vezan na mandat sveta zavoda.  

 

Navzočnost se ni spremenila (39 svetnikov). 

Za je glasovalo 35 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

3. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNIKOV MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA IN IZVAJALCEV LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V SVET JAVNEGA 

ZAVODA ŠPORT LJUBLJANA 

 

Razpravljal je svetnik Milan Jakopovič. 

 

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 : 

 

Rasto ODERLAP. 

 

III. 

Mandat imenovanih traja pet let in začne teči z dnem konstituiranja sveta zavoda. 

 

Navzočnost se ni spremenila (39 svetnikov). 

Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti je glasovalo 12 svetnikove. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

4. 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: 

 

I. 

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

i m e n u j e: 

Dušan BRESKVAR. 

 



 

 

II. 

Mandat imenovanega traja štiri leta.  

 

Navzočnost se ni spremenila (39 svetnikov). 

Za je glasovalo 36 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

5. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO VRTCA JARŠE 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Diani ŠUMENJAK se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Vrtca Jarše. 

 

Navzočnost se ni spremenila (39 svetnikov). 

Za je glasovalo 38 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

6. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO OSNOVNE ŠOLE VIDE 

PREGARC 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Katji ARZENŠEK KONJAJEVI se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Osnovne 

šole Vide Pregarc. 

 

Navzočnost se ni spremenila (39 svetnikov). 

Za je glasovalo 37 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

7. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA DIREKTORICO JAVNEGA ZAVODA 

VARSTVENO DELOVNI CENTER TONČKE HOČEVAR 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Petri KUŠAR STOJAKOVIČ se da pozitivno mnenje h kandidaturi za direktorico javnega 

zavoda Varstveno delovni center Tončke Hočevar. 

 

Navzočnost se ni spremenila (39 svetnikov). 

Za je glasovalo 41 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 



 

 

8. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA 

SLOVENSKO MLADINSKO GLEDALIŠČE LJUBLJANA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

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

 

Tibor MIHELIČ SYED. 

 

II. 

Mandat imenovanega traja pet let. 

 

Navzočnost se ni spremenila (39 svetnikov). 

Za je glasovalo 33 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 5. 

 

PREDLOG POSLOVNEGA NAČRTA DRUŽBE JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKA 

PARKIRIŠČA IN TRŽNICE, D. O. O., ZA LETO 2020 

 

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

gospodarske javne službe in promet ter poročilo Statutarno pravne komisije. 

 

Mag. Andrej Orač, direktor Javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o., je podal uvodno 

obrazložitev.  

 

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

 

Predsednik Statutarno pravne komisije Marjan Sedmak je povedal stališče komisije. 

 

Razpravljali so svetniki Ksenija Sever, Grega Ciglar, dr. Asta Vrečko, dr. Dragan Matić in Jožef 

Horvat ter mag. Andrej Orač in župan. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Poslovnega načrta družbe Javno 

podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d. o. o., za leto 2020. 

 

Navzočnost je priglasilo 38 svetnikov. 

Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

 

 

 



 

 

AD 6. 

 

PREDLOG POSLOVNEGA NAČRTA DRUŽBE ŽALE JAVNO PODJETJE, D.O.O., ZA 

LETO 2020 

 

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

gospodarske javne službe in promet ter poročilo Statutarno pravne komisije. 

 

Mag. Robert Martinčič, direktorja družbe Žale Javno podjetje, d.o.o., je podal uvodno obrazložitev.  

 

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

 

Predsednik Statutarno pravne komisije Marjan Sedmak je povedal stališče komisije. 

 

Razpravljali so svetniki Grega Ciglar, Jožef Horvat, dr. Dragan Matić, Aleš Čerin in Urška Honzak 

ter župan. 

 

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

Martinčič. 

 

Nato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Poslovnega načrta družbe ŽALE Javno 

podjetje, d.o.o., za leto 2020. 

 

Navzočnost je priglasilo 40 svetnikov. 

Za je glasovalo 39 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 7. 

 

OSNUTEK ODLOKA O ZBIRANJU KOMUNALNIH ODPADKOV V MESTNI OBČINI 

LJUBLJANA 

 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli 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.  

 

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

 

Predsednik Statutarno pravne komisije Marjan Sedmak je povedal stališče komisije. 

 

Razpravljali so svetniki: dr. Dragan Matić, Ida Medved, Mojca Sojar, Jožef Horvat, dr. Asta Vrečko, 

Grega Ciglar, Urška Honzak in Maša Kociper. 

 

Po končani razpravi je župan podal odgovore in pojasnila v zvezi z razpravami svetnikov. 

 

Nato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 



 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme osnutek Odloka o zbiranju komunalnih 

odpadkov v Mestni občini Ljubljana skupaj s pripombami. 

 

Navzočnost je priglasilo 35 svetnikov. 

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

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 8. 

 

OSNUTEK ODLOKA O USTANOVITVI SVETA ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V 

CESTNEM PROMETU V MESTNI OBČINI LJUBLJANA 

 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli 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.  

 

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

 

Predsednik Statutarno pravne komisije Marjan Sedmak je povedal stališče komisije. 

 

Razpravljali so svetniki: Maruša Babnik, Mojca Sojar in Jožef Horvat. 

 

Po končani razpravi je odgovore in pojasnila v zvezi z razpravami svetnikov podala mag. Jasna 

Tušar. 

 

Nato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme osnutek Odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo 

in vzgojo v cestnem prometu v Mestni občini Ljubljana skupaj s pripombami. 

 

Navzočnost je priglasilo 38 svetnikov. 

Za je glasovalo 39 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 9. 

 

PREDLOG ODLOKA O UREJANJU IN ODDAJI ZEMLJIŠČ MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA ZA POTREBE VRTIČKARSTVA 

 

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

varstvo okolja ter poročilo Statutarno pravne komisije. 

 

Nataša Jazbinšek Seršen, vodja Oddelka za varstvo okolja, je podala uvodno obrazložitev.  

 

Jožef Horvat, predsednik Odbora za varstvo okolja, je podal stališče odbora. 

 

Predsednik Statutarno pravne komisije Marjan Sedmak je povedal stališče komisije. 

 



 

 

Ker k predlogu Odloka o urejanju in oddaji zemljišč Mestne občine Ljubljana za potrebe vrtičkarstva 

ni bil vložen noben amandma, ni bilo razprave, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o urejanju in oddaji zemljišč 

Mestne občine Ljubljana za potrebe vrtičkarstva. 

 

Navzočnost je priglasilo 29 svetnikov. 

Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 10. 

 

PREDLOG ODLOKA O DOPOLNITVI ODLOKA O JAVNO-ZASEBNEM 

PARTNERSTVU ZA IZVEDBO PROJEKTA POGODBENEGA ZAGOTAVLJANJA 

PRIHRANKOV RABE ENERGIJE Z NAMENOM ENERGETSKE SANACIJE JAVNIH 

OBJEKTOV V LASTI MESTNE OBČINE LJUBLJANA S PREDLOGOM ZA HITRI 

POSTOPEK 

 

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

finance ter poročilo Statutarno pravne komisije. 

 

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

 

Mag. Mojca Lozej, predsednica Odbora za finance, je podala stališče odbora. 

 

Predsednik Statutarno pravne komisije Marjan Sedmak je povedal stališče komisije. 

 

1.) 

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

mestnega sveta). O predlogu za sprejem Odloka o dopolnitvi Odloka o javno-zasebnem 

partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z 

namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti 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 dopolnitvi Odloka o 

javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov 

rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Mestne občine 

Ljubljana sprejme po hitrem postopku. 

 

Navzočnost je priglasilo 32 svetnikov. 

Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

2.) 

Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta 

pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih 

objektov v lasti Mestne občine Ljubljana 

 



 

 

Razpravljali so svetniki Ksenija Sever, Urška Honzak, Jožef Horvat in dr. Dragan Matić ter Alenka 

Loose in župan. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o javno-

zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe 

energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Mestne občine Ljubljana. 

 

Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 

Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 11. 

 

PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K SPREMEMBAM IN DOPOLNITVAM STATUTA 

ZDRAVSTVENEGA DOMA LJUBLJANA 

 

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

zdravje in socialno varstvo in poročilo Statutarno pravne komisije. 

 

Tilka Klančar, vodja Oddelka za zdravje in socialno varstvo, je podala uvodno obrazložitev.  

 

Dunja Piškur Kosmač, podpredsednica Odbora za zdravje in socialno varstvo, je podala stališče 

odbora. 

 

Predsednik Statutarno pravne komisije Marjan Sedmak je povedal stališče komisije. 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o soglasju k Spremembam in 

dopolnitvam Statuta Zdravstvenega doma Ljubljana. 

 

Navzočnost je priglasilo 36 svetnikov. 

Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 12. 

 

PREDLOG ODLOKA O PODELITVI KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE JAVNE 

SLUŽBE V OSNOVNI ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI V MESTNI OBČINI LJUBLJANA 

S PREDLOGOM ZA HITRI POSTOPEK 

 

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

zdravje in socialno varstvo ter poročilo Statutarno pravne komisije. 

 

Tilka Klančar, vodja Oddelka za zdravje in socialno varstvo, je podala uvodno obrazložitev.  

 



 

 

Dunja Piškur Kosmač, podpredsednica Odbora za zdravje in socialno varstvo, je podala stališče 

odbora. 

 

Predsednik Statutarno pravne komisije Marjan Sedmak je povedal stališče komisije. 

 

1.) 

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

mestnega sveta). O predlogu za sprejem Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne 

službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Mestni občini 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 podelitvi koncesije za 

opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Mestni občini Ljubljana sprejme 

po hitrem postopku. 

 

Navzočnost je priglasilo 37 svetnikov. 

Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Svetnica Ida Medved je zahtevala ponovitev glasovanja. 

 

Župan je dal predlog sklepa ponovno na glasovanje. 

 

Navzočnost se ni spremenila (37 svetnikov). 

Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

2.) 

Predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni 

dejavnosti v Mestni občini Ljubljana 

 

Razpravljali so svetniki Ida Medved (pomotoma že pri prejšnji točki), Mojca Sojar in Jožef Horvat 

ter Tilka Klančar in župan. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o podelitvi koncesije za 

opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Mestni občini Ljubljana. 

 

Obrazložitev glasu je podal svetnik Milan Jakopovič. 

 

Navzočnost se ni spremenila (37 svetnikov). 

Za je glasovalo 35 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 

 

Svetnica Dunja Piškur Kosmač je zahtevala ponovitev glasovanja. 

 

Župan je dal predlog sklepa ponovno na glasovanje. 

 

Navzočnost se ni spremenila (37 svetnikov). 

Za je glasovalo 36 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 



 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 13. 

 

PREDLOG SKLEPA O POTRDITVI NAČRTA UPRAVLJANJA ZELENE PROMENADE 

OD KONGRESNEGA TRGA S PARKOM ZVEZDA VZDOLŽ VEGOVE ULICE Z 

NARODNO IN UNIVERZITETNO KNJIŽNICO DO TRNOVSKEGA MOSTU ZA 

OBDOBJE 2020-2025 

 

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. 

 

Mag. Mateja Demšič, vodja Oddelka za kulturo, je podala uvodno obrazložitev tudi za točki 14 in 15. 

 

Emilija Mitrović Miloš, podpredsednica Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost, je podala 

stališče odbora tudi za točki 14 in 15. 

 

Predsednik Statutarno pravne komisije Marjan Sedmak je povedal stališče komisije tudi za točki 14 

in 15. 

 

O 13. točki so razpravljali svetniki dr. Asta Vrečko, Gregor Slabe in Igor Horvat ter župan. Svetniku 

Gregorju Slabetu je župan v skladu s 65. členom poslovnika mestnega sveta odvzel besedo in izrekel 

opomin. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o potrditvi Načrta upravljanja 

Zelene promenade od Kongresnega trga s parkom Zvezda vzdolž Vegove ulice z Narodno in 

univerzitetno knjižnico do Trnovskega mostu za obdobje 2020-2025. 

 

Navzočnost je priglasilo 29 svetnikov. 

Za je glasovalo 37 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 14. 

 

PREDLOG SKLEPA O POTRDITVI NAČRTA UPRAVLJANJA RIMSKEGA ZIDU NA 

MIRJU ZA OBDOBJE 2020-2025 

 

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. 

 

Razpravljala je svetnica dr. Asta Vrečko. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o potrditvi Načrta upravljanja 

Rimskega zidu na Mirju za obdobje 2020-2025. 

 



 

 

Navzočnost je priglasilo 34 svetnikov. 

Za je glasovalo 38 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 15. 

 

PREDLOG SKLEPA O POTRDITVI NAČRTA UPRAVLJANJA PROMENADE OB 

NABREŽJIH IN MOSTOV REKE LJUBLJANICE ZA OBDOBJE 2020-2025 

 

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. 

 

Razpravljala sta svetnik Igor Horvat in župan. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o potrditvi Načrta upravljanja 

Promenade ob nabrežjih in mostov reke Ljubljanice za obdobje 2020-2025. 

 

Navzočnost je priglasilo 33 svetnikov. 

Za je glasovalo 38 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 16. 

 

PREDLOG SKLEPA O LOKACIJSKI PREVERITVI ZA DEL ENOTE UREJANJA 

PROSTORA SL-269, ZA STAVBO NA NASLOVU KOMENSKEGA ULICA 10 

 

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

urejanje prostora in poročilo Statutarno pravne komisije. 

 

Dr. Liljana Jankovič Grobelšek, vodja Odseka za prostorske planske akte 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 Marjan Sedmak je povedal stališče komisije. 

 

Razpravljala sta svetnica dr. Asta Vrečko in župan. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za del 

enote urejanja prostora SL-269, za stavbo na naslovu Komenskega ulica 10. 

 

Navzočnost je priglasilo 34 svetnikov. 

Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 

 



 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 17. 

 

PREDLOG SKLEPA O LOKACIJSKI PREVERITVI ZA DEL OBMOČJA, KI SE UREJA Z 

ODLOKOM O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA DEL 

OBMOČJA UREJANJA BS 4/1 RUSKI CAR, BS 4/2 STOŽICE, BS 4/3 JEŽICA IN BS 4/4 

MALA VAS 

 

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

urejanje prostora in poročilo Statutarno pravne komisije. 

 

Irena Ostojić, 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 Marjan Sedmak je povedal stališče komisije. 

 

Razpravljali so svetnika Jožef Horvat in Gregor Slabe ter župan. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za del 

območja, ki se ureja z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja 

urejanja BS 4/1 Ruski car, BS 4/2 Stožice, BS 4/3 Ježica in BS 4/4 Mala vas.  

 

Navzočnost je priglasilo 36 svetnikov. 

Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 18. 

 

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 s pripombama in poročilo Statutarno pravne komisije. 

 

Irena Ostojić, 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 Marjan Sedmak je povedal stališče komisije. 

 

Razpravljali so svetnici Mojca Sojar in dr. Asta Vrečko ter župan. 

 

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 36 svetnikov. 

Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti so glasovali 4 svetniki. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 19. 

 

DOPOLNJENI OSNUTEK ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM 

NAČRTU 391 JURČKOVA ZAHOD 

 

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

urejanje prostora s pripombami in poročilo Statutarno pravne komisije. 

 

Irena Ostojić, 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 Marjan Sedmak je povedal stališče komisije. 

 

Razpravljali so svetniki dr. Asta Vrečko, Urška Honzak in Jožef Horvat 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 391 Jurčkova zahod skupaj s pripombami. 

 

Navzočnost je priglasilo 35 svetnikov. 

Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 20. 

 

DOPOLNJENI OSNUTEK ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM 

NAČRTU 251 STANOVANJSKA CONA ZADOBROVA - DEL 

 

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

urejanje prostora in poročilo Statutarno pravne komisije. 

 

Irena Ostojić, 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 Marjan Sedmak je povedal stališče komisije. 



 

 

 

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 251 Stanovanjska cona Zadobrova – del. 

 

Navzočnost je priglasilo 36 svetnikov. 

Za je glasovalo 36 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 21. 

 

PREDLOG ODLOKA O IMENOVANJU ULIC, POTI, TRGA IN PARKA TER O 

SPREMEMBAH POTEKOV ULIC NA OBMOČJU MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

 

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

komisije. 

 

Grega Ciglar, predsednik Komisije za poimenovanje naselij in ulic, je podal uvodno obrazložitev. 

 

Predsednik Statutarno pravne komisije Marjan Sedmak je povedal stališče komisije. 

 

Ker k predlogu Odloka o imenovanju ulic, poti, trga in parka ter o spremembah potekov ulic na 

območju Mestne občine Ljubljana ni bil vložen noben amandma, ni bilo razprave, zato je župan dal 

na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o imenovanju ulic, poti, trga in 

parka ter o spremembah potekov ulic na območju Mestne občine Ljubljana. 

 

Navzočnost je priglasilo 32 svetnikov. 

Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

S tem je bil izčrpan dnevni red 11. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, zato je župan ob 

18.44 uri sejo končal. 
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