
 

Številka: 90000-1/2020-56 

Datum:  12. 5. 2020 

 

 

ZAPISNIK 

 

 

12. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, ki je bila v ponedeljek, 4. maja 2020. 

 

Seja je potekala v Hribarjevi dvorani na Ljubljanskem gradu. 

 

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, 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, Mojca Škrinjar Francka Trobec, Matjaž Vede, Nada Verbič, dr. Asta Vrečko, Martina Vuk, 

Ana Zagožen, Jelka Žekar in Julka Žibert.  

 

Seja se je pričela ob 15.31 uri ob navzočnosti 43 svetnikov. 

 

Župan je povedal, da bo glasovanje potekalo s kartoni, zeleni karton se dvigne pri glasovanju za, 

rdeči pri glasovanju proti. Župan je nato dodal, da je vsak svetnik dobil tudi seznam glasovanj v 

papirni obliki, in svetnike prosil, da pri vsakem glasovanju obkrožijo svoj glas in se na koncu 

podpišejo. Nato je povedal še, da bo razprava potekala za govorniškim odrom. 

 

Župan je svetnike seznanil, da 171. člen poslovnika mestnega sveta določa, da so v izrednem stanju 

oziroma izrednih razmerah, ko je delovanje sveta ovirano, dopustna odstopanja od postopkov in 

načina delovanja sveta, ki jih določata statut in poslovnik. Odstopanje je tako možno tudi glede 

javnosti dela sveta. Zato je svetnike že obvestil, da bo seja mestnega sveta potekala brez navzočnosti 

občanov.  

 

To odstopanje mora potrditi tudi mestni svet, zato je župan dal na glasovanje   

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

V skladu s 171. členom Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana 12. seja mestnega 

sveta poteka brez navzočnosti občanov. 

 

Navzočnost je priglasilo 43 svetnikov. 

Za je glasovalo 43 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

V skladu s 93. členom Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana odloča mestni svet o 

mandatnih vprašanjih na začetku seje. Svetniki so prejeli predlog ugotovitvenega sklepa Komisije 



 

 

za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja o potrditvi mandata člana mestnega sveta Matjažu 

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

uvodno obrazložitev.  

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG UGOTOVITVENEGA SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana  p o t r d i  mandat člana Mestnega sveta Mestne občine 

Ljubljana Matjažu VEDETU.  

 

Mandat člana je vezan na mandat članov mestnega sveta. 

 

Mandat se začne z dnem sprejema tega ugotovitvenega sklepa.  

 

Navzočnost se ni spremenila (43 svetnikov). 

Za je glasovalo 43 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

Dnevni red 12. seje so svetniki prejeli s sklicem seje: 

1. Potrditev zapisnika 11. 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 Sklepa o pozitivnem predhodnem mnenju k Strateškemu načrtu Mestnega 

gledališča ljubljanskega za obdobje 2020-2024 

6. Letno poročilo javnega zavoda Turizem Ljubljana za poslovno leto 2019 

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

dejavnosti v Mestni občini Ljubljana s predlogom za hitri postopek  

8. Predlog Sklepa o soglasju k Statutu Javnega zavoda ŠPORT LJUBLJANA 

9. Predlog Odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Mestni 

občini Ljubljana 

10. Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za dele enot urejanja prostora MS-132, MS-171 

in MS-172  

11. Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 229 

ŠMARTINKA – ŽITO (del) 

12. Predlog Odloka o zbiranju komunalnih odpadkov v Mestni občini Ljubljana 

13. Predlog Koncesijskega akta za podelitev koncesije za vzpostavitev in upravljanje 

javnega sistema izposoje in souporabe električnih vozil na območju Mestne občine 

Ljubljana 

14. Predlog Sklepa o odvzemu statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah ID znak: 

parcela 2636 2223/3, parcela 2636 598/5 in parcela 1732 658/8 

15. a) Predlog Sklepa o soglasju k osnutku besedila pravnega posla - Prodajne pogodbe za  

    počitniški dom v Poreču, Republika Hrvaška  

       b) Predlog Sklepa o soglasju k osnutku besedila pravnega posla - Menjalne pogodbe  

16. Predlog Sklepa o ugotovitvi javne koristi 

 

Po sklicu so svetniki prejeli obvestilo, da župan s predlaganega dnevnega reda 12. seje umika 11. 

točko z naslovom »Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 

229 ŠMARTINKA – ŽITO (del)« in 15.a točko z naslovom »Predlog Sklepa o soglasju k osnutku 

besedila pravnega posla - Prodajne pogodbe za počitniški dom v Poreču, Republika Hrvaška«. 

Ostale točke se ustrezno preštevilčijo. 

 

Obenem je župan predlagal, da se dnevni red te seje razširi z novima točkama, in sicer: 

http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/8p&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/8p&FolderCTID=0x012000ADED367023894943B4C6D02764788300&View=%7b4D380C8E-5C5B-4C50-9C40-661ECE9FC068%7d
http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/k%20tč.%204.2.PDF


 

 

- 17. točko z naslovom »Predlog Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve Mestne občine 

Ljubljana za financiranje izdatkov, povezanih z izvajanjem ukrepov preprečevanja širjenja 

COVID-19, in blažitev posledic razglasitve epidemije s predlogom za hitri postopek« in 

- 18. točko z naslovom  »a) Predlog Sklepa o podelitvi naziva častni meščan  

                                              glavnega mesta Ljubljana 

                                       b) Predlog Sklepa o podelitvi nagrad glavnega  

                                           mesta Ljubljana za leto  2020 

                                       c) Predlog Sklepa o podelitvi plaket glavnega  

                                           mesta Ljubljana za leto 2020«. 

 

Po sklicu seje so svetniki prejeli predlog Svetniškega kluba Levica za umik predlagane 13. točke z 

naslovom »Predlog Koncesijskega akta za podelitev koncesije za vzpostavitev in upravljanje 

javnega sistema izposoje in souporabe električnih vozil na območju Mestne občine Ljubljana«. 

 

Prejeli so tudi predloge Svetniškega kluba Levica, Svetniškega kluba samostojnih svetnikov in 

Svetniškega kluba SD za umik 15.a točke z naslovom »Predlog Sklepa o soglasju k osnutku 

besedila pravnega posla - Prodajne pogodbe za počitniški dom v Poreču, Republika Hrvaška«. 

Župan je povedal, da o teh predlogih mestni svet ne bo glasoval, ker je že sam točko umaknil. 

 

Prav tako so svetniki prejeli predlog Svetniškega kluba NSi za umik 16. točke z naslovom »Predlog 

Sklepa o ugotovitvi javne koristi«.  
 

O dnevnem redu so razpravljali svetniki: Jožef Horvat, dr. Dragan Matić in Milan Jakopovič. 

 

Svetnik dr. Dragan Matić je v svoji razpravi napovedal, da se bo v izogib možnemu konfliktu 

interesov pri predlagani 16. točki izločil iz razprave in glasovanja. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje: 

 

1. PREDLOG SKLEPA Svetniškega kluba Levica za SPREMEMBO DNEVNEGA REDA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se s predlaganega dnevnega reda 12. 

seje mestnega sveta umakne 13. točka z naslovom »Predlog Koncesijskega akta za podelitev 

koncesije za vzpostavitev in upravljanje javnega sistema izposoje in souporabe električnih vozil 

na območju Mestne občine Ljubljana«. 
 

Navzočnost se ni spremenila (43 svetnikov). 

Za je glasovalo 16 svetnikov. Proti je glasovalo 25 svetnikov. 

 

Predlagana sprememba dnevnega reda ni bila sprejeta. 

 

 

2. PREDLOG SKLEPA Svetniškega kluba NSi za SPREMEMBO DNEVNEGA REDA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se s predlaganega dnevnega reda 12. 

seje mestnega sveta umakne 16. točka z naslovom »Predlog Sklepa o ugotovitvi javne koristi«.  
 

Navzočnost se ni spremenila (43 svetnikov). 

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

 

Predlagana sprememba dnevnega reda ni bila sprejeta. 

 

 

 

 

 



 

 

3. PREDLOG SKLEPA župana ZA SPREMEMBO DNEVNEGA REDA: 

 

Dnevni red 12. seje mestnega sveta se razširi z novo 17. točko z naslovom »Predlog Odloka o 

uporabi sredstev proračunske rezerve Mestne občine Ljubljana za financiranje izdatkov, 

povezanih z izvajanjem ukrepov preprečevanja širjenja COVID-19, in blažitev posledic 

razglasitve epidemije s predlogom za hitri postopek«. 

 

Navzočnost se ni spremenila (43 svetnikov). 

Za je glasovalo 43 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Predlagana sprememba dnevnega reda je bila sprejeta. 

 

 

4. PREDLOG SKLEPA župana ZA SPREMEMBO DNEVNEGA REDA: 

 

Dnevni red 12. seje mestnega sveta se razširi z novo 18. točko z naslovom  

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

b) Predlog Sklepa o podelitvi nagrad glavnega mesta Ljubljana za leto 2020  

c) Predlog Sklepa o podelitvi plaket glavnega mesta Ljubljana za leto 2020«.  

      

Navzočnost se ni spremenila (43 svetnikov). 

Za je glasovalo 44 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Predlagana sprememba dnevnega reda je bila sprejeta. 

 

 

Nato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

  

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

skupaj s spremembami. 

 

Navzočnost se ni spremenila (43 svetnikov). 

Za je glasovalo 42 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 

 

Predlagani dnevni red je bil sprejet. 

 

 

AD 1. 

 

POTRDITEV ZAPISNIKA 11. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje.  

 

O zapisniku 11. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana ni razpravljal nihče, zato je župan dal 

na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi zapisnik 11. seje Mestnega sveta Mestne občine 

Ljubljana z dne 3. februarja 2020. 

 

Navzočnost je priglasilo 44 svetnikov. 

Za je glasovalo 44 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 poslal svetnik Jožef Horvat (glede gradnje kanala 

C0). 

 

Vprašanja in pobude so poslali: 

- svetnik Janez Stariha (glede  

  1. oviranja kolesarjev s količki in zapornicami, 

  2. izrednega univerzalnega temeljnega dohodka), 

- svetnica Maruša Babnik (glede 4. izredne seje mestnega sveta), 

- Svetniški klub SD (glede 

  1. oglaševanja na javnih mestih, 

  2. vpetosti poslovnih in industrijskih con v shemo LPP in kolesarsko omrežje), 

- svetnica Martina Vuk (glede 

  1. družbene infrastrukture na Brdu, 

  2. osvetlitve Knafljevega prehoda), 

- svetnica Ana Zagožen (glede vodostaja potoka iz Podsmreke), 

- svetnica Maša Kociper (glede 

  1. potniškega prometa po Ljubljanici, 

  2. propadajoče hiše na ulici Trnovski pristan), 

- svetnica mag. Katja Damij (glede 

  1. sklicevanja spletnih sej, 

  2. dobave energentov), 

- Svetniški klub samostojnih svetnikov (glede priključka Gameljska), 

- svetnica Mojca Škrinjar (glede zmanjšanja ravni hrupa), 

- svetnik Milan Jakopovič (glede 

  1. delovanja betonarne ob Cesti v Gorice, 

  2. smernic za uporabo športnih objektov na prostem in fitnes parka v  

      Podutiku, 

  3. trajnostne mobilnosti v MOL, 

  4. podaljšanja ukrepa brezplačnih parkirišč, 

  5. obratovanja LPP po odpravi začasne prepovedi obratovanja, 

  6. spodbujanja kolesarjenja v Ljubljani, 

  7. poimenovanja javnega prostora po inž. Nadi  Sedlar), 

- svetnik dr. Zvone Čadež (glede seznama nepremičnin, ki jih MOL oddaja v najem), 

- svetnica dr. Asta Vrečko (glede uvedbe »pop-up« rumenih pasov za kolesa). 

 

Prejeli so tudi odgovore na vprašanja z 11. seje. Prav tako so prejeli odgovore na nekatera 

vprašanja s te seje, in sicer: svetnik Janez Stariha (glede oviranja kolesarjev s količki in 

zapornicami), Svetniški klub SD (glede oglaševanja na javnih mestih), svetnica Martina Vuk 

(glede osvetlitve Knafljevega prehoda), svetnica Maša Kociper (glede propadajoče hiše na ulici 

Trnovski pristan) in svetnica Maruša Babnik ter svetnica mag. Katja Damij na vsa svoja 

vprašanja. 

 

Besedo za ustno postavitev vprašanja je župan dal svetniku Jožefu Horvatu. 

 



 

 

Na vprašanje svetnika sta odgovorila David Polutnik, vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti in 

promet, 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 PRENEHANJU MANDATA IN IMENOVANJU 

NADOMESTNEGA ČLANA KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN 

IMENOVANJA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

Dr. Anžetu LOGARJU preneha mandat člana komisije. 

  

II. 

V Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se za člana  i m e n u j e : 

 

Gregor SLABE. 

 

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

 

Navzočnost je priglasilo 45 svetnikov. 

Za je glasovalo 44 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

2. PREDLOG SKLEPA O PRENEHANJU MANDATA IN IMENOVANJU 

NADOMESTNE ČLANICE VOLILNE KOMISIJE MESTNE OBČINE LJUBLJANA 
 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

Jožetu RUPARČIČU preneha mandat člana Volilne komisije Mestne občine Ljubljana. 

  

 



 

 

II. 

V Volilno komisijo Mestne občine Ljubljana se za članico  i m e n u j e : 

 

Andreja SEDEJ GRČAR, roj. 1966, Kavškova ulica 8, Ljubljana. 

 

Mandat imenovane je vezan na mandat Volilne komisije Mestne občine Ljubljana.  

 

Navzočnost se ni spremenila (45 svetnikov). 

Za je glasovalo 45 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

3. PREDLOG SKLEPA O PRENEHANJU MANDATA IN IMENOVANJU NADOMESTNIH 

PREDSTAVNIKOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA V SVET OSNOVNE ŠOLE JOŽETA 

MOŠKRIČA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

Marku LEBARJU in Bojani PETKOVIČ preneha mandat članov Sveta Osnovne šole Jožeta 

Moškriča. 

  

II. 

V  Svet Osnovne šole Jožeta Moškriča se za predstavnika Mestne občine Ljubljana   

i m e n u j e t a: 

 

Janez HAFNER in Doroteja SENČUR. 

 

Mandat imenovanih je vezan na mandat sveta šole.  

 

Navzočnost se ni spremenila (45 svetnikov). 

Za je glasovalo 45 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

4. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA V SVET BIOTEHNIŠKEGA IZOBRAŽEVALNEGA CENTRA LJUBLJANA 
 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

 

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

 

Anže BERTALANIČ. 

 

II. 

 

Mandat imenovanega traja štiri leta. 

 



 

 

Navzočnost se ni spremenila (45 svetnikov). 

Za je glasovalo 45 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

5. PREDLOG SKLEPA O PREDLOGU ZA IMENOVANJE PETIH ČLANOV SVETA 

OBMOČNE IZPOSTAVE JAVNEGA SKLADA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURNE 

DEJAVNOSTI LJUBLJANA 
 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestna občina Ljubljana   p r e d l a g a, da se v Svet območne izpostave Javnega sklada 

Republike Slovenije za kulturne dejavnosti Ljubljana  i m e n u j e j o : 

 

 Radovan JAUŠOVEC  

 Gregor KORITNIK 

 Miha MAVER 

 Zora PERENDA 

 Jasna ŽITNIK 

 

Navzočnost se ni spremenila (45 svetnikov). 

Za je glasovalo 45 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

6. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO VRTCA POD GRADOM 
 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Ajdi ŠIMNIC se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Vrtca Pod Gradom. 

 

Navzočnost se ni spremenila (45 svetnikov). 

Za je glasovalo 45 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

7. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO VRTCA VODMAT 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Marti KOROŠEC se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Vrtca Vodmat. 

 

Navzočnost se ni spremenila (45 svetnikov). 

Za je glasovalo 45 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 



 

 

 

8. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO OSNOVNE ŠOLE 

KARLA DESTOVNIKA KAJUHA 
 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Sonji ŠORLI se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Osnovne šole Karla 

Destovnika Kajuha. 

 

Navzočnost se ni spremenila (45 svetnikov). 

Za je glasovalo 45 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

9. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO OSNOVNE ŠOLE 

VRHOVCI 
 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Marjanci VAMPELJ se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Osnovne šole 

Vrhovci. 

 

Navzočnost se ni spremenila (45 svetnikov). 

Za je glasovalo 45 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

10. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO VIŠJE STROKOVNE 

ŠOLE BIOTEHNIŠKEGA IZOBRAŽEVALNEGA CENTRA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mag. Tjaši VIDRIH se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Višje strokovne šole 

Biotehniškega izobraževalnega centra. 

 

Navzočnost se ni spremenila (45 svetnikov). 

Za je glasovalo 45 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

11. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJA SREDNJE GRADBENE, 

GEODETSKE IN OKOLJEVARSTVENE ŠOLE LJUBLJANA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 



 

 

Gvidu JAGRU se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnatelja Srednje gradbene, 

geodetske in okoljevarstvene šole Ljubljana. 

 

Navzočnost se ni spremenila (45 svetnikov). 

Za je glasovalo 45 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

12. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO SREDNJE TEHNIŠKE 

IN STROKOVNE ŠOLE KOT ORGANIZACIJSKE ENOTE ŠOLSKEGA CENTRA ZA 

POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mag. Simoni ZUPANČIČ se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Srednje 

tehniške in strokovne šole kot organizacijske enote Šolskega centra za pošto, ekonomijo in 

telekomunikacije. 

 

Navzočnost se ni spremenila (45 svetnikov). 

Za je glasovalo 45 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

13. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA POMOČNICO DIREKTORICE CENTRA 

ZA SOCIALNO DELO LJUBLJANA, ENOTE MOSTE – POLJE 
 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Gordani ČIŽMAN se da pozitivno mnenje h kandidaturi za pomočnico direktorice Centra za 

socialno delo Ljubljana, enote Moste – Polje. 

 

Navzočnost se ni spremenila (45 svetnikov). 

Za je glasovalo 45 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

14. PREDLOG MNENJA K IMENOVANJU DIREKTORICE DOMA UPOKOJENCEV 

CENTER, TABOR -  POLJANE 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Jeri GROBELNIK se da pozitivno mnenje k imenovanju direktorice Doma upokojencev 

Center, Tabor - Poljane. 

 

Navzočnost se ni spremenila (45 svetnikov). 

Za je glasovalo 45 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 



 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

15. PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K IMENOVANJU DIREKTORICE JAVNEGA 

ZAVODA MALA ULICA - CENTRA ZA OTROKE IN DRUŽINE V LJUBLJANI 
 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občina Ljubljana daje soglasje k imenovanju mag. Eve STRMLJAN 

KRESLIN za direktorico Javnega zavoda Mala ulica – Centra za otroke in družine v Ljubljani. 

 

Mandat imenovane traja pet let. 

 

Navzočnost se ni spremenila (45 svetnikov). 

Za je glasovalo 44 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

16. PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K IMENOVANJU DIREKTORICE 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. Mateje HUDOKLIN za 

direktorico Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana. 

  

II. 

Mandat imenovane traja štiri leta. 

 

Navzočnost se ni spremenila (45 svetnikov). 

Za je glasovalo 45 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 5. 

 

PREDLOG SKLEPA O POZITIVNEM PREDHODNEM MNENJU K STRATEŠKEMU 

NAČRTU MESTNEGA GLEDALIŠČA LJUBLJANSKEGA ZA OBDOBJE 2020-2024 

 

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

kulturo in raziskovalno dejavnost. 

 

Barbara Hieng Samobor, direktorica MGL, je podala uvodno obrazložitev.  

 

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

 

Predsednik Statutarno pravne komisije Marjan Sedmak je povedal stališče komisije. 

 



 

 

Razpravljali sta svetnici Mojca Škrinjar in Martina Vuk. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o pozitivnem predhodnem 

mnenju k Strateškemu načrtu Mestnega gledališča ljubljanskega za obdobje 2020-2024. 

 

Navzočnost je priglasilo 45 svetnikov. 

Za je glasovalo 45 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 6. 

 

LETNO POROČILO JAVNEGA ZAVODA TURIZEM LJUBLJANA ZA POSLOVNO LETO 

2019 

 

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

gospodarske dejavnosti, turizem in kmetijstvo. 

 

Mag. Petra Stušek, direktorica javnega zavoda Turizem Ljubljana, je podala uvodno obrazložitev.  

 

Uroš Minodraš, predsednik Odbora za gospodarske dejavnosti, turizem in kmetijstvo, je podal 

stališče odbora. 

 

Predsednik Statutarno pravne komisije Marjan Sedmak je povedal stališče odbora. 

 

Razpravljali so svetnice Mojca Sojar, Maruša Babnik in Ida Medved 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 2019. 

 

Navzočnost je priglasilo 44 svetnikov. 

Za je glasovalo 44 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 7. 

 

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 amandma župana in poročilo 

pristojnega Odbora za zdravje in socialno varstvo. 

 

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

 



 

 

Mojca Škrinjar, predsednica 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 42 svetnikov. 

Za je glasovalo 40 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 

 

O aktu v celoti in o 3. členu predloga odloka, h kateremu je župan vložil amandma, ni razpravljal 

nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

AMANDMA župana: 

 

V prvem odstavku 3. člena se v alineji za besedilom »paliativna patronažna zdravstvena nega« 

postavi vejica in doda besedilo »ki jo je prenehalo izvajati Slovensko društvo Hospic,«, za 

besedilom »v predvidenem obsegu 2,00 programa« se vejica nadomesti s piko ter črta besedilo 

»ki se s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije financira v obsegu 1,4 tima 

zdravstvene vzgoje in 0,6 tima nege in patronaže.«. 

 

Navzočnost se ni spremenila (42 svetnikov). 

Za je glasovalo 41 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Amandma je bil sprejet. 

 

 

Nato je župan dal na glasovanje še 

 

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 skupaj 

s sprejetim amandmajem. 

 

Navzočnost se ni spremenila (42 svetnikov). 

Za je glasovalo 41 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 



 

 

AD 8. 

 

PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K STATUTU JAVNEGA ZAVODA ŠPORT 

LJUBLJANA 

 

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

šport in popravek poročila pristojnega odbora. 

 

Marko Kolenc, vodja Oddelka za šport, je podal uvodno obrazložitev.  

 

Dr. Marta Bon, predsednica Odbora za šport, je podala stališče odbora. 

 

Predsednik Statutarno pravne komisije Marjan Sedmak je povedal stališče komisije. 

 

Razpravljali sta svetnici Mojca Sojar in Ksenija Sever. 

 

Po končani razpravi sta odgovore in pojasnila v zvezi z razpravama svetnic podala Marko Kolenc in 

župan. 

 

Nato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o soglasju k Statutu Javnega 

zavoda ŠPORT LJUBLJANA. 

 

Obrazložitev glasu je podal svetnik Gregor Slabe. 

 

Navzočnost je priglasilo 44 svetnikov. 

Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti je glasovalo 10 svetnikov. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 9. 

 

PREDLOG 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 

javne gospodarske službe in promet. 

 

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. 

 

Ker k predlogu Odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Mestni 

občini 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 ustanovitvi Sveta za preventivo 

in vzgojo v cestnem prometu v Mestni občini Ljubljana. 

 



 

 

Navzočnost je priglasilo 40 svetnikov. 

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

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 10. 

 

PREDLOG SKLEPA O LOKACIJSKI PREVERITVI ZA DELE ENOT UREJANJA 

PROSTORA MS-132, MS-171 IN MS-172 

 

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

urejanje prostora.  

 

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 Marjan Sedmak je povedal stališče komisije. 

 

Razpravljali sta svetnici Mojca Škrinjar in dr. Asta Vrečko. 

 

Po končani razpravi je župan podal odgovore in pojasnila v zvezi z razpravama svetnic in nato dal na 

glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

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

enot urejanja prostora MS-132, MS-171 in MS-172.  

 

Navzočnost je priglasilo 42 svetnikov. 

Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti so glasovali 4 svetniki. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 11. 

 

PREDLOG 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 

javne gospodarske službe in promet. 

 

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. 

 

Ker k predlogu Odloka o zbiranju komunalnih odpadkov v Mestni občini 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 zbiranju komunalnih 

odpadkov v Mestni občini Ljubljana. 

 

Obrazložitev glasu so podali svetniki Ida Medved, Mojca Škrinjar in Milan Jakopovič. 

 

Navzočnost je priglasilo 42 svetnikov. 

Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti je glasovalo 13 svetnikov. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 12. 

 

PREDLOG KONCESIJSKEGA AKTA ZA PODELITEV KONCESIJE ZA VZPOSTAVITEV 

IN UPRAVLJANJE JAVNEGA SISTEMA IZPOSOJE IN SOUPORABE ELEKTRIČNIH 

VOZIL NA OBMOČJU MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

 

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

gospodarske javne službe in promet.  

 

Matic Sopotnik iz Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet 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: Urška Honzak, dr. Asta Vrečko, dr. Dragan Matić, Mojca Sojar, Daniel 

Avdagič in Maša Kociper. 

 

Po končani razpravi je odgovore in pojasnila v zvezi z razpravami svetnikov podal župan ni nato dal 

na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Koncesijskega akta za podelitev 

koncesije za vzpostavitev in upravljanje javnega sistema izposoje in souporabe električnih vozil 

na območju Mestne občine Ljubljana. 

 

Navzočnost je priglasilo 44 svetnikov. 

Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti je glasovalo 14 svetnikov. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 13. 

 

PREDLOG SKLEPA O ODVZEMU STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA NA 

NEPREMIČNINAH ID ZNAK: PARCELA 2636 2223/3, PARCELA 2636 598/5 IN PARCELA 

1732 658/8 

 

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.  

 

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 Ksenija Sever ter župan. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

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

javnega dobra na nepremičninah ID znak: parcela 2636 2223/3, parcela 2636 598/5 in parcela 

1732 658/8. 

 

Navzočnost je priglasilo 43 svetnikov. 

Za je glasovalo 40 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 14. 

 

PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K OSNUTKU BESEDILA PRAVNEGA POSLA - 

MENJALNE POGODBE 

 

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

ravnanje z nepremičninami.  

 

Simona Remih, vodja Oddelka za ravnanje z nepremičninami, je podala uvodno obrazložitev.  

 

Jelka Žekar, predsednica Odbora za ravnanje z nepremičninami, je podala stališče odbora. 

 

Predsednik Statutarno pravne komisije Marjan Sedmak je povedal stališče komisije. 

 

Razpravljala je svetnica dr. Asta Vrečko. 

 

Po končani razpravi je odgovore in pojasnila v zvezi z razpravo svetnice podal župan in nato dal na 

glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 
 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o soglasju k osnutku besedila 

pravnega posla - Menjalne pogodbe. 

 

Obrazložitev glasu je podala svetnica Ida Medved. 
 

Navzočnost je priglasilo 44 svetnikov. 

Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti je glasovalo 13 svetnikov. 
 

Sklep je bil sprejet. 
 

 

AD 15. 

 

PREDLOG SKLEPA O UGOTOVITVI JAVNE KORISTI 

 

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

ravnanje z nepremičninami.  



 

 

 

David Polutnik, vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, in župan sta podala uvodno 

obrazložitev.  

 

Jelka Žekar, predsednica Odbora za ravnanje z nepremičninami, je podala stališče odbora. 

 

Predsednik Statutarno pravne komisije Marjan Sedmak je povedal stališče komisije. 

 

Razpravljala sta svetnika Jožef Horvat in Mojca Škrinjar. 

 

Po končani razpravi je odgovore in pojasnila v zvezi z razpravama svetnikov podal župan in nato dal 

na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o ugotovitvi javne koristi. 

 

Navzočnost je priglasilo 44 svetnikov. 

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

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 16. 

 

PREDLOG ODLOKA O UPORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE MESTNE 

OBČINE LJUBLJANA ZA FINANCIRANJE IZDATKOV, POVEZANIH Z 

IZVAJANJEM UKREPOV PREPREČEVANJA ŠIRJENJA COVID-19, IN BLAŽITEV 

POSLEDIC RAZGLASITVE EPIDEMIJE S PREDLOGOM ZA HITRI POSTOPEK 

 

Gradivo so svetniki prejeli po sklicu seje s predlogom za razširitev dnevnega reda. Po sklicu seje so 

prejeli poročilo pristojnega Odbora za finance. 

 

Saša Bistan, vodja Oddelka za finance in računovodstvo, 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 uporabi sredstev proračunske rezerve Mestne 

občine Ljubljana za financiranje izdatkov, povezanih z izvajanjem ukrepov preprečevanja 

širjenja COVID-19, in blažitev posledic razglasitve epidemije 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 uporabi sredstev 

proračunske rezerve Mestne občine Ljubljana za financiranje izdatkov, povezanih z 

izvajanjem ukrepov preprečevanja širjenja COVID-19, in blažitev posledic razglasitve 

epidemije sprejme po hitrem postopku. 

 

Navzočnost je priglasilo 44 svetnikov. 

Za je glasovalo 43 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 



 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

2.) 

Predlog Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve Mestne občine Ljubljana za 

financiranje izdatkov, povezanih z izvajanjem ukrepov preprečevanja širjenja COVID-19, 

in blažitev posledic razglasitve epidemije 

 

Razpravljali so svetniki: Urška Honzak, mag. Marko Koprivc in Maša Kociper. 

 

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

na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o uporabi sredstev 

proračunske rezerve Mestne občine Ljubljana za financiranje izdatkov, povezanih z 

izvajanjem ukrepov preprečevanja širjenja COVID-19, in blažitev posledic razglasitve 

epidemije. 

 

Navzočnost se ni spremenila (44 svetnikov). 

Za je glasovalo 44 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 17. 

 

A) PREDLOG SKLEPA O PODELITVI NAZIVA ČASTNI MEŠČAN GLAVNEGA MESTA 

LJUBLJANA 

 

B) PREDLOG SKLEPA O PODELITVI NAGRAD GLAVNEGA MESTA LJUBLJANA 

ZA LETO 2020 

 

C) PREDLOG SKLEPA O PODELITVI PLAKET GLAVNEGA MESTA LJUBLJANA ZA 

LETO 2020 

 

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  

 

Razpravljali so svetniki Gregor Slabe, dr. Zvone Čadež in Aleš Čerin ter župan. 

 

Svetnica Maša Kociper je v zvezi z razpravo svetnika Gregorja Slabeta podala POSTOPKOVNI 

PREDLOG SKLEPA, da svetnik lahko pove svoje mnenje in se svobodno odloči, ali bo nekoga 

podprl ali ne, ne pa da navaja nekaj, kar ni preverljivo, in s tem zavaja javnost; hkrati pa črni človeka, 

ki ni prisoten in se o teh »dejstvih« ne more izjaviti. 

 

Pojasnilo v zvezi s postopkovnim predlogom svetnice je podal župan. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje: 



 

 

 

1. PREDLOG SKLEPA: 

 

Naziv častna meščanka glavnega mesta Ljubljana prejme: 

 

- prof. dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič 

 

Navzočnost je priglasilo 45 svetnikov. 

Za je glasovalo 33 svetnikov. Proti je glasovalo 11 svetnikov. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

2. PREDLOG SKLEPA: 

 

Naziv častni meščan glavnega mesta Ljubljana prejme: 

 

-  akademik zasl. prof. dr. Jože Mencinger 

 

Obrazložitev glasu je podala svetnica Mojca Sojar. 

 

Župan je podal pojasnilo v zvezi z obrazložitvijo glasu svetnice. 

 

Navzočnost se ni spremenila (45 svetnikov). 

Za je glasovalo 33 svetnikov. Proti je glasovalo 12 svetnikov. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

B) PREDLOG SKLEPA O PODELITVI NAGRAD GLAVNEGA MESTA LJUBLJANA ZA 

LETO 2020 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Nagrado glavnega mesta Ljubljana za leto 2020 prejmejo: 

 

- Zavod župnije Trnovo – Dom Janeza Krstnika 

- Mladinski dom Malči Beličeve 

- Zavod za oskrbo na domu Ljubljana 

- Center urbane kulture Kino Šiška 

- Javni zavod Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana 

 

Navzočnost se ni spremenila (45 svetnikov). 

Za je glasovalo 44 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

C) PREDLOG SKLEPA O PODELITVI PLAKET GLAVNEGA MESTA LJUBLJANA ZA 

LETO 2020 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 



 

 

 

Plaketo glavnega mesta Ljubljana za leto 2020 prejmejo: 

 

- Dejan Babosek z ekipo filma Preboj 

- Ljubljanski zdravniški orkester Camerata Medica, društvo 

- Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice 

- Društvo Urbani čebelar 

- Pavle Kavec 

- Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru 

- Društvo Parada ponosa 

 

Obrazložitev glasu je podala svetnica Ana Zagožen. 

 

Navzočnost se ni spremenila (45 svetnikov). 

Za je glasovalo 33 svetnikov. Proti je glasovalo 11 svetnikov. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

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

19.03 uri sejo končal. 

 

 

 

Vodja 

Službe za organiziranje dela mestnega sveta 

Matjaž Bregar 

 

Župan 

Mestne občine Ljubljana 

Zoran Janković 

 

 

 


