
 

Številka: 90000-5/2020-36 

Datum:  23. 6. 2020 

 

 

ZAPISNIK 

 

 

13. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, ki je bila v ponedeljek, 15. junija 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, 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, Ida Medved, 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, Jelka Žekar in Julka Žibert.  

 

Seje se niso udeležili svetniki: Dejan Crnek, dr. Dragan Matić, Anže Miklavec in Ana Zagožen. 

 

Seja se je pričela ob 15.33 uri ob navzočnosti 33 svetnikov. 

 

Dnevni red 13. seje so svetniki prejeli s sklicem seje: 

1. Potrditev zapisnika 12. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana 

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

3. Poročilo župana 

4. Kadrovske zadeve  

5. Zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2019 

6. a) Predlog Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2020 

       b) Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o Načrtu ravnanja z  

            nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana v vrednosti nad 200.000 eurov  

            za leto 2020  

      c) Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov  

          nepremičnega premoženja, ki jih lahko sklepa Mestne občina Ljubljana v letu 2020 

7. a) Letno poročilo Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leto 2019 

       b) Poročilo o uresničevanju Stanovanjskega programa Mestne občine Ljubljana 2019 –  

           2021 za leto 2019 

8. Predlog Odredbe o spremembah in dopolnitvah Odredbe o določitvi javnih parkirnih 

površin, kjer se plačuje parkirnina 

9. Poročilo o izvajanju Strategije razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana 2016-2019 za 

leto 2019 

10. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 192 Podutik ob športnem 

parku 

11. Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za objekt PLC Ljubljana - ŠIKA v enoti urejanja 

prostora TR-519 
 



 

 

 

 

 

12. Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 121 Poslovna 

cona Vižmarje 
 

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

 

PREDLOG SKLEPA: 
 

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

Navzočnost je priglasilo 22 svetnikov. 

 

Župan je ponovno ugotavljal navzočnost. 

 

Navzočnost je priglasilo 34 svetnikov. 

Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Predlagani dnevni red je bil sprejet. 

 

 

AD 1. 

 

POTRDITEV ZAPISNIKA 12. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje.  

 

O zapisniku 12. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana ni razpravljal nihče, zato je župan dal 

na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

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

Ljubljana z dne 4. maja 2020. 

 

Navzočnost je priglasilo 30 svetnikov. 

Za je glasovalo 32 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 dr. Asta Vrečko (glede zaščite 

Plečnikovega stadiona). 

 

Besedo za ustno postavitev vprašanja je župan dal svetnici dr. Asti Vrečko. 

 

Na vprašanje svetnice sta odgovorila župan in Marko Kolenc, vodja Oddelka za šport. 

 



 

 

 

Vprašanja in pobude so poslali: 

- svetnik Janez Stariha glede: 

  1. vzpostavitve začasne kolesarske steze na Štajerski cesti, 

  2. ureditve kolesarske steze na mostu čez Savo pri Sneberjah, 

  3. spremembe cestne signalizacije na Resljevi, Masarykovi in Komenskega ulici, 

  4. postavitve kolesarskih stojal, 

  5. postavitve lesene brvi čez Gradaščico – varna šolska pot med Hajdrihovo in Rezijansko ulico, 

  6. križišča Topniška-Šmartinska, 

- svetnik Milan Jakopovič glede: 

  1. ureditve javnih sanitarij s stropnim dvigalom za gibalno ovirane osebe, 

  2. poimenovanja nove ulice po dr. Ljubi Prenner v novem stanovanjskem naselju Brdo II, 

- Svetniški klub Levica glede zagotovitve več prostorov za brezdomce, 

- svetnica dr. Asta Vrečko glede plačevanje parkirnin,  

- svetnik Gregor Slabe glede  

  1. zaščitne opreme v primeru samoorganizacije čistilne akcije, 

  2. uredniške politike Glasila Ljubljana, 

- svetnik dr. Zvone Čadež glede razporeditve prodajalcev pridelkov na ljubljanski centralni tržnici, 

- svetnik Jožef Horvat glede  

  1. kanala ob Ulici 28. maja v Dravljah, 

  2. kolesarske steze ob Štajerski cesti, 

- Svetniški klub NSi (glede šolskega igrišča OŠ Vrhovci). 

  

Prejeli so tudi odgovore na vprašanja z 12. seje. Prav tako so prejeli odgovore na nekatera 

vprašanja s te seje, in sicer: svetnik Janez Stariha (glede vzpostavitve začasne kolesarske steze na 

Štajerski cesti) in svetnik Milan Jakopovič (glede ureditve javnih sanitarij s stropnim dvigalom za 

gibalno ovirane osebe). 

 

 

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 PREDSTAVNICE MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA V SVET KONSERVATORIJA ZA GLASBO IN BALET LJUBLJANA  
 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

V Svet Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana s e i m e n u j e : 

 

Živa PLOJ PERŠUH. 



 

 

 

II. 

Mandat imenovane traja štiri leta. 

 

Navzočnost je priglasilo 32 svetnikov. 

Za je glasovalo 34 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

2. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA V SVET GIMNAZIJE ŠIŠKA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

V Svet Gimnazije Šiška se za predstavnika Mestne občine Ljubljana   i m e n u j e : 

 

Erik KARIČ. 

 

II. 

Mandat imenovanega traja štiri leta. 

 

Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 

Za je glasovalo 35 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

3. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA V SVET DIJAŠKEGA DOMA TABOR 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

V Svet Dijaškega doma Tabor  s e   i m e n u j e : 

 

Rok RADOVAN. 

 

II. 

Mandat imenovanega traja štiri leta. 

 

Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 

Za je glasovalo 37 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

4. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO OSNOVNE ŠOLE POLJE 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 



 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Barbari SMREKAR se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Osnovne šole Polje. 

 

Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 

Za je glasovalo 38 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

5. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJA OSNOVNE ŠOLE SPODNJA 

ŠIŠKA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Franciju HOČEVARJU se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnatelja Osnovne šole 

Spodnja Šiška. 

 

Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 

Za je glasovalo 38 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

6. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO OSNOVNE ŠOLE 

TONETA ČUFARJA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Tanji GRÜNFELD se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Osnovne šole Toneta 

Čufarja. 

 

Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 

Za je glasovalo 39 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

7. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO SREDNJE FRIZERSKE 

ŠOLE LJUBLJANA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Saši HITI in Sabini JUHART se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Srednje 

frizerske šole Ljubljana. 

 

Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 

Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 



 

 

 

AD 5. 

 

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2019 

 

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

gospodarske dejavnosti, turizem in kmetijstvo, za predšolsko vzgojo in izobraževanje, za šport, za 

zdravje in socialno varstvo, za gospodarske javne službe in promet, za lokalno samoupravo, za 

varstvo okolja, za kulturo in raziskovalno dejavnost,  ter poročilo pristojnega Odbora za finance. Pred 

sejo so prejeli še dodatno gradivo k točki (primerjava prejemkov in izdatkov proračuna MOL po 

različnih vrstah klasifikacij in obdobjih ter zadolženosti MOL in njenih pravnih oseb). 

 

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. 

 

Razpravljala sta svetnika Ksenija Sever in Jožef Horvat. 

 

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

na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Zaključni račun proračuna Mestne občine 

Ljubljana za leto 2019. 
 

Navzočnost je priglasilo 41 svetnikov. 

Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti je glasovalo 9 svetnikov. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 6. 

 

A) PREDLOG ODLOKA O REBALANSU PRORAČUNA MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA ZA LETO 2020 

 

B) PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH SKLEPA O NAČRTU 

RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM MESTNE OBČINE LJUBLJANA V 

VREDNOSTI NAD 200.000 EUROV ZA LETO 2020 

 

C) PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBI SKLEPA O DOLOČITVI SKUPNE 

VREDNOSTI PRAVNIH POSLOV 

NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA, KI JIH LAHKO SKLEPA MESTNE OBČINA 

LJUBLJANA V LETU 2020 

 

Mestni svet je najprej obravnaval točko a.  

 

A) PREDLOG ODLOKA O REBALANSU PRORAČUNA MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

ZA LETO 2020 

 

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

sveta Mestne občine Ljubljana: 

 



 

 

- Odbora za gospodarske dejavnosti, turizem in kmetijstvo,  

- Odbora za predšolsko vzgojo in izobraževanje,  

- Odbora za šport, 

- Odbora za ravnanje z nepremičninami, 

- Odbora za varstvo okolja, 

- Odbora za lokalno samoupravo, 

- Odbora za zdravje in socialno varstvo,  

- Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost, 

- Odbora za zaščito, reševanje in civilno obrambo, 

- Odbora za gospodarske javne službe in promet in 

- Odbora za finance. 

 

Saša Bistan, vodja Oddelka za finance in računovodstvo, in župan sta podala uvodno obrazložitev.  

 

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

 

Predsednik Statutarno pravne komisije Marjan Sedmak je povedal stališče komisije. 

 

Razpravljali so svetniki: Ksenija Sever, Mojca Škrinjar, dr. Zvone Čadež in Urška Honzak. 

 

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

na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o rebalansu proračuna Mestne 

občine Ljubljana za leto 2020. 

 

Navzočnost je priglasilo 38 svetnikov. 

Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti je glasovalo 10 svetnikov. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

B) PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH SKLEPA O NAČRTU 

RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM MESTNE OBČINE LJUBLJANA V 

VREDNOSTI NAD 200.000 EUROV ZA LETO 2020 

 

C) PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBI SKLEPA O DOLOČITVI SKUPNE VREDNOSTI 

PRAVNIH POSLOV NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA, KI JIH LAHKO SKLEPA 

MESTNE OBČINA LJUBLJANA V LETU 2020 

 

Župan je predlagal, da se uvodne obrazložitve in razprava opravijo za obe točki skupaj, glasovanje pa 

bo potekalo o vsaki točki posebej. 

 

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

nepremičninami. 

 

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

točki.  

 

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

točki. 

 

Predsednik Statutarno pravne komisije Marjan Sedmak je povedal stališče komisije. 

 



 

 

Razpravljali so svetniki: dr. Asta Vrečko, Aleš Čerin in Mojca Škrinjar. 

 

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

glasovanje predloga sklepov: 

 

B) PREDLOG SKLEPA: 

 

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

Sklepa o Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana v vrednosti 

nad 200.000 eurov za leto 2020. 

 

Navzočnost se ni spremenila (38 svetnikov). 

Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti je glasovalo 7 svetnikov. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

C) PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o spremembi Sklepa o določitvi 

skupne vrednosti pravnih poslov nepremičnega premoženja, ki jih lahko sklepa Mestne občina 

Ljubljana v letu 2020. 

 

Navzočnost se ni spremenila (38 svetnikov). 

Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti je glasovalo 7 svetnikov. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 7. 

 

A) LETNO POROČILO JAVNEGA STANOVANJSKEGA SKLADA MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA ZA LETO 2019 

 

B) POROČILO O URESNIČEVANJU STANOVANJSKEGA PROGRAMA MESTNE 

OBČINE LJUBLJANA 2019-2022 ZA LETO 2019 
 

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

pa bo potekalo o vsakem predlogu sklepa posebej. 

 

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

stanovanjsko politiko in poročilo Statutarno pravne komisije k točki B. 

 

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

 

Tone Kastelic, podpredsednik Odbora za stanovanjsko politiko, je podal stališče odbora za obe točki. 

 

Predsednik Statutarno pravne komisije Marjan Sedmak je povedal stališče komisije. 

 

Razpravljali so svetniki: Urška Honzak, Tone Kastelic, Marjan Sedmak in Mojca Škrinjar. 

 

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

na glasovanje predloge sklepov pod točko A: 

 

1. PREDLOG SKLEPA: 

 



 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Letno poročilo Javnega stanovanjskega sklada 

Mestne občine Ljubljana za leto 2019. 

 

Navzočnost je priglasilo 38 svetnikov. 

Za je glasovalo 34 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

2. PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Poročilo Nadzornega sveta Javnega 

stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leto 2019. 

 

Navzočnost se ni spremenila (38 svetnikov). 

Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

3. PREDLOG SKLEPA: 

 

Presežek prihodkov nad odhodki iz upravljanja sredstev Mestne občine Ljubljana v letu 

2019 v višini 316.884 evrov se razporedi na presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let, 

tako da 31. decembra 2019 znaša presežek prihodkov nad odhodki 553.145 evrov. 

 

Navzočnost se ni spremenila (38 svetnikov). 

Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

4. PREDLOG SKLEPA: 

 

Zmanjšanje sredstev na računih iz namenskega premoženja v letu 2019 v višini 2.023.840 

evrov se krije iz presežka prejemkov nad izdatki iz preteklih let, tako da je na dan 31. 

decembra 2019 izkazan presežek prihodkov nad odhodki v višini 42.378 evrov. 

 

Navzočnost se ni spremenila (38 svetnikov). 

Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

B) PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Poročilo o uresničevanju Stanovanjskega 

programa Mestne občine Ljubljana 2019-2022 za leto 2019. 

 

Navzočnost se ni spremenila (38 svetnikov). 

Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 



 

 

AD 8. 

 

PREDLOG ODREDBE O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODREDBE O DOLOČITVI 

JAVNIH PARKIRNIH POVRŠIN, KJER SE PLAČUJE PARKIRNINA 

 

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

gospodarske javne 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. 

 

Razpravljala sta svetnica Ida Medved in župan. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

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

Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina. 

 

Navzočnost je priglasilo 38 svetnikov. 

Za je glasovalo 36 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 9. 

 

POROČILO O IZVAJANJU STRATEGIJE RAZVOJA KULTURE V MESTNI OBČINI 

LJUBLJANA 2016-2019 ZA LETO 2019 

 

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.  

 

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

stališče odbora.  

 

Predsednik Statutarno pravne komisije Marjan Sedmak je povedal stališče komisije. 

 

Razpravljala sta svetnika Mojca Škrinjar in dr. Zvone Čadež. 

 

Po končani razpravi sta odgovore in pojasnila v zvezi z razpravama svetnikov podala mag. Mateja 

Demšič in župan. 

 

Župan je nato dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Poročilo o izvajanju Strategije razvoja kulture v 

Mestni občini Ljubljana 2016-2019 za leto 2019. 
 



 

 

Navzočnost je priglasilo 33 svetnikov. 

Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 10. 

 

PREDLOG ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU 192 

PODUTIK OB ŠPORTNEM PARKU 

 

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. 

 

Ker k predlogu Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 192 Podutik ob športnem parku 

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 občinskem podrobnem 

prostorskem načrtu 192 Podutik ob športnem parku. 

 

Obrazložitev glasu je podal svetnik Igor Horvat. 

 

Navzočnost je priglasilo 33 svetnikov. 

Za je glasovalo 22 svetnikov. Proti je glasovalo 11 svetnikov. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 11. 

 

PREDLOG SKLEPA O LOKACIJSKI PREVERITVI ZA OBJEKT PLC LJUBLJANA - 

ŠIKA V ENOTI UREJANJA PROSTORA TR-519 

 

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

urejanje prostora. 

 

Dr. Liljana Jankovič Grobelšek, vodja Odseka za prostorske planske akte, 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 predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za objekt 

PLC Ljubljana - ŠIKA v enoti urejanja prostora TR-519. 

 

Navzočnost je priglasilo 31 svetnikov. 

Za je glasovalo 34 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 12. 

 

DOPOLNJENI OSNUTEK ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM 

NAČRTU 121 POSLOVNA CONA VIŽMARJE 

 

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 so svetnice dr. Asta Vrečko, Mojca Škrinjar in Ksenija Sever 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 121 Poslovna cona Vižmarje skupaj s pripombami. 

 

Navzočnost je priglasilo 35 svetnikov. 

Za je glasovalo 36 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

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

18.14 uri sejo končal. 

 

 

 

Vodja 

Službe za organiziranje dela mestnega sveta 

Matjaž Bregar 

 

Župan 

Mestne občine Ljubljana 

Zoran Janković 

 

 

 


