
 

Številka: 90000-13/2020-27 

Datum:  18. 11. 2020 

 

 

ZAPISNIK 

 

 

17. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, ki je bila v ponedeljek, 16. novembra 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, Stanka Ferenčak Marin, Tjaša Ficko, Jožka Hegler, Urška Honzak, Igor 

Horvat, Jožef Horvat, Tone Kastelic, Maša Kociper, mag. Marko Koprivc, Iztok Kordiš, prof. Janez 

Koželj, Tomaž Kučič, mag. Mojca Lozej, Ida Medved, Anže Miklavec, 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 in Julka Žibert.  

 

Seje se niso udeležili svetniki: mag. Katja Damij, Milan Jakopovič, dr. Dragan Matić, Uroš 

Minodraš, Ana Zagožen in Jelka Žekar. 

 

Seja se je pričela ob 15.34 uri ob navzočnosti 34 svetnikov. 

 

Župan je predlagal, da glede na epidemiološko situacijo seja v skladu s 171. členom poslovnika 

mestnega sveta poteka brez navzočnosti občanov, in dal na glasovanje  

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

V skladu s 171. členom Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana 17. seja mestnega 

sveta poteka brez navzočnosti občanov. 

 

Navzočnost je priglasilo 31 svetnikov. 

Za je glasovalo 33 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

Dnevni red 17. seje so svetniki prejeli s sklicem seje: 

1. Potrditev zapisnika 16. 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 Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni 

dejavnosti v Mestni občini Ljubljana s predlogom za hitri postopek 

6. Predlog Rebalansa finančnega načrta Javnega Stanovanjskega sklada Mestne občine 

Ljubljana za leto 2020 

http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/jz6&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/jz6&FolderCTID=0x012000ADED367023894943B4C6D02764788300&View=%7b4D380C8E-5C5B-4C50-9C40-661ECE9FC068%7d
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7. Predlog Sklepa o pozitivnem predhodnem mnenju k Strategiji Javnega zavoda 

Kinodvor 2021-2025  

8. Predlog Sklepa o pozitivnem predhodnem mnenju k Strateškemu načrtu zavoda 

Pionirski dom – Center za kulturo mladih 2021-2025 

9. Predlog Sklepa o soglasju k dodelitvi dela plače za delovno uspešnost direktorici 

Javnega zavoda Mala ulica – Centra za otroke in družine v Ljubljani za leto 2019 iz 

naslova prodaje blaga in storitev na trgu  

10. a) Predlog Sklepa o dopolnitvah Sklepa o Načrtu ravnanja z nepremičnim  

          premoženjem Mestne občine Ljubljana v vrednosti nad 200.000 eurov za leto 2020 

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

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

11. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o avtotaksi prevozih s predlogom 

za hitri postopek  

12. Predlog Odredbe o dopolnitvah Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se 

plačuje parkirnina  

13. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 251 Stanovanjska cona 

Zadobrova – del 

14. Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 385 Zvezna 

ulica  

15. Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Mestne občine Ljubljana s predlogom za hitri 

postopek 
16. Osnutek Sprememb in dopolnitev Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana 

 
 

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

 

PREDLOG SKLEPA: 
 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog dnevnega reda 17. seje mestnega sveta 

skupaj s sprejeto spremembo. 
 

Navzočnost se ni spremenila (31 svetnikov). 

Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Predlagani dnevni red je bil sprejet. 

 

 

AD 1. 

 

POTRDITEV ZAPISNIKA 16. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje.  

 

O zapisniku 16. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana ni razpravljal nihče, zato je župan dal 

na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi zapisnik 16. seje Mestnega sveta Mestne občine 

Ljubljana z dne 19. oktobra 2020. 

 

Navzočnost je priglasilo 31 svetnikov. 

Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/gre&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/gre&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/dr&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/dr&FolderCTID=0x012000ADED367023894943B4C6D02764788300&View=%7b4D380C8E-5C5B-4C50-9C40-661ECE9FC068%7d
http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/k%20tč.%204.1.pdf
http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/k%20tč.%204.1.pdf
http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/k%20tč.%204.2.PDF
http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/k%20tč.%204.2.PDF
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AD 2. 

 

VPRAŠANJA IN POBUDE SVETNIKOV TER ODGOVORI NA VPRAŠANJA IN 

POBUDE 

 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli po sklicu seje.  

 

Pisno vprašanje z zahtevo za ustno predstavitev je poslal Svetniški klub Levica (glede pogojev in 

sredstev za izvedbo šolanja na daljavo).  

 

Vprašanja in pobude so poslali: 

- svetnica Ksenija Sever (glede asfaltiranja ceste v ČS Šentvid), 

- svetnik Igor Horvat (glede postavitve varnostne ograje ob obrežju Ljubljanice na makadamskem 

delu sprehajalne in kolesarske poti na ulici Ob Ljubljanici na Kodeljevem), 

- Svetniški klub Levica (glede  

  1. prometne ureditve v Savskem naselju, 

  2. novoletnega ognjemeta, 

  3. praznične okrasitve Ljubljane), 

- svetnik Janez Stariha (glede znižanja hitrosti na Celovški cesti), 

- svetnica dr. Asta Vrečko (glede sodelovanja krajinskih arhitektov pri urejanju javnega prostora) 

- Svetniški klub SD (glede ureditve groba pokojnega ljubljanskega župana Jake Avšiča), 

- Svetniški klub NSi (glede prižiga lučk). 

 

Prejeli so tudi odgovore na vprašanja s 16. seje. 

 

Besedo za ustno postavitev vprašanja je župan dal svetnici Svetniškega kluba Levica Urški 

Honzak. 

 

Na vprašanje svetniškega kluba je odgovorila Marija Fabčič, vodja Oddelka za predšolsko vzgojo 

in izobraževanje. 

 

 

AD 3. 

 

POROČILO ŽUPANA 

 

Župan je predstavil poročilo. 

 

 

AD 4. 

 

KADROVSKE ZADEVE 

 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli po sklicu seje. 

 

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

obrazložitev. 

 

1. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNIKOV V SVET ZA PREVENTIVO 

IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU 

 

Razpravljali so svetniki Gregor Slabe, Janez Stariha, Aleš Čerin, Igor Horvat, dr. Zvone Čadež in Ida 

Medved ter župan. 

Po končani razpravi je odgovore in pojasnila v zvezi z razpravami svetnikov podal župan. 
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Svetnik Igor Horvat je podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, naj se glasuje ločeno, in sicer 

najprej o predlogu, ko se kot predstavnika mestnega sveta v ta svet imenujeta Janez Stariha in Emilija 

Mitrović Miloš, in nato o ostalih članih kot predstavnikih organizacij in institucij. 

 

Županj je nato dal na glasovanje 

 

1.1. PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

V  Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu se kot predstavnika Mestnega sveta Mestne 

občine Ljubljana imenujeta: 

 

- Janez STARIHA – predsednik  

- Emilija MITROVIĆ MILOŠ – članica 

 

Navzočnost je priglasilo 34 svetnikov. 

Za je glasovalo 21 svetnikov. Proti je glasovalo 11 svetnikov. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

1.2. PREDLOG SKLEPA 

 

II. 

V  Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu se kot predstavniki organov, organizacij in 

institucij, katerih dejavnost je usmerjena v dejavnost preventive in vzgoje v cestnem prometu,  

i m e n u j e j o:  

 

- Amela SAMBOLIĆ BEGANOVIĆ, Zavod Republike Slovenije za šolstvo 

- Rok GERZEVIČ, Javna agencija RS za varnost prometa  

- Bogomir POLAJNAR, Avto moto društvo Zvezda 

- Branko LEGAN, Avto-moto zveza Slovenije 

- Srećko DJUKIĆ, Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o 

- Damir ČUGALJ, Kpl d.o.o., družba za gradnjo in vzdrževanje cest, zelenih površin ter 

inženiring 

- Žiga LEBAN, Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o 

- Aleksander VRABIČ, Policijska uprava Ljubljana 

- Franc HOČEVAR, Mestna občina Ljubljana, Oddelek za predšolsko vzgojo in 

izobraževanje in aktiv ravnateljev 

- Neža KUNEJ, Mestno redarstvo Mestne občine Ljubljana 

- Tina REBERNIK KOVAČ, Oddelek za gospodarske dejavnosti Mestne uprave Mestne 

občine Ljubljana 

  

III. 

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

 

IV. 

Dosedanji člani sveta opravljajo svoje naloge do konstituiranja novega sveta. 

 

Navzočnost se ni spremenila (34 svetnikov). 

Za je glasovalo 36 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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2. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU ŠTIRIH ČLANOV MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA V SVET JAVNEGA ZAVODA MESTNO GLEDALIŠČE LJUBLJANSKO 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA:¸ 

 

I. 

V  Svet javnega zavoda Mestno gledališče ljubljansko se imenujejo: 

 

- mag. Mojca JAN ZORAN 

- Špela KNOL 

- Kim KOMLJANEC 

- Ksenija SEVER 

 

II. 

Mandat imenovanih traja štiri leta.  

 

Navzočnost se ni spremenila (34 svetnikov). 

Za je glasovalo 33 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

3. PREDLOG SKLEPA O PREDLOGU ZA IMENOVANJE PREDSTAVNIKA MESTNE 

OBČINE LJUBLJANA V RAZVOJNI SVET LJUBLJANSKE URBANE REGIJE 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

Mestna občina Ljubljana predlaga, da se v Razvojni svet Ljubljanske urbane regije  imenuje: 

 

Zoran JANKOVIĆ. 

 

Navzočnost se ni spremenila (34 svetnikov). 

Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

4. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA V SVET GIMNAZIJE POLJANE 

 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

V  Svet Gimnazije Poljane se za predstavnika Mestne občine Ljubljana imenuje: 

 

Janez CIMPERMAN. 

 

II. 

Mandat imenovanega traja štiri leta.  

Navzočnost se ni spremenila (34 svetnikov). 
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Za je glasovalo 34 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

5. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO GIMNAZIJE BEŽIGRAD  

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mag. Alenki BUDIHNA se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Gimnazije 

Bežigrad.  

 

Navzočnost se ni spremenila (34 svetnikov). 

Za je glasovalo 34 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

6. PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K RAZREŠITVI DIREKTORJA JAVNEGA 

ZAVODA ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občina Ljubljana daje soglasje k razrešitvi Rudija DOLŠKA s položaja 

direktorja javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana. 

 

Navzočnost se ni spremenila (34 svetnikov). 

Za je glasovalo 35 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 5. 

 

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 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 

http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/jz6&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/jz6&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/jz6&FolderCTID=0x012000ADED367023894943B4C6D02764788300&View=%7b4D380C8E-5C5B-4C50-9C40-661ECE9FC068%7d
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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 30 svetnikov. 

Za je glasovalo 32 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: Jožef Horvat, Mojca Škrinjar in Maruša Babnik. 

 

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 podelitvi koncesije za 

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

Navzočnost se ni spremenila (30 svetnikov). 

Za je glasovalo 33 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 6. 

 

PREDLOG REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA JAVNEGA STANOVANJSKEGA 

SKLADA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2020 

 

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

finance. 

 

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

 

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

 

Predsednik Statutarno pravne komisije Marjan Sedmak je povedal stališče komisije. 

 

Razpravljali sta svetnici Urška Honzak in Ksenija Sever. 

 

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

glasovanje 
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PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Rebalansa finančnega načrta Javnega 

Stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leto 2020. 

 

Navzočnost je priglasilo 35 svetnikov. 

Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 7. 

 

PREDLOG SKLEPA O POZITIVNEM PREDHODNEM MNENJU K STRATEGIJI 

JAVNEGA ZAVODA KINODVOR 2021-2025 
 

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

kulturo in raziskovalno dejavnost. 

 

Metka Dariš, direktorica Javnega zavoda Kinodvor, 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. 

 

Razpravljale so svetnice: Mojca Škrinjar, Mojca Sojar in Martina Vuk. 

 

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

glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o pozitivnem predhodnem 

mnenju k Strategiji Javnega zavoda Kinodvor 2021-2025. 

 

Navzočnost je priglasilo 34 svetnikov. 

Za je glasovalo 35 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 8. 

 

PREDLOG SKLEPA O POZITIVNEM PREDHODNEM MNENJU K STRATEŠKEMU 

NAČRTU ZAVODA PIONIRSKI DOM – CENTER ZA KULTURO MLADIH 2021-2025 

 

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

kulturo in raziskovalno dejavnost.  

 

Viktorija Potočnik, direktorica Pionirskega doma – Centra za kulturo mladih, je podala uvodno 

obrazložitev.  

 

http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/gre&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/gre&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/gre&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/gre&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/dr&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/dr&FolderCTID=0x012000ADED367023894943B4C6D02764788300&View=%7b4D380C8E-5C5B-4C50-9C40-661ECE9FC068%7d
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Emilija Mitrović Miloš, podpredsednica Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost, je podala 

stališče odbora. 

 

Predsednik Statutarno pravne komisije Marjan Sedmak je povedal stališče komisije. 

 

Razpravljali sta svetnici Mojca Škrinjar in Mojca Sojar. 

 

Svetnica dr. Asta Vrečko je podala POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da naj župan opozori 

nekatere svoje svetnike, da imajo ves čas pravilno nameščene maske. 

 

Župan je svetnike opozoril na pravilno nošenje mask in nato dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o pozitivnem predhodnem 

mnenju k Strateškemu načrtu zavoda Pionirski dom – Center za kulturo mladih 2021-2025. 

 

Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov. 

Za je glasovalo 36 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 9. 

 

PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K DODELITVI DELA PLAČE ZA DELOVNO 

USPEŠNOST DIREKTORICI JAVNEGA ZAVODA MALA ULICA – CENTRA ZA 

OTROKE IN DRUŽINE V LJUBLJANI ZA LETO 2019 IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA 

IN STORITEV NA TRG 
 

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

predšolsko vzgojo in izobraževanje. 

 

Marija Fabčič, vodja Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje, je podala uvodno obrazložitev.  

 

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

odbora. 

 

Predsednik Statutarno pravne komisije Marjan Sedmak je povedal stališče komisije. 

 

Razpravljal je svetnik Jožef Horvat. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o soglasju k dodelitvi dela plače 

za delovno uspešnost direktorici Javnega zavoda Mala ulica – Centra za otroke in družine v 

Ljubljani za leto 2019 iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.  

 

Navzočnost je priglasilo 33 svetnikov. 

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

 

Sklep je bil sprejet. 

 

http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/dr&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/dr&FolderCTID=0x012000ADED367023894943B4C6D02764788300&View=%7b4D380C8E-5C5B-4C50-9C40-661ECE9FC068%7d
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AD 10. 

 

A) PREDLOG SKLEPA O DOPOLNITVAH SKLEPA O NAČRTU RAVNANJA Z 

NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM MESTNE OBČINE LJUBLJANA V VREDNOSTI NAD 

200.000 EUROV ZA LETO 2020 

 

B) PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBI SKLEPA O DOLOČITVI SKUPNE VREDNOSTI 

PRAVNIH POSLOV NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA, KI JIH LAHKO SKLEPA 

MESTNA OBČINA LJUBLJANA V LETU 2020 

 

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

ravnanje z nepremičninami. 

 

Damjana Popović Ljubi iz Oddelka za ravnanje z nepremičninami je podala uvodno obrazložitev k 

obema točkama.  

 

Francka Trobec, članica Odbora za ravnanje z nepremičninami, je podala stališče odbora k obema 

točkama. 

 

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 

 

1. PREDLOG SKLEPA k točki A: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o dopolnitvah Sklepa o Načrtu 

ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana v vrednosti nad 200.000 eurov 

za leto 2020. 

 

Navzočnost je priglasilo 30 svetnikov. 

Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti je glasovalo 8 svetnikov. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

2. PREDLOG SKLEPA k točki B: 

 

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

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

Ljubljana v letu 2020.  

 

Navzočnost se ni spremenila (30 svetnikov). 

Za je glasovalo 22 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 11. 

 

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O AVTOTAKSI 

PREVOZIH S PREDLOGOM ZA HITRI POSTOPEK 

 

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

gospodarske javne službe in promet. 
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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. 

 

1.) 

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

mestnega sveta). O predlogu za sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

avtotaksi prevozih 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 spremembah in 

dopolnitvah Odloka o avtotaksi prevozih sprejme po hitrem postopku. 

 

Navzočnost je priglasilo 31 svetnikov. 

Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

2.) 

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o avtotaksi prevozih 

 

Razpravljali so svetniki: Igor Horvat, dr. Asta Vrečko in Matjaž Vede. 

 

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 spremembah in dopolnitvah 

Odloka o avtotaksi prevozih. 
 

Navzočnost se ni spremenila (31 svetnikov). 

Za je glasovalo 34 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

AD 12. 

 

PREDLOG ODREDBE O 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. 
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Razpravljal je svetnik Jožef Horvat. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

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

določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina. 

 

Navzočnost je priglasilo 35 svetnikov. 

Za je glasovalo 33 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 13. 

 

PREDLOG 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. 

 

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

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o občinskem podrobnem 

prostorskem načrtu 251 Stanovanjska cona Zadobrova – del. 

 

Navzočnost je priglasilo 34 svetnikov. 

Za je glasovalo 34 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 14. 

 

DOPOLNJENI OSNUTEK ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM 

NAČRTU 385 ZVEZNA ULICA 

 

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. 

http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/k%20tč.%204.1.pdf
http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/k%20tč.%204.1.pdf
http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/k%20tč.%204.1.pdf
http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/k%20tč.%204.1.pdf
http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/k%20tč.%204.2.PDF
http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/k%20tč.%204.2.PDF
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Razpravljali so svetniki: Ida Medved, Jožef Horvat in Ksenija Sever. 

 

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 dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem 

podrobnem prostorskem načrtu 385 Zvezna ulica skupaj s pripombami. 

 

Navzočnost je priglasilo 34 svetnikov. 

Za je glasovalo 35 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 15. 

 

PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV STATUTA MESTNE OBČINE LJUBLJANA S 

PREDLOGOM ZA HITRI POSTOPEK 

 

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

pravne komisije. 

 

Matjaž Bregar, vodja Službe za organiziranje dela mestnega sveta, je podal uvodno obrazložitev.  

 

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 Sprememb in dopolnitev Statuta 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 Spremembe in dopolnitve 

Statuta Mestne občine Ljubljana sprejmejo po hitrem postopku. 

 

Navzočnost je priglasilo 35 svetnikov. 

Za je glasovalo 36 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

2.) 

Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Mestne občine Ljubljana 

 

Razpravljal je svetnik Igor Horvat. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 

 

 

 

 

http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/k%20tč.%204.2.PDF
http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/k%20tč.%204.2.PDF
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PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sprememb in dopolnitev Statuta 

Mestne občine Ljubljana. 
 

Navzočnost se ni spremenila (35 svetnikov). 

Za je glasovalo 36 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 16. 

 

OSNUTEK SPREMEMB IN DOPOLNITEV POSLOVNIKA MESTNEGA SVETA MESTNE 

OBČINE LJUBLJANA 

 

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

pravne komisije. 

 

Matjaž Bregar, vodja Službe za organiziranje dela mestnega sveta, je podal uvodno obrazložitev.  

 

Predsednik Statutarno pravne komisije Marjan Sedmak je povedal stališče komisije. 

 

Razpravljala je svetnica Mojca Sojar. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme osnutek Sprememb in dopolnitev Poslovnika 

Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana. 

 

Navzočnost je priglasilo 36 svetnikov. 

Za je glasovalo 36 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

Ker k osnutku Sprememb in dopolnitev Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana ni bilo 

vsebinskih pripomb, je župan predlagal, da se glasuje tudi o predlogu sprememb in dopolnitev 

poslovnika. 

 

Ker k predlogu župana ni nihče nasprotoval, je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika 

Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana. 

 

Navzočnost se ni spremenila (36 svetnikov). 

Za je glasovalo 36 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

S tem je bil izčrpan dnevni red 17. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, zato je župan ob 

18.06 uri sejo končal. 
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Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

Vodja 

Službe za organiziranje dela mestnega sveta 

Matjaž Bregar 

 

Župan 

Mestne občine Ljubljana 

Zoran Janković 

 

 

 

 

 


