
 

Številka: 90000-17/2020-43 

Datum:  27. 1. 2021 

 

 

ZAPISNIK 

 

 

19. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, ki je bila v ponedeljek, 18. januarja 2021. 

 

Seja je potekala v Veliki sejni dvorani Mestne hiše, Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 

Ljubljana, in na daljavo. 

 

Sejo sta vodila župan Mestne občine Ljubljana Zoran Janković in podžupan Aleš Čerin. 

 

Na seji so bili v Veliki sejni dvorani navzoči člani in članice Mestnega sveta (v nadaljevanju 

svetniki): 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, Milan Jakopovič, prof. Janez Koželj, Tomaž Kučič, Ida Medved, Emilija Mitrović 

Miloš, Maša Kociper, Dunja Piškur Kosmač, Tone Podobnik, Marjan Sedmak, Ksenija Sever, Danilo 

Šarić, Mojca Škrinjar, Francka Trobec, Matjaž Vede, dr. Asta Vrečko, Martina Vuk, Ana Zagožen in 

Julka Žibert.  

 

Na daljavo so se seje udeležili naslednji svetniki: Bruna Antauer, mag. Katja Damij, Tone Kastelic, 

mag. Marko Koprivc, Iztok Kordiš, mag. Mojca Lozej, dr. Dragan Matić, Anže Miklavec, Uroš 

Minodraš, Gregor Slabe, Mojca Sojar, Janez Stariha in Jelka Žekar. 

 

Seje se ni udeležila svetnica Nada Verbič. 

 

Seja se je pričela ob 15.37 uri ob navzočnosti 40 svetnikov, od tega jih je bilo 11 na daljavo. 

 

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 19. seja mestnega 

sveta poteka brez navzočnosti občanov. 

 

Navzočnost je priglasilo 39 svetnikov (od tega 9 na daljavo). 

 

Za je glasovalo 39 svetnikov (v dvorani 28, na daljavo 11).  

Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

Dnevni red 19. seje so svetniki prejeli s sklicem seje: 

  

1. Potrditev zapisnika 18. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana 

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

3. Poročilo župana 
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4. Kadrovske zadeve 

5. Poročilo o opravljenem nadzoru razpolaganja s premoženjem MOL, namenskosti in 

smotrnosti porabe proračunskih sredstev in finančnega poslovanja uporabnikov 

proračunskih sredstev v letu 2019 in projektov v izvajanju 

6. a) Predlog Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2021 

      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 2021  

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

          nepremičnega premoženja, ki jih lahko sklepa Mestna občina Ljubljana v letu 2021 

7. a) Osnutek Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2022 

       b) Osnutek Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2023 

8. Predlog Sklepa o soglasju k osnutku besedila pravnega posla – kupoprodajne pogodbe 

za nezazidana stavbna zemljišča s parc. št. 127/175, parc. št. 127/174 in parc. št. 127/63, 

vsa k. o. 1730 Moste 

9. Predlog Finančnega načrta Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za 

leto 2021  

10. Predlog Sklepa o povečanju vrednosti namenskega premoženja in kapitala Javnega 

stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana 

11. Predlog Sklepa o pozitivnem predhodnem mnenju k strategiji Slovenskega mladinskega 

gledališča Ljubljana za obdobje 2021-2025 

12. Predlog Poslovnega načrta družbe ŽALE Javno podjetje, d.o.o. za leto 2021 

13. Predlog Poslovnega načrta družbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice,  

      d. o. o., za leto 2021 

14. Predlog soglasja za zadolžitev družbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, 

d. o. o. 

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

dejavnosti v Mestni občini Ljubljana s predlogom za hitri postopek 

16. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju prometa v Mestni 

občini Ljubljana s predlogom za hitri postopek 

17. Osnutek Odloka o spremembah potekov ulic in o poimenovanju ulic, parkov in trga na 

območju Mestne občine Ljubljana 

 

Po sklicu seje so svetniki prejeli predlog Svetniškega kluba Levica za umik 16. točke s predlaganega 

dnevnega reda z naslovom »Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju 

prometa v Mestni občini Ljubljana s predlogom za hitri postopek«.  

 

O dnevnem redu je razpravljal svetnik Milan Jakopovič. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA Svetniškega kluba Levica ZA SPREMEMBO DNEVNEGA REDA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se s predlaganega dnevnega reda 19. 

seje mestnega sveta umakne 16. točka z naslovom »Predlog Odloka o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana s predlogom za hitri 

postopek«. 

 

Navzočnost je priglasilo 39 svetnikov (od tega 12 na daljavo). 

 

Za je glasovalo 14 svetnikov (v dvorani 10, na daljavo 4).  

Proti je glasovalo 21 svetnikov (v dvorani 16, na daljavo 5).  

 

Sklep ni bil sprejet. 
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Župan je nato dal na glasovanje še 

 

PREDLOG SKLEPA: 
 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog dnevnega reda 19. seje mestnega sveta. 
 

Navzočnost se ni spremenila (39 svetnikov). 

 

Za je glasovalo 33 svetnikov (v dvorani 23, na daljavo 10).  

Proti so glasovali 4 svetniki (v dvorani 3, na daljavo 1).  

 

Predlagani dnevni red je bil sprejet. 

 

 

AD 1. 

 

POTRDITEV ZAPISNIKA 18. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje.  

 

O zapisniku 18. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana ni razpravljal nihče, zato je župan dal 

na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi zapisnik 18. seje Mestnega sveta Mestne občine 

Ljubljana z dne 14. decembra 2020. 

 

Navzočnost je priglasilo 40 svetnikov (od tega 12 na daljavo). 

 

Svetnica Ida Medved ja zahtevala ponovitev ugotavljanja navzočnosti. 

 

Župan je ponovno ugotavljal navzočnost v dvorani. 

 

Navzočnost je priglasilo v dvorani 25 svetnikov, skupaj 37. 

 

Za je glasovalo 39 svetnikov (v dvorani 28, na daljavo 11) 

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 dr. Dragan Matić (glede prometne 

infrastrukture in mirujočega prometa v ČS Šmarna gora). 

 

Vprašanja in pobude so poslali: 

- svetnik Janez Stariha (glede ureditve prehoda za pešce v bližini OŠ Vide Pregarc), 

- svetnik Matjaž Vede (glede inteligentnega mestnega prometnega sistema) 
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- Svetniški klub Levica (glede 

  1. zagotavljanja dostopa do primarnega zdravstvenega varstva, 

  2. prometne ureditve v Savskem naselju, 

  3. vizualne prenove Glasila Ljubljana, 

  4. posledic predvidene širitve ljubljanske obvoznice), 

- svetnica Martina Vuk (glede 

  1. sej svetov četrtnih skupnosti na daljavo, 

  2. potresne ogroženosti Ljubljane) 

- svetnik dr. Zvone Čadež (glede stroškov za kandidaturo EPK 2025) 

- svetnik dr. Dragan Matić (glede  

  1. parkiranja ob vznožju Šmarne gore, 

  2. sej odborov mestnega sveta na daljavo), 

- svetnica dr. Asta Vrečko (glede  

  1. nadgradnje nadvozov s površinami za kolesarje in pešce, 

  2. načrtovanja kolesarske poti vzdolž Malega grabna – Gradaščice) 

- svetnica Maruša Babnik (glede izbire gostov v vrtcih MOL). 

 

Prejeli so tudi odgovore na vprašanja z 18. seje. 

 

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

 

Na vprašanje svetnika dr. Dragana Matića sta odgovorila mag. Miran Gajšek, vodja Oddelka za 

urejanje prostora, in župan. 

 

 

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 ŠTIRIH ČLANIC MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA V SVET JAVNEGA ZAVODA MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA 
 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

V  Svet  javnega zavoda  Mestna knjižnica Ljubljana se imenujejo: 

 

- Zarja BREGANT 

- dr. Ana ČEPIČ VOGRINČIČ 

- mag. Mateja DEMŠIČ 

- Emilija MITROVIĆ MILOŠ 
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II. 

Mandat imenovanih traja štiri leta.  

 

Navzočnost je priglasilo 42 svetnikov (od tega 12 na daljavo). 

 

Za je glasovalo 39 svetnikov (v dvorani 28, na daljavo 11). 

Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

2. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU ŠTIRIH ČLANOV MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA V SVET JAVNEGA ZAVODA MUZEJ IN GALERIJE MESTA LJUBLJANE  

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

V  Svet  javnega zavoda  Muzej in galerije mesta Ljubljane se imenujejo: 

 

- Jerneja BATIČ 

- Anton KASTELIC 

- asist. dr. Martina MALEŠIČ 

- dr. Tanja MASTNAK 

 

II. 

Mandat imenovanih traja štiri leta.  

 

Navzočnost se ni spremenila (42 svetnikov). 

 

Za je glasovalo 42 svetnikov (v dvorani 30, na daljavo 12). 

Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

3. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNICE MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA V SVET DOMA STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA MOSTE – POLJE 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

V  Svet Doma starejših občanov Ljubljana Moste – Polje se imenuje: 

 

Ida MEDVED. 

 

II. 

Mandat imenovane traja štiri leta.  

 

Navzočnost se ni spremenila (42 svetnikov). 

 

Za je glasovalo 41 svetnikov (v dvorani 30, na daljavo 11). 
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Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

4. PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K  IMENOVANJU DIREKTORJA JAVNEGA 

ZAVODA LEKARNA  LJUBLJANA 

 

Razpravljala sta svetnica Mojca Sojar in župan. Po razpravi je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana daje soglasje k imenovanju dr. Marjana SEDEJA za 

direktorja Javnega zavoda Lekarna Ljubljana.  

 

  II. 

Mandat imenovanega traja pet let. 

 

Navzočnost se ni spremenila (42 svetnikov). 

 

Za je glasovalo 30 svetnikov (v dvorani 22, na daljavo 8). 

Proti sta glasovala 2 svetnika (v dvorani 1, na daljavo 1). 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

5. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU DIREKTORJA JAVNEGA STANOVANJSKEGA 

SKLADA MESTNE OBČINE LJUBLJANA    

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

Za direktorja Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana se imenuje: 

 

Sašo RINK.   

 

II. 

Mandat imenovanega traja štiri leta. 

 

Navzočnost se ni spremenila (42 svetnikov). 

 

Za je glasovalo 37 svetnikov (v dvorani 25, na daljavo 12). 

Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

6. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA 

LUTKOVNO GLEDALIŠČE LJUBLJANA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
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PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

Za direktorja javnega zavoda Lutkovno gledališče Ljubljana se imenuje: 

 

Uroš KORENČAN. 

 

II. 

Mandat imenovanega traja pet let.  

 

Navzočnost se ni spremenila (42 svetnikov). 

 

Za je glasovalo 40 svetnikov (v dvorani 29, na daljavo 11). 

Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 5. 

 

POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU RAZPOLAGANJA S PREMOŽENJEM MOL, 

NAMENSKOSTI IN SMOTRNOSTI PORABE PRORAČUNSKIH SREDSTEV IN 

FINANČNEGA POSLOVANJA UPORABNIKOV PRORAČUNSKIH SREDSTEV V LETU 

2019 IN PROJEKTOV V IZVAJANJU 

 

Gradivo in sklep o določitvi pristojnega delovnega telesa so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu 

seje so prejeli poročila naslednjih odborov mestnega sveta: 

- Odbora za šport 

- Odbora za stanovanjsko politiko 

- Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost 

- Odbora za predšoslsko vzgojo in izobraževanje in 

- pristojnega Odbora za finance. 

 

Franc Slak, predsednik Nadzornega odbora MOL, in župan sta podala uvodno obrazložitev.  

 

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

 

Razpravljali so svetniki: Ksenija Sever, Urška Honzak dr. Asta Vrečko, Martina Vuk, Mojca Škrinjar 

in Jožef Horvat. 

 

Svetnica Mojca Sojar je med razpravo svetnice Mojce Škrinjar podala POSTOPKOVNI PREDLOG 

SKLEPA, da razprave o vrtcih niso predmet poročila nadzornega odbora, zato naj razpravljalci 

govorijo o poročilu.  

 

Župan je dal na glasovanje 

 

POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnice Mojce Sojar: 

 

Razprava o razvoju vrtcev v Sloveniji se ustavi, ker to ni predmet poročila nadzornega odbora. 

 

Navzočnost je priglasilo 31 svetnikov (od tega 9 na daljavo). 

 

Za je glasovalo 24 svetnikov (v dvorani 17, na daljavo 7). 

Proti so glasovali 3 svetniki (v dvorani 2, na daljavo 1). 
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Postopkovni predlog sklepa je bil sprejet. 

 

Svetnica Mojca Škrinjar je nadaljevala z razpravo. Župan je svetnici v skladu s 65. členom 

poslovnika vzel besedo. 

 

Svetnik mag. Marko Koprivc se je razpravi odpovedal. 

 

Svetnica Maše Kociper je podala POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, naj se razprav o vrtcih 

dovoli pri naslednji točki. 

 

Pojasnilo v zvezi s postopkovnim predlogom svetnice je podal župan.  

 

Nato sta razpravljala še svetnika dr. Dragan Matić in Mojca Sojar. 

 

Po končani razpravi sta odgovore in pojasnila v zvezi z razpravo svetnikov podala Franc Slak in 

župan. Nato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana se je seznanil s Poročilom o opravljenem nadzoru 

razpolaganja s premoženjem MOL, namenskosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev in 

finančnega poslovanja uporabnikov proračunskih sredstev v letu 2019 in projektov v izvajanju. 

 

Obrazložitev glasu je podala svetnica Mojca Škrinjar. 

 

Navzočnost je priglasilo 36 svetnikov (od tega 10 na daljavo). 

 

Za je glasovalo 32 svetnikov (v dvorani 22, na daljavo 10). 

Proti je glasoval 1 svetnik (v dvorani). 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 6. 

 
A) PREDLOG ODLOKA O REBALANSU PRORAČUNA MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

ZA LETO 2021 

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 2021 

C) PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBI SKLEPA O DOLOČITVI SKUPNE 

VREDNOSTI PRAVNIH POSLOV NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA, KI JIH LAHKO 

SKLEPA MESTNA OBČINA LJUBLJANA V LETU 2021 

 

AD 7. 

 

A) OSNUTEK ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 

2022 

B) OSNUTEK ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2023 

 

Maša Kociper je predlagala POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da se uvodne obrazložitve in 

razprave k točkama 6 in 7 opravijo skupaj.  

 

Župan je dal na glasovanje 
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POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnice Maše Kociper: 

 

Obravnavi točk 6 in 7 se združita, glasovanje pa poteka o vsaki točki posebej. 

 

Navzočnost je priglasilo 42 svetnikov (od tega 11 na daljavo). 

 

Za je glasovalo 32 svetnikov (v dvorani 23, na daljavo 9). 

Proti je glasovalo 9 svetnikov (v dvorani 8, na daljavo 1). 

 

Postopkovni predlog sklepa je bil sprejet. 

 

Župan je nadaljeval z obravnavo točk 6 in 7. 

 

Gradivo za točko 6a ter 7a in 7b so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so k tem točkam prejeli 

poročila naslednjih odborov Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana: 

- Odbora za lokalno samoupravo, 

- Odbora za varstvo okolja, 

- Odbora za zaščito, reševanje in civilno obrambo, 

- Odbora za predšolsko vzgojo in izobraževanje, 

- Odbora za zdravje in socialno varstvo, 

- Odbora za gospodarske javne službe in promet, 

- Odbora za gospodarske dejavnosti, turizem in kmetijstvo, 

- Odbora za stanovanjsko politiko, 

- Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost 

- Odbora za šport in 

- pristojnega Odbora za finance. 

 

Prav tako so svetniki prejeli poročili Odbora za ravnanje z nepremičninami k točkama 6b in 6c. 

 

Saša Bistan, vodja Oddelka za finance in računovodstvo, je podala uvodno obrazložitev k točkam 6a, 

7a in 7b.  

 

Mag. Mojca Lozej, predsednica Odbora za finance, je podala stališče odbora k točkam 6a, 7a in 7b. 

 

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

točkama 6b in 6c. 

 

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

6b in 6c. 

 

Predsednik Statutarno pravne komisije Marjan Sedmak je povedal stališče komisije. 

 

Razpravljali so svetniki: Maša Kociper, dr. Asta Vrečko, Igor Horvat, Mojca Škrinjar, dr. Zvone 

Čadež,  Milan Jakopovič, Urška Honzak, Jožef Horvat, Ksenija Sever, Ida Medved, Maruša Babnik 

Mojca Sojar in mag. Marko Koprivc. 

 

Med razpravo svetnice Ksenije Sever je vodenje seje ob 18.50 prevzel podžupan Aleš Čerin. Ob 

18.56 je vodenje seje ponovno prevzel župan. 

 

Pred svojo razpravo je svetnik dr. Dragan Matić podal POSTOPKOVNA PREDLOGA SKLEPOV, 

in sicer naj župan ne prekinja svetnikov med razpravo ter da naj župan razpravlja s svetniki v okviru 

odprte razprave, da bodo svetniki imeli možnost replike. 

 

Nato sta z razpravo nadaljevala svetnika dr. Dragan Matić in mag. Katja Damij. 
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Po končani razpravi je župan podal odgovore in pojasnila v zvezi z razpravami svetnikov in nato dal 

na glasovanje: 

 

PREDLOG SKLEPA k točki 6A: 

 

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

občine Ljubljana za leto 2021. 
 

Obrazložitev glasu sta podala svetnika Urška Honzak (k 6. točki) in Janez Stariha (k 7. točki). 

 

Navzočnost je priglasilo 41 svetnikov (od tega 11 na daljavo). 

 

Za je glasovalo 25 svetnikov (v dvorani 17, na daljavo 8). 

Proti je glasovalo 14 svetnikov (v dvorani 11, na daljavo 3). 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

PREDLOG SKLEPA k točki 6B: 

 

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 2021. 

 

Navzočnost se ni spremenila (41 svetnikov). 

 

Za je glasovalo 26 svetnikov (v dvorani 18, na daljavo 8). 

Proti so glasovalo 4 svetnikov (v dvorani 4). 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

PREDLOG SKLEPA k točki 6C: 

 

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 2021. 

 

Navzočnost se ni spremenila (41 svetnikov). 

 

Za je glasovalo 25 svetnikov (v dvorani 17, na daljavo 8). 

Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

PREDLOG SKLEPA k točki 7A: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme osnutek Odloka o proračunu Mestne občine 

Ljubljana za leto 2022 skupaj s pripombami. 

 

Obrazložitev glasu sta podala svetnika Urška Honzak in dr. Dragan Matić. 

  

Navzočnost se ni spremenila (41 svetnikov). 
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Za je glasovalo 26 svetnikov (v dvorani 18, na daljavo 8). 

Proti je glasovalo 12 svetnikov (v dvorani 9, na daljavo 3). 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

PREDLOG SKLEPA k točki 7B: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme osnutek Odloka o proračunu Mestne občine 

Ljubljana za leto 2023 skupaj s pripombami. 

 

Navzočnost se ni spremenila (41 svetnikov). 

 

Za je glasovalo 26 svetnikov (v dvorani 18, na daljavo 8). 

Proti je glasovalo 12 svetnikov (v dvorani 9, na daljavo 3). 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 8. 

 

PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K OSNUTKU BESEDILA PRAVNEGA POSLA – 

KUPOPRODAJNE POGODBE ZA NEZAZIDANA STAVBNA ZEMLJIŠČA S PARC. ŠT. 

127/175, PARC. ŠT. 127/174 IN PARC. ŠT. 127/63, VSA K. O. 1730 MOSTE 2027 

 

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.  

 

Predsednik Statutarno pravne komisije Marjan Sedmak je povedal stališče komisije. 

 

Razpravljala sta svetnik Igor Horvat in župan. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

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

pravnega posla – kupoprodajne pogodbe za nezazidana stavbna zemljišča s parc. št. 127/175, 

parc. št. 127/174 in parc. št. 127/63, vsa k. o. 1730 Moste. 

 

Navzočnost je priglasilo 36 svetnikov (od tega 10 na daljavo). 

 

Za je glasovalo 28 svetnikov (v dvorani 19, na daljavo 9). 

Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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AD 9. 

 

PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA JAVNEGA STANOVANJSKEGA SKLADA MESTNE 

OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2021 

 

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. 

 

Razpravljala je svetnica Mojca Škrinjar. 

 

Po končani razpravi je odgovor v zvezi z razpravo svetnice podal župan in nato dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Finančnega načrta Javnega 

stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leto 2021. 

 

Navzočnost je priglasilo 41 svetnikov (od tega 12 na daljavo). 

 

Za je glasovalo 41 svetnikov (v dvorani 29, na daljavo 12). 

Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 10. 

 
PREDLOG SKLEPA O POVEČANJU VREDNOSTI NAMENSKEGA PREMOŽENJA IN 

KAPITALA JAVNEGA STANOVANJSKEGA SKLADA MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

 

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. 

 

Razpravljal ni nihče, zato  je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o povečanju vrednosti 

namenskega premoženja in kapitala Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana. 
 

Navzočnost je priglasilo 41 svetnikov (od tega 13 na daljavo). 
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Za je glasovalo 43 svetnikov (v dvorani 30, na daljavo 13). 

Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 11. 

 

PREDLOG SKLEPA O POZITIVNEM PREDHODNEM MNENJU K STRATEGIJI 

SLOVENSKEGA MLADINSKEGA GLEDALIŠČA LJUBLJANA ZA OBDOBJE 2021-2025 

 

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

kulturo in raziskovalno dejavnost. 

 

Tibor Mihelič Syed, direktor Slovenskega mladinskega gledališča, je podal 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. 

 

Razpravljala je svetnica 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 strategiji Slovenskega mladinskega gledališča Ljubljana za obdobje 2021-2025 

 
Navzočnost je priglasilo 40 svetnikov (od tega 11 na daljavo). 

 

Za je glasovalo 31 svetnikov (v dvorani 21, na daljavo 10). 

Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 12. 

 

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

LETO 2021 

 

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

gospodarske javne službe in promet 

 

Mag. Robert Martinčič, direktor družbe ŽALE Javno podjetje, d.o.o., je podal uvodno obrazložitev.  

 

Julijana 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 svetnici Ida Medved in Mojca Sojar ter mag. Robert Martinčič. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
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PREDLOG SKLEPA: 

 

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

podjetje, d.o.o. za leto 2021. 

 

Navzočnost je priglasilo 38 svetnikov (od tega 12 na daljavo). 

 

Za je glasovalo 41 svetnikov (v dvorani 30, na daljavo 11). 

Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 13. 

 
PREDLOG POSLOVNEGA NAČRTA DRUŽBE JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKA 

PARKIRIŠČA IN TRŽNICE, D. O. O., ZA LETO 2021 

 

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

gospodarske javne službe in promet. 

 

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

obrazložitev za točki 13 in 14. 

 

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

 

Predsednik Statutarno pravne komisije Marjan Sedmak je povedal stališče komisije. 

 

Razpravljala je svetnica Ksenja Sever. 

 

Po končani razpravi je odgovor v zvezi z razpravo svetnice podal mag. Andrej Orač.  

 

Župan je nato dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Poslovnega načrta družbe Javno 

podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d. o. o., za leto 2021. 

 
Navzočnost je priglasilo 36 svetnikov (od tega 10 na daljavo). 

 

Za je glasovalo 28 svetnikov (v dvorani 21, na daljavo 7). 

Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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AD 14. 

 

PREDLOG SOGLASJA ZA ZADOLŽITEV DRUŽBE JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKA 

PARKIRIŠČA IN TRŽNICE, D. O. O. 

 

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

finance. 

 

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

 

Predsednik Statutarno pravne komisije Marjan Sedmak je povedal stališče komisije. 

 

Razpravljal ni nihče, zato  je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana daje soglasje k predlogu, da se družba Javno podjetje 

Ljubljanska parkirišča in tržnice, d. o. o., kratkoročno zadolži pri bankah znotraj leta 2021 

za potrebe uravnavanja finančne likvidnosti in rednega poslovanja največ do višine 

1.500.000 EUR. 

 
Navzočnost je priglasilo 35 svetnikov (od tega 10 na daljavo). 

 

Za je glasovalo 35 svetnikov (v dvorani 27, na daljavo 8). 

Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 15. 

 

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 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 
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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 36 svetnikov (od tega 11 na daljavo). 

 

Za je glasovalo 34 svetnikov (v dvorani 23, na daljavo 11). 

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 

 

Razpravljal ni nihče, zato  je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

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

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

 
Navzočnost se ni spremenila (36 svetnikov). 

 

Za je glasovalo 33 svetnikov (v dvorani 24, na daljavo 9). 

Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 16. 

 

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O UREJANJU 

PROMETA 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 

gospodarske javne službe in promet. 

 

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

 

Julijana 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 urejanju 

prometa v Mestni občini Ljubljana po hitrem postopku ni razpravljal nihče, zato je župan dal na 

glasovanje 
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PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se Odlok o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana sprejme po hitrem 

postopku. 

 

Navzočnost je priglasilo 36 svetnikov (od tega 11 na daljavo). 

 

Za je glasovalo 21 svetnikov (v dvorani 15, na daljavo 6). 

Proti je glasovalo 11 svetnikov (v dvorani 8, na daljavo 3). 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

2.) 

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju prometa v Mestni občini 

Ljubljana 

 

Razpravljali so svetniki: dr. Asta Vrečko, Aleš Čerin, Janez Stariha, Igor Horvat in Jožef Horvat. 

 

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 urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana. 

 
Navzočnost se ni spremenila (36 svetnikov). 

 

Za je glasovalo 22 svetnikov (v dvorani 16, na daljavo 6). 

Proti je glasovalo 14 svetnikov (v dvorani 11, na daljavo 3). 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 17. 

 

OSNUTEK ODLOKA O SPREMEMBAH POTEKOV ULIC IN O POIMENOVANJU ULIC, 

PARKOV IN TRGA NA OBMOČJU MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje.  

 

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

 

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 osnutek Odloka o spremembah potekov ulic 

in o poimenovanju ulic, parkov in trga na območju Mestne občine Ljubljana. 
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Obrazložitev glasu je podala svetnica dr. Asta Vrečko. 

 

Navzočnost je priglasilo 38 svetnikov (od tega 11 na daljavo). 

 

Za je glasovalo 40 svetnikov (v dvorani 28, na daljavo 12). 

Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

S tem je bil izčrpan dnevni red 19. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, zato je župan ob 

21.20 uri sejo končal 

 

 

 

Vodja 

Službe za organiziranje dela mestnega sveta 

Matjaž Bregar 

 

Župan 

Mestne občine Ljubljana 

Zoran Janković 

 

 

 

 

 

 


