
 

Številka: 90000-5/2019-71 

Datum: 7. 3. 2019 

 

 

ZAPISNIK 

 

 

2. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, ki je bila v ponedeljek, 18. februarja 2019. 

 

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

Ljubljana. 

 

Sejo je vodil župan Mestne občine Ljubljana Zoran Janković. 

 

Na seji so bili navzoči člani in članice Mestnega sveta (v nadaljevanju svetniki): 

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

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

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

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

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

Piškur Kosmač, Tone Podobnik, Marjan Sedmak, Ksenija Sever, Gregor Slabe, Janez Stariha, Danilo 

Šarić, Mojca Škrinjar, Francka Trobec, Nada Verbič, dr. Asta Vrečko, Ana Zagožen, Jelka Žekar in 

Julka Žibert.  

 

Seje se nista udeležili svetnici Mojca Sojar in Martina Vuk. 

 

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

 

Dnevni red 2. seje so svetniki prejeli s sklicem seje: 

1. Potrditev zapisnikov 1. redne in 1. izredne seje  Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana 

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

3. Poročilo župana 

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 2017 in projektov v izvajanju 

6.   a) Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o Načrtu ravnanja z   

      nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana v vrednosti nad 200.000 eurov   

      za leto 2019  

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

      nepremičnega premoženja, ki jih lahko sklepa Mestna občina Ljubljana v letu 2019  

  c) Predlog Sklepa o soglasju k osnutku besedila pravnega posla – kupoprodajne   

      pogodbe za nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 139/4, k. o. 1730 Moste 

  7. a) Predlog Poslovnega načrta družbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice,             

          d. o. o. za leto 2019 

b) Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvi Odloka o urejanju prometa v Mestni     

    občini Ljubljana s predlogom za hitri postopek 

8. a) Predlog Poslovnega načrta družbe ŽALE Javno podjetje, d.o.o. za leto 2019 

b) Predlog Sklepa o določitvi višine grobnine v Mestni občini Ljubljana 

c) Predlog Akta o določitvi cen storitev 24-urne dežurne službe v Mestni občini Ljubljana 

9.   Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o cenah posameznih vrst vozovnic   
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      v mestnem linijskem prevozu potnikov 

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

      parcela 1732 200/252, parcela 1732 200/255, parcela 1722 201/58, parcela 1732 668/7,  

      parcela 1732 43/6, parcela 1732 200/175, parcela 1730 1214/15, parcela 1730 1214/24 in  

      parcela 1730 1214/25 

11. Predlog Odloka o podelitvi koncesij za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni  

      dejavnosti v Mestni občini Ljubljana s predlogom za hitri postopek 

12. Predlog Letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana za leto 2019 

13. Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za del enote urejanja prostora JA-250 

14. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 370 P+R Polje 

15. Predlog Sklepa o soglasju k dodelitvi dela plače za delovno uspešnost direktorju Javnega  

      stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za obdobje od 1. 2. 2019 do 31. 12. 2019 iz  

      naslova povečanega obsega dela 

16. a) Predlog Sklepa o povečanje vrednosti namenskega premoženja in kapitala Javnega  

          stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana 

b) Predlog Sklepa o zmanjšanju vrednosti namenskega premoženja in kapitala  

    Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana 
 

Po sklicu seje so svetniki prejeli predlog Svetniškega kluba Levica za umik predlagane 8.b točke z 

naslovom »Predlog Sklepa o določitvi višine grobnine v Mestni občini Ljubljana«. Ostale točke 

predlaganega dnevnega reda se ustrezno preštevilčijo. 

 

Prejeli so tudi predlog Svetniškega kluba SDS za spremembo vrstnega reda točk predlaganega 

dnevnega reda, in sicer, da se 9. točka z naslovom »Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah 

Sklepa o cenah posameznih vrst vozovnic v mestnem linijskem prevozu potnikov« obravnava kot 

7. točka z naslovom »a) Predlog Poslovnega načrta družbe Javno podjetje Ljubljanska 

parkirišča in tržnice, d. o. o. za leto 2019; b) Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvi 

Odloka o urejanju prometa v Mestni občini  Ljubljana s predlogom za hitri postopek«; 9. točko 

nadomesti 7. točka. 

 

O dnevnem redu sta razpravljala svetnika Igor Horvat in Urška Honzak.  

 

Po končani razpravi je župan podal pojasnilo v zvezi z razpravo svetnice Urške Honzak in nato dal na 

glasovanje:  

 

1. PREDLOG SKLEPA Svetniškega kluba Levica za spremembo dnevnega reda:  
 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se predlagana 8.b točka z naslovom 

»Predlog Sklepa o določitvi višine grobnine v Mestni občini Ljubljana« umakne z dnevnega 

reda 2. seje mestnega sveta. Ostale točke se ustrezno preštevilčijo. 

 

Navzočnost je priglasilo 38 svetnikov. 

Za je glasovalo 5 svetnikov. Proti je glasovalo 20 svetnikov. 

 

Predlagana sprememba dnevnega reda ni bila sprejeta. 

 

 

2. PREDLOG SKLEPA Svetniškega kluba SDS za spremembo dnevnega reda:  

 

Za predlagani Dnevni red 2. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana z dne 18. 2.2019 se 

spremeni vrstni red točk tako, da se 7. točka dnevnega reda zamenja z 9. točko dnevnega reda, 

deveto točko nadomesti sedma točka.  

 

Navzočnost se ni spremenila (38 svetnikov). 

Za je glasovalo 15 svetnikov. Proti je glasovalo 22 svetnikov. 
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Predlagana sprememba dnevnega reda ni bila sprejeta. 

 

 

Nato je župan dal na glasovanje:  

 

PREDLOG SKLEPA: 
 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog dnevnega reda 2. seje mestnega sveta. 

  

Navzočnost se ni spremenila (38 svetnikov). 

Za je glasovalo 22 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Predlagani dnevni red je bil sprejet. 

 

 

AD 1. 

 

POTRDITEV ZAPISNIKOV 1. REDNE IN 1. IZREDNE SEJE  MESTNEGA SVETA 

MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje.  

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje: 

 

1. PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi zapisnik 1. seje Mestnega sveta Mestne občine 

Ljubljana z dne 17. decembra 2018. 

 

Navzočnost je priglasilo 37 svetnikov. 

Za je glasovalo 37 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

2. PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi zapisnik 1. izredne seje Mestnega sveta Mestne 

občine Ljubljana z dne 21. januarja 2019. 

 

Navzočnost se ni spremenila (37 svetnikov). 

Za je glasovalo 39 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.  

 

Pisnega vprašanja z zahtevo za ustno predstavitev ni poslal nihče.  
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Vprašanja in pobude so poslali: 

- svetnica Ksenija Sever (glede cene priključka na javno kanalizacijo), 

- svetnik dr. Dragan Matić (glede komunalnega prispevka v Gameljnah), 

- svetnica Mojca Škrinjar (glede 

  1. financiranja gradnje garaž v Šiški, 

  2. električnega voda na Obirski ulici, 

  3. obnove Drenikove ceste, 

  4. tovornega prometa na Drabošnjakovi ulici, 

  5. nakupa Urbane, 

  6. statusa četrtne svetniške skupine SDS, 

  7. obnove OŠ Zalog, 

  8. hrupa, ki ga povzroča Litostroj Jeklo, 

  9. Bellevuea, 

  10. ceste v Gameljnah) in 

- svetnik Janez Stariha (glede ureditve varne poti na križišču Gerbičeve in Rezijanske ulice), 

- svetnica dr. Asta Vrečko (glede  

  1. problematike študentskih namestitev 

  2. nadzora nad oglaševanjem), 

- Svetniški klub samostojnih svetnikov (glede pobude za uvrstitev točke na dnevni red 3. seje 

mestnega sveta), 

- Svetniški klub Levica (glede 

  1. pripojitve JP Snaga, d.o.o. JP VO-KA, 

  2. gradnje ograjene soseske, 

  3. pošiljanja kazni mestnega redarstva policiji in reševalcem na nujni vožnji). 

     

  

Prejeli so tudi odgovore na vsa preostala vprašanja s 37. seje mestnega sveta. 

 

 

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 ČLANICE ODBORA ZA ZDRAVJE IN 

SOCIALNO VARSTVO 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

V Odbor za zdravje in socialno varstvo se za članico   i m e n u j e: 
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Anita JELEN.   

 

II. 

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

 

Navzočnost je priglasilo 30 svetnikov. 

Za je glasovalo 39 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

2. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU UREDNIŠKEGA ODBORA GLASILA 

LJUBLJANA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

                                                                     I. 

V Uredniški odbor glasila Ljubjana se   i m e n u j e j o : 

 

- Marjan SEDMAK       predsednik 

- Urška HONZAK       članica 

- Ida MEDVED       članica 

- mag. Verica ŠENICA PAVLETIČ     članica 

- Lada ZEI        članica 

 

                                                                     II. 

Mandat članov Uredniškega odbora glasila Ljubljana je vezan na mandat Mestnega sveta 

Mestne občine Ljubljana.  

 

Navzočnost se ni spremenila (30 svetnikov). 

Za je glasovalo 36 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

3. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA STANOVANJSKA POSOJILA 

JAVNEGA STANOVANJSKEGA SKLADA MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

V  Komisijo za stanovanjska posojila Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana  

s e  i m e n u j e j o : 

 

- Iztok KORDIŠ   predsednik 

- Gašper BOŠTJANČIČ  član 

- Jožef HORVAT   član 

- dr. Asta VREČKO   članica 

- Matej ZAGOŽEN   član 
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II. 

Mandat komisije je vezan na mandat mestnega sveta.  

 

Navzočnost se ni spremenila (30 svetnikov). 

Za je glasovalo 36 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

4. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNIKOV MESTNEGA SVETA 

MESTNE OBČINE LJUBLJANA V SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM 

PROMETU 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

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

občine Ljubljana   i m e n u j e t a: 

 

- predsednik:  Janez STARIHA 

- članica:  dr. Asta VREČKO 

 

II. 

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

                                                                

Navzočnost se ni spremenila (30 svetnikov). 

Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

5. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU ČLANOV NADZORNEGA SVETA JAVNEGA 

STANOVANJSKEGA SKLADA MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

V Nadzorni svet Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana  se  i m e n u j e j o : 

 

- Nada BEČIĆ 

- Saša BISTAN 

- mag. Mojca LOZEJ 

- Tone PODOBNIK 

- Ksenija SEVER 

 

II. 

Mandat imenovanih traja štiri leta.  

                                                                

Navzočnost se ni spremenila (30 svetnikov). 

Za je glasovalo 35 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
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Sklep je bil sprejet. 

 

 

6. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU VOLILNE KOMISIJE MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

V   volilno komisijo   se   i m e n u j e j o : 

 

1. Breda RAZDEVŠEK, predsednica, roj. 1964, Krivec 24, Ljubljana 

Vladimir KOČEVAR, namestnik predsednice, roj. 1948, Ižanska 112 B, Ljubljana 

 

2. Jože RUPARČIČ, član, roj. 1966, Tugomerjeva 2, Ljubljana 

Sašo MATAS, namestnik člana, roj. 1974, Tivolska 38, Ljubljana 

 

3. Darja BUČAR, članica, roj. 1961, Rusjanov trg 8, Ljubljana 

Tadej CMEREKAR, namestnik članice, roj. 1985, Pot v hribec 24, Ljubljana 

 

4. Natalija POGOREVC, članica, roj. 1984, Ziherlova ulica 10, Ljubljana 

Olivera GOMBOC, članica, roj. 1960, Na Brežini 5, Ljubljana 

 

II. 

Mandat volilne komisije traja štiri leta. 

 

III. 

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

                                                                

Navzočnost se ni spremenila (30 svetnikov). 

Za je glasovalo 40 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

7. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU NADZORNEGA ODBORA MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

V   Nadzorni  odbor  Mestne  občine Ljubljana  se   i m e n u j e j o : 

 

- Franc SLAK               predsednik 

- Jovita AŽMAN  članica 

- Marija HORVAT  članica 

- dr. Slavka KAVČIČ              članica 

- Ivan OVEN   član  

- mag. Mitja SELAN              član 

- Silvester ZAMAN  član 
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II. 

Mandat članov Nadzornega odbora Mestne občine Ljubljana je vezan na mandat Mestnega 

sveta Mestne občine Ljubljana.  

                                                                

Navzočnost se ni spremenila (30 svetnikov). 

Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

8. PREDLOG SKLEPA O PRENEHANJU MANDATA IN IMENOVANJU NADOMESTNE 

ČLANICE MESTNE OBČINE LJUBLJANA V SVET JAVNEGA ZAVODA MESTNA 

KNJIŽNICA LJUBLJANA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

Maji URBANC  preneha mandat članice Sveta javnega zavoda Mestna knjižnica Ljubljana. 

  

II. 

V  Svet javnega zavoda Mestna knjižnica Ljubljana se za članico Mestne občine Ljubljana   

i m e n u j e: 

 

Zarja BERGANT. 

 

Mandat imenovane je vezan na mandat sveta zavoda.  

                                                                

Navzočnost se ni spremenila (30 svetnikov). 

Za je glasovalo 41 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

9. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO VRTCA OTONA 

ŽUPANČIČA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 
 

Ireni UPELJ se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Vrtca Otona Župančiča. 

   

Navzočnost se ni spremenila (30 svetnikov). 

Za je glasovalo 35 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

10. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJA OZIROMA 

RAVNATELJICO OSNOVNE ŠOLE MIRANA JARCA 
 

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

 

Jelki Mirandi RAZPOTNIK in Urošu ROZMANU se da pozitivno mnenje h kandidaturi za 

ravnatelja oziroma ravnateljico Osnovne šole Mirana Jarca. 

   

Navzočnost se ni spremenila (30 svetnikov). 

Za je glasovalo 39 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

11. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO OSNOVNE ŠOLE 

OSKARJA KOVAČIČA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Olgi KOLAR se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Osnovne šole Oskarja 

Kovačiča. 

 

Navzočnost se ni spremenila (30 svetnikov). 

Za je glasovalo 37 svetnikov. 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 

2017 IN PROJEKTOV V IZVAJANJU 

 

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

seje so prejeli poročilo pristojnega Odbora za finance. 

 

Franc Slak, predsednik Nadzornega odbora MOL, je podal uvodno obrazložitev.  

 

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

 

Predsednik Statutarno pravne komisije Marjan Sedmak je predstavil stališče komisije. 

 

Razpravljali so svetniki: Ksenija Sever, Jožef Horvat, dr. Asta Vrečko, Urška Honzak in dr. Anže 

Logar. 

 

Po končani razpravi sta Franc Slak in župan podala odgovore in pojasnila v zvezi z razpravami 

svetnikov in 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 2017 in projektov v izvajanju. 
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Navzočnost je priglasilo 42 svetnikov. 

Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 6. 

 

A) PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH SKLEPA O NAČRTU 

RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM MESTNE OBČINE LJUBLJANA V 

VREDNOSTI NAD 200.000 EUROV ZA LETO 2019 

 

B) PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBI SKLEPA O DOLOČITVI SKUPNE 

VREDNOSTI PRAVNIH POSLOV NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA, KI JIH LAHKO 

SKLEPA MESTNA OBČINA LJUBLJANA V LETU 2019 

 

C) PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K OSNUTKU BESEDILA PRAVNEGA POSLA – 

KUPOPRODAJNE POGODBE ZA NEZAZIDANO STAVBNO ZEMLJIŠČE PARC. ŠT. 

139/4, K. O. 1730 MOSTE 

 

Župan je predlagal, da se uvodne obrazložitve in razprava opravijo za vse točke skupaj, glasovanje pa 

bo potekalo o vsaki točki posebej. 

 

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

ravnanje z nepremičninami in prošnjo svetnika dr. Dragana Matića za dodatno obrazložitev 6. a 

točke. 

 

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

tri točke.  

 

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

točke. 

 

Predsednik Statutarno pravne komisije Marjan Sedmak je predstavil stališče komisije. 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

A) 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 2019. 

 

Navzočnost je priglasilo 36 svetnikov. 

Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

B) 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 

Mestna občina Ljubljana v letu 2019. 
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Navzočnost se ni spremenila (36 svetnikov). 

Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

C) PREDLOG SKLEPA:  

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

pravnega posla – kupoprodajne pogodbe za nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 139/4, k. 

o. 1730 Moste. 

 

Navzočnost se ni spremenila (36 svetnikov). 

Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 7. 

 

A) PREDLOG POSLOVNEGA NAČRTA DRUŽBE JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKA 

PARKIRIŠČA IN TRŽNICE, D. O. O. ZA LETO 2019 

 

B) PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVI ODLOKA O UREJANJU 

PROMETA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA S PREDLOGOM ZA HITRI POSTOPEK 

 

Ker sta točki vsebinsko povezani, je župan 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 seje so prejeli poročilo pristojnega Odbora za 

gospodarske javne službe in promet. 

 

Mateja Duhovnik, direktorica Javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o., in Matic 

Sopotnik iz Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet sta podala uvodni obrazložitvi.  

 

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

obe točki. 

 

Predsednik Statutarno pravne komisije Marjan Sedmak je predstavil stališče komisije. 

 

Razpravljali so svetniki Mojca Škrinjar, Grega Ciglar, Ida Medved in dr. Anže Logar ter župan. 

 

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

na glasovanje: 

 

1. PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Poslovnega načrta družbe Javno 

podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice,  d. o. o. za leto 2019. 

 

Navzočnost je priglasilo 39 svetnikov. 

Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti je glasovalo 10 svetnikov. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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2. PREDLOG SKLEPA: 

 

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

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

postopku. 

 

Navzočnost se ni spremenila (39 svetnikov). 

Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti je glasovalo 11 svetnikov. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

3. PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvi 

Odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana. 

 

Navzočnost se ni spremenila (39 svetnikov). 

Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti je glasovalo 12 svetnikov. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 8. 

 

A) PREDLOG POSLOVNEGA NAČRTA DRUŽBE ŽALE JAVNO PODJETJE, D.O.O. 

ZA LETO 2019 

 

B) PREDLOG SKLEPA O DOLOČITVI VIŠINE GROBNINE V MESTNI OBČINI 

LJUBLJANA 

 

C) PREDLOG AKTA O DOLOČITVI CEN STORITEV 24-URNE DEŽURNE SLUŽBE V 

MESTNI OBČINI LJUBLJANA 

 

Ker so točke vsebinsko povezane, je župan predlagal, da se uvodne obrazložitve in razprava opravijo 

za vse točke skupaj, glasovanje pa bo potekalo o vsaki točki posebej. 

 

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

gospodarske javne službe in promet. 

 

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

vse tri točke.  

 

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

vse tri točke. 

 

Predsednik Statutarno pravne komisije Marjan Sedmak je predstavil stališče komisije. 

 

Razpravljali so svetniki Mojca Škrinjar, Urška Honzak, Jožef Horvat, dr. Asta Vrečko in Igor Horvat 

ter župan. 

 

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

Martinčič. 
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Nato je župan dal na glasovanje:  

 

A) PREDLOG SKLEPA: 

 

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

podjetje, d.o.o. za leto 2019. 

 

 

Navzočnost je priglasilo 39 svetnikov. 

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

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

B) PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o določitvi višine grobnine v 

Mestni občini Ljubljana. 

 

Navzočnost se ni spremenila (39 svetnikov). 

Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti je glasovalo 14 svetnikov. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

C) PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Akta o določitvi cen storitev 24-urne 

dežurne službe v Mestni občini Ljubljana. 

 

Navzočnost se ni spremenila (39 svetnikov). 

Za je glasovalo 34 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 9. 

 

PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH SKLEPA O CENAH 

POSAMEZNIH VRST VOZOVNIC V MESTNEM LINIJSKEM PREVOZU POTNIKOV 

 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli amandmaje svetnice Mojce 

Škrinjar ter svetniških klubov NSi in Levica in 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. 

 

O aktu v celoti so razpravljali svetniki: dr. Dragan Matić, Grega Ciglar, Mojca Škrinjar, dr. Katja 

Damij, mag. Marko Koprivc, Jožef Horvat, Milan Jakopovič, Ksenija Sever, Maša Kociper in dr. 

Anže Logar. 
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Odgovore in pojasnila v zvezi z razpravami svetnikov je podal župan. 

 

Svetnica Maša Kociper je podala POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da se je potrebno držati 

petega odstavka 63. člena poslovnika mestnega sveta, ki določa, da predsedujoči daje postopkovna 

pojasnila ter navodila in pripombe, ki se nanašajo na potek seje, vsebinsko pa lahko razpravlja le na 

način, ki velja za svetnike. 

 

Župan je podal pojasnilo v zvezi s postopkovnim predlogom svetnice. 

 

I. 

O 1. členu predloga sklepa, h kateremu so svetnica Mojca Škrinjar ter svetniška kluba NSi in Levica 

vložili amandmaje, so razpravljali svetniki Grega Ciglar, Mojca Škrinjar in Jožef Horvat ter župan. 

 

Svetnik dr. Dragan Matić je podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da za vse razpravljalce, 

vključno z županom, velja, da v svoji razpravi lahko razpravljajo le o točki dnevnega reda. 

 

Župan je podal pojasnilo v zvezi s postopkovnim predlogom svetnika. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje: 

 

1. AMANDMA Svetniškega kluba Levica: 

 

V 1. členu predlaganega sklepa se črta prva alineja. 

 

Navzočnost je priglasilo 40 svetnikov. 

Za je glasovalo 5 svetnikov. Proti je glasovalo 23 svetnikov. 

 

Amandma ni bil sprejet. 

 

 

2. AMANDMA Svetniškega kluba NSi: 

 

Prva alineja 1. člena predlaganega sklepa se v celoti črta. 

 

Navzočnost se ni spremenila (40 svetnikov). 

Za je glasovalo 10 svetnikov. Proti je glasovalo 24 svetnikov. 

 

Amandma ni bil sprejet. 

 

 

3. AMANDMA Svetniškega kluba Levica: 

 

V drugi alineji 1. člena predlaganega sklepa se novi vrstici z zaporednima številkama 3.6 in 3.7, 

ki se glasita:  

»3.6.  Letna splošna neprenosljiva  365,00 

3.7.  Letna upokojenska neprenosljiva  220,00« 

 

spremenita tako, da se glasita: 

 

»3.6.  Letna splošna neprenosljiva  222,00 

3.7.  Letna upokojenska neprenosljiva  20,00« 
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Navzočnost se ni spremenila (40 svetnikov). 

Za je glasovalo 5 svetnikov. Proti je glasovalo 25 svetnikov. 

 

Amandma ni bil sprejet. 

 

 

4. AMANDMA svetnice Mojce Škrinjar: 

 

V drugi alineji prvega člena se vrstici z zaporednima številkama 3.6 in 3.7, ki se glasita:   

 

3.6.  Letna splošna neprenosljiva  365,00  

3.7.  Letna upokojenska neprenosljiva  220,00  

 

spremenita tako, da se  glasita:  

 

3.6.  Letna splošna neprenosljiva  250,00  

3.7.  Letna upokojenska neprenosljiva  150,00  

 

Navzočnost se ni spremenila (40 svetnikov). 

Za je glasovalo 11 svetnikov. Proti je glasovalo 23 svetnikov. 

 

Amandma ni bil sprejet. 

 

 

5. AMANDMA Svetniškega kluba NSi: 

 

V drugi alineji 1. člena predlaganega sklepa se nova vrstica z zaporedno številko 3.6, ki se glasi: 

 

»3.6. Letna splošna neprenosljiva 365,00« 

 

spremeni tako, da se glasi: 

 

»3.6. Letna splošna neprenosljiva 260,00« 

 

Navzočnost se ni spremenila (40 svetnikov). 

Za je glasovalo 12 svetnikov. Proti je glasovalo 24 svetnikov. 

 

Amandma ni bil sprejet. 

 

 

Nato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

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

Sklepa o cenah posameznih vrst vozovnic v mestnem linijskem prevozu potnikov.  

 

Navzočnost se ni spremenila (40 svetnikov). 

Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti je glasovalo 18 svetnikov. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 



 

16 

 

AD 10. 

 

PREDLOG SKLEPA O ODVZEMU STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA – NA 

NEPREMIČNINAH ID ZNAK: PARCELA 1732 200/252, PARCELA 1732 200/255, 

PARCELA 1722 201/58, PARCELA 1732 668/7, PARCELA 1732 43/6, PARCELA 1732 

200/175, PARCELA 1730 1214/15, PARCELA 1730 1214/24 IN PARCELA 1730 1214/25 

 

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

urejanje prostora. 

 

Matic Sopotnik iz Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet 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: svetnika dr. Dragan Matić in prof. Janez Koželj 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 1732 200/252, parcela 1732 200/255, 

parcela 1722 201/58, parcela 1732 668/7, parcela 1732 43/6, parcela 1732 200/175, parcela 1730 

1214/15, parcela 1730 1214/24 in parcela 1730 1214/25. 

 

Navzočnost je priglasilo 33 svetnikov. 

Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 11. 

 

PREDLOG ODLOKA O PODELITVI KONCESIJ ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE 

V OSNOVNI ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI V MESTNI OBČINI LJUBLJANA S 

PREDLOGOM ZA HITRI POSTOPEK 

 

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

zdravje in socialno varstvo. 

 

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 koncesij 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: 
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Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se Odlok o podelitvi koncesij za 

opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Mestni občini Ljubljana 

sprejme po hitrem postopku. 

 

Navzočnost je priglasilo 38 svetnikov. 

Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

2.) 

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

dejavnosti v Mestni občini Ljubljana 

 

Razpravljali so svetniki Uroš Minodraš, Milan Jakopovič, dr. Dragan Matić in Mojca Škrinjar ter 

župan. 

 

Svetniku Urošu Minodrašu je župan odvzel besedo v skladu s 65. členom poslovnika mestnega sveta, 

ker ni razpravljal o točki dnevnega reda. 

 

Svetnik dr. Anže Logar je podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da je župan kršil poslovnik 

s tem, ko je svetniku, ki je želel zaključiti svojo razpravo, odvzel besedo. 

 

Župan je podal pojasnilo v zvezi s postopkovnim predlogom svetnika. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

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

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

 

Navzočnost se ni spremenila (38 svetnikov). 

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

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 12. 

 

PREDLOG LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA ZA LETO 

2019 

 

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

šport. 

 

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. 

 

Razpravljal je svetnik dr. Dragan Matić. 
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Odgovore in pojasnila v zvezi z razpravo svetnika je podal župan in nato dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Letnega programa športa v Mestni 

občini Ljubljana za leto 2019. 

 

Navzočnost je priglasilo 43 svetnikov. 

Za je glasovalo 40 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 13. 

 

PREDLOG SKLEPA O LOKACIJSKI PREVERITVI ZA DEL ENOTE UREJANJA 

PROSTORA JA-250 

 

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 v Oddelku za urejanje 

prostora, je podala uvodno obrazložitev.  

 

Prof. Janez Koželj, predsednik Odbora za urejanje prostora, je podal stališče odbora. 

 

Predsednik Statutarno pravne komisije Marjan Sedmak je povedal stališče komisije. 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

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

enote urejanja prostora JA-250. 

 

Navzočnost je priglasilo 38 svetnikov. 

Za je glasovalo 36 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 14. 

 

PREDLOG ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU 370 

P+R POLJE 

 

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

urejanje prostora. 

 

Irena Ostojić, vodja Odseka za prostorske izvedbene akte in prenovo v Oddelku za urejanje prostora, 

je podala uvodno obrazložitev.  

 

Prof. Janez Koželj, predsednik Odbora za urejanje prostora, je podal stališče odbora. 

 

Predsednik Statutarno pravne komisije Marjan Sedmak je povedal stališče komisije. 
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Ker k predlogu Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 370 P+R Polje 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 370 P+R Polje. 

 

Navzočnost je priglasilo 40 svetnikov. 

Za je glasovalo 40 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 15. 
 

PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K DODELITVI DELA PLAČE ZA DELOVNO 

USPEŠNOST DIREKTORJU JAVNEGA STANOVANJSKEGA SKLADA MESTNE 

OBČINE LJUBLJANA ZA OBDOBJE OD 1. 2. 2019 DO 31. 12. 2019 IZ NASLOVA 

POVEČANEGA OBSEGA DELA 

 

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

stanovanjsko politiko. 

 

Slavka Janžekovič, vodja Sektorja dejavnosti JSS MOL, je podala uvodno obrazložitev.  

 

Ana Zagožen, predsednica Odbora za stanovanjsko politiko, je podala stališče odbora. 

 

Predsednik Statutarno pravne komisije Marjan Sedmak je povedal stališče komisije. 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 
 

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

plače za delovno uspešnost direktorju Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine 

Ljubljana za obdobje od 1. 2. 2019 do 31. 12. 2019 iz naslova povečanega obsega dela. 

 

Navzočnost je priglasilo 37 svetnikov. 

Za je glasovalo 40 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 16. 
 

A) PREDLOG SKLEPA O POVEČANJU VREDNOSTI NAMENSKEGA PREMOŽENJA 

IN KAPITALA JAVNEGA STANOVANJSKEGA SKLADA MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA 
 

B) PREDLOG SKLEPA O ZMANJŠANJU VREDNOSTI NAMENSKEGA PREMOŽENJA 

IN KAPITALA JAVNEGA STANOVANJSKEGA SKLADA MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA 
 

Ker sta točki vsebinsko povezani, je župan predlagal, da se uvodne obrazložitve in razprava opravijo 

za obe točki skupaj, glasovanje pa bo potekalo o vsaki točki posebej. 
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Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli poročilo pristojnega Odbora za 

finance. 

 

Slavka Janžekovič, vodja Sektorja dejavnosti JSS MOL, je podala uvodno obrazložitev za obe točki.  

 

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

 

Predsednik Statutarno pravne komisije Marjan Sedmak je povedal stališče komisije. 

 

O obeh točkah skupaj je razpravljala svetnica Urška Honzak. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje: 

 

A) 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 40 svetnikov. 

Za je glasovalo 40 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

B) PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o zmanjšanju vrednosti 

namenskega premoženja in kapitala Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine 

Ljubljana. 

 

Navzočnost se ni spremenila (40 svetnikov). 

Za je glasovalo 40 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

S tem je bil izčrpan dnevni red 2. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, zato je župan ob 

19.59 uri sejo končal in svetnike obvestil, da marca seje mestnega sveta ne bo. 

 

 

 

Vodja 

Službe za organiziranje dela mestnega sveta 

Matjaž Bregar 

 

Župan 

Mestne občine Ljubljana 

Zoran Janković 

 

 


