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Številka: 90000-2/2021-38                                                                                                        PREDLOG 

Datum:  18. 2. 2021 

 

 

ZAPISNIK 

 

 

20. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, ki je bila v ponedeljek, 15. februarja 2021. 

 

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

in na daljavo. 

 

Sejo je vodil župan Mestne občine Ljubljana Zoran Janković. 

 

Na seji so bili v Veliki sejni dvorani 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, Milan Jakopovič, Tone Kastelic, mag. Marko Koprivc, prof. Janez Koželj, Tomaž Kučič, 

Ida Medved, Emilija Mitrović Miloš, Maša Kociper, Nada Verbič, Dunja Piškur Kosmač, Tone 

Podobnik, Marjan Sedmak, Ksenija Sever, Danilo Šarić, Mojca Škrinjar, Francka Trobec, Matjaž Vede, 

dr. Asta Vrečko, Martina Vuk, Ana Zagožen, Jelka Žekar in Julka Žibert.  

 

Na daljavo so se seje udeležili naslednji svetniki: mag. Katja Damij, Iztok Kordiš, mag. Mojca Lozej, 

dr. Dragan Matić, Anže Miklavec, Uroš Minodraš, Gregor Slabe, Mojca Sojar in Janez Stariha. 

 

Seja se je pričela ob 15.40 uri ob navzočnosti 45 svetnikov, od tega jih je bilo 9 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 20. seja mestnega 

sveta poteka brez navzočnosti občanov. 

 

Navzočnost je priglasilo 40 svetnikov (od tega 9 na daljavo). 

 

Za je glasovalo 37 svetnikov (v dvorani 29, na daljavo 8).  

Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

Dnevni red 20. seje so svetniki prejeli s sklicem seje: 

  

1. Potrditev zapisnika 19. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana 

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

3. Poročilo župana 

4. Kadrovske zadeve 

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

stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana 
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6. a) Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 

           zavoda Osnovne šole Polje s predlogom za hitri postopek 

b) Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega  

     zavoda Glasbene šole Ljubljana Moste  ̶  Polje s predlogom za hitri postopek 

7. Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda 

Mestna knjižnica Ljubljana  

8. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 

Pionirski dom – Center za kulturo mladih s predlogom za hitri postopek   

9. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 437 Bobenčkova – Tržaška 

in 279 Tržaška (Trg MDB – Dolgi most) – del 

10. Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za del območja UN za območje urejanja ŠP 4/1-1 

Avtotehna (za F30a)  

11. a) Potrditev uradnega prečiščenega besedila Statuta Mestne občine Ljubljana  

b) Potrditev uradnega prečiščenega besedila 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 20. seje mestnega sveta. 
 

Navzočnost je priglasilo 41 svetnikov (od tega 9 na daljavo). 

 

Za je glasovalo 38 svetnikov (v dvorani 31, na daljavo 7).  

Proti ni glasoval nihče.  

 

Predlagani dnevni red je bil sprejet. 

 

 

AD 1. 

 

POTRDITEV ZAPISNIKA 19. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli po sklicu seje.  

 

O zapisniku 19. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana ni razpravljal nihče, zato je župan dal na 

glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi zapisnik 19. seje Mestnega sveta Mestne občine 

Ljubljana z dne 18. januarja 2021. 

 

Navzočnost je priglasilo 40 svetnikov (od tega 9 na daljavo). 

 

Za je glasovalo 41 svetnikov (v dvorani 33, na daljavo 8). 

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 po sklicu seje.  
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Pisno vprašanje z zahtevo za ustno predstavitev je poslal Svetniški klub Levica (glede prisilne deložacije 

oseb iz bivše tovarne Rog).  

 

Vprašanja in pobude so poslali: 

- svetnik Janez Stariha (glede  

  1. kolesarske steze ob Dunajski cesti, 

  2. prometnega znaka na Dunajski cesti, 

  3. projektiranja taktilnih oznak za slepe in slabovidne, 

  4. injekcijskih igel v tovarni Rog), 

- svetnica Mojca Škrinjar (glede 

  1. novogradnje v Kosezah, 

  2. ureditve sprehajalne poti v Tivoliju in razsvetljave na poti, 

  3. Jernejeve cerkve v Šiški, 

  4. ekološke ogroženosti področja tovarne Rog, 

  5. parkirnih površin v Kosezah za prebivalce),  

 - Svetniški klub Levica (glede  

   1. obnove Ceste v Mestni log, 

   2. ureditve kolesarskega prometa v ČS Vič, 

   3. nove prometne ureditve pri Kopališču Ilirija), 

 - svetnik dr. Dragan Matić (glede infrastrukturnih projektov v ČS Šmarna gora), 

- svetnica Ida Medved (glede selitve uporabnikov Roga v zapuščeno stavbo nekdanje tovarne 

Saturnus), 

- svetnik dr. Zvone Čadež (glede neposrednega prenosa sej mestnega sveta), 

- svetnica dr. Asta Vrečko (glede urejanja Šuštarjevega nabrežja), 

- svetnik Igor Horvat (glede gradbenih odpadkov ob bajerju na Rakovniku). 

 

Prejeli so tudi odgovore na vprašanja z 19. seje, svetnica Mojca Škrinjar pa je prejela tudi odgovor z 

20. seje (glede novogradenj v Kosezah). 

 

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

Levica. 

 

Na vprašanje svetniškega kluba sta odgovorila mag. Mateja Demšič, vodja Oddelka za kulturo, in 

župan. 

 

Svetnik Milan Jakopovič je podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da mestna uprava v roku 

treh dni mestnemu svetu posreduje želene priloge, ki izkazujejo ustrezno pravno podlago. 

 

Župan je dal na glasovanje 

 

POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnika Milana Jakopoviča: 

 

Pravna podlaga za prevzem posesti v Rogu se dostavi mestnim svetnikom in svetnicam v roku 

3 dni.  

 

Župan je povedal, da predloga ne podpira. 

 

Navzočnost je priglasilo 42 svetnikov (od tega 9 na daljavo). 

 

Za je glasovalo 10 svetnikov (v dvorani 8, na daljavo 2). 

Proti je glasovalo 24 svetnikov (v dvorani 20, na daljavo 4). 

 

Postopkovni predlog sklepa ni bil sprejet. 
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AD 3. 

 

POROČILO ŽUPANA 

 

Svetniki so si ogledali tri posnetke o dogajanju ob izpraznitvi Centra Rog in o načrtovani prenovi 

centra. Župan je nato 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 ČLANOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

V SVET JAVNEGA ZAVODA FESTIVAL LJUBLJANA 

 

Razpravljal je svetnik Igor Horvat. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

V  Svet  javnega zavoda  Festival Ljubljana   s e    i m e n u j e j o : 

 

- Anton COLARIČ 

- Jadranka DAKIĆ  

- Iztok KORDIŠ 

- Francka TROBEC 

 

II. 

Mandat imenovanih traja štiri leta.  

 

Navzočnost je priglasilo 41 svetnikov (od tega 8 na daljavo). 

 

Za je glasovalo 27 svetnikov (v dvorani 22, na daljavo 5). 

Proti je glasovalo 10 svetnikov (v dvorani 8, na daljavo 2). 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

2. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU TREH PREDSTAVNIKOV MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA V SVET GLASBENE ŠOLE LJUBLJANA MOSTE - POLJE 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

V Svet Glasbene šole Ljubljana  Moste - Polje  s e   i m e n u j e j o : 

 

- Đorđe BERAK 

- Andrej KOSTELEC 

- Arne Jakob ZAKRAJŠEK 
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II. 

Mandat imenovanih traja štiri leta.  

 

Navzočnost se ni spremenila (41 svetnikov). 

 

Za je glasovalo 42 svetnikov (v dvorani 35, na daljavo 7). 

Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

3. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNICE MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

V SVET SREDNJE ŠOLE ZA FARMACIJO, KOZMETIKO IN ZDRAVSTVO 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

                                                                         I. 

V Svet Srednje šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo s e   i m e n u j e : 

 

Marija PETRAS. 

 

                                                                         II. 

Mandat imenovane traja štiri leta. 

 

Navzočnost se ni spremenila (41 svetnikov). 

 

Za je glasovalo 40 svetnikov (v dvorani 34, na daljavo 6). 

Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

4. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNICE MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

V SVET SREDNJE ŠOLE ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

                                                                         I. 

V Svet Srednje šole za gastronomijo in turizem Ljubljana  s e  i m e n u j e: 

 

Stanka FERENČAK MARIN. 

 

                                                                         II. 

Mandat imenovane traja štiri leta. 

                                                                          

Navzočnost se ni spremenila (41 svetnikov). 

 

Za je glasovalo 39 svetnikov (v dvorani 34, na daljavo 5). 

Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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5. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

V SVET DOMA UPOKOJENCEV CENTER, TABOR-POLJANE 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

V  Svet Doma upokojencev Center, Tabor-Poljane s e   i m e n u j e : 

 

Marjan SEDMAK. 

 

II. 

Mandat imenovanega traja štiri leta.  

 

Navzočnost se ni spremenila (41 svetnikov). 

 

Za je glasovalo 37 svetnikov (v dvorani 33, na daljavo 4). 

Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

6. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO OSNOVNE ŠOLE DANILE 

KUMAR 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mag. Mojci MIHELIČ se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Osnovne šole Danile 

Kumar. 

 

Navzočnost se ni spremenila (41 svetnikov). 

 

Za je glasovalo 42 svetnikov (v dvorani 36, na daljavo 6). 

Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

7. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO OSNOVNE ŠOLE LEDINA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mariji VALENČAK se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Osnovne šole Ledina. 

 

Navzočnost se ni spremenila (41 svetnikov). 

 

Za je glasovalo 43 svetnikov (v dvorani 36, na daljavo 7). 

Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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8. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJA DIJAŠKEGA DOMA VIČ 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Rudiju MOHORIČU se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnatelja Dijaškega doma Vič. 

                       

Navzočnost se ni spremenila (41 svetnikov). 

 

Za je glasovalo 40 svetnikov (v dvorani 35, na daljavo 5). 

Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

9. PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K IMENOVANJU POVELJNIKA GASILSKE 

BRIGADE LJUBLJANA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občina Ljubljana daje soglasje k imenovanju Tomaža KUČIČA za poveljnika 

Gasilske brigade Ljubljana. 

 

Mandat imenovanega traja štiri leta. 

                       

Navzočnost se ni spremenila (41 svetnikov). 

 

Za je glasovalo 40 svetnikov (v dvorani 35, na daljavo 5). 

Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

10. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU DIREKTORICE JAVNEGA ZAVODA 

MEDNARODNI GRAFIČNI LIKOVNI CENTER 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

Za direktorico javnega zavoda Mednarodni grafični likovni center  s e  i m e n u j e: 

 

Nevenka ŠIVAVEC. 

 

II. 

Mandat imenovane traja pet let.  

 

Navzočnost se ni spremenila (41 svetnikov). 

 

Za je glasovalo 39 svetnikov (v dvorani 33, na daljavo 6). 

Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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AD 5. 

 

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 

in poročilo Statutarno pravne komisije. 

 

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 7 na daljavo). 

 

Za je glasovalo 34 svetnikov (v dvorani 27, na daljavo 7). 

Proti ni glasoval nihče. 

 

Svetnik Tone Podobnik je zahteval ponovitev glasovanja. 

 

Župan je dal predlog sklepa ponovno na glasovanje (samo v dvorani). 

 

Navzočnost se ni spremenila (41 svetnikov). 

 

Za je glasovalo 42 svetnikov (v dvorani 35, na daljavo 7). 

Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 6. 

 

A) PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBI ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA 

VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA OSNOVNE ŠOLE POLJE S PREDLOGOM ZA 

HITRI POSTOPEK 

 

B) PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBI ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA 

VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA GLASBENE ŠOLE LJUBLJANA 

MOSTE  ̶  POLJE S PREDLOGOM ZA HITRI POSTOPEK 

 

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

bo potekalo o vsakem predlogu posebej. 

 

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 za 

obe točki. 
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Francka Trobec, predsednica Odbora za predšolsko vzgojo in izobraževanje, je podala stališče odbora 

za obe točki.  

 

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 predlogih za sprejem obeh odlokov po hitrem postopku ni razpravljal nihče, zato je župan 

dal na glasovanje: 

 

1. PREDLOG SKLEPA k točki 6.A: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se Odlok o spremembi Odloka o 

ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Polje sprejme po hitrem 

postopku. 

 

Navzočnost je priglasilo 42 svetnikov (od tega 7 na daljavo). 

 

Za je glasovalo 44 svetnikov (v dvorani 36, na daljavo 8). 

Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

2. PREDLOG SKLEPA k točki 6.B: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se Odlok o spremembi Odloka o 

ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbene šole Ljubljana Moste  ̶  Polje 

sprejme po hitrem postopku. 

 

Navzočnost se ni spremenila (42 svetnikov). 

 

Za je glasovalo 44 svetnikov (v dvorani 36, na daljavo 8). 

Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

2.) 

Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 

Osnovne šole Polje 

 

Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 

Glasbene šole Ljubljana Moste  ̶  Polje 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje: 

 

1. PREDLOG SKLEPA k točki 6.A: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o spremembi Odloka o 

ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Polje. 
 

Navzočnost se ni spremenila (42 svetnikov). 

 

Za je glasovalo 44 svetnikov (v dvorani 36, na daljavo 8). 

Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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2. PREDLOG SKLEPA k točki 6.B: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o spremembi Odloka o 

ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbene šole Ljubljana Moste  ̶  Polje. 
 

Navzočnost se ni spremenila (42 svetnikov). 

 

Za je glasovalo 42 svetnikov (v dvorani 34, na daljavo 8). 

Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 7. 

 

PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH SKLEPA O USTANOVITVI 

JAVNEGA ZAVODA MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA 

 

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

in raziskovalno dejavnost. 

 

Mag. Mateja Demšič, vodja Oddelka za kulturo, je podala uvodno obrazložitev. 

 

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 Mojca Škrinjar. 

 

Po končani razpravi je odgovor v zvezi z razpravo svetnice podala mag. Mateja Demšič. 

 

Nato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

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

Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Ljubljana.  

 

Navzočnost je priglasilo 44 svetnikov (od tega 8 na daljavo). 

 

Za je glasovalo 44 svetnikov (v dvorani 35, na daljavo 9). 

Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 8. 

 

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI 

JAVNEGA ZAVODA PIONIRSKI DOM – CENTER ZA KULTURO MLADIH S 

PREDLOGOM ZA HITRI POSTOPEK 

 

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

in raziskovalno dejavnost. 

 

Mag. Mateja Demšič, vodja Oddelka za kulturo, je podala uvodno obrazložitev.  
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Dr. Dragan Matić, predsednik Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost, je podal 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 ustanovitvi javnega 

zavoda Pionirski dom – Center za kulturo mladih 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 ustanovitvi javnega zavoda Pionirski dom – Center za kulturo mladih 

sprejme po hitrem postopku. 

 

Navzočnost je priglasilo 37 svetnikov (od tega 7 na daljavo). 

 

Za je glasovalo 26 svetnikov (v dvorani 21, na daljavo 5). 

Proti je glasoval 1 svetnik na daljavo. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

2.) 

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Pionirski 

dom – Center za kulturo mladih 

 

Razpravljali so svetniki Jožef Horvat, Tone Kastelic, Ksenija Sever, Mojca Škrinjar, Urška Honzak, 

Martina Vuk, Mojca Sojar in Ida Medved ter župan. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

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

Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Pionirski dom – Center za kulturo mladih. 
 

Navzočnost se ni spremenila (37 svetnikov). 

 

Za je glasovalo 26 svetnikov (v dvorani 21, na daljavo 5). 

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

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 9. 

 

PREDLOG ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU 437 

BOBENČKOVA – TRŽAŠKA IN 279 TRŽAŠKA (TRG MDB – DOLGI MOST) – 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. 



12 

 

 

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 na glasovanje  

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o občinskem podrobnem 

prostorskem načrtu 437 Bobenčkova – Tržaška in 279 Tržaška (Trg MDB – Dolgi most) – del. 

 

Navzočnost je priglasilo 39 svetnikov (od tega 8 na daljavo). 

 

Za je glasovalo 35 svetnikov (v dvorani 29, na daljavo 6). 

Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 10. 

 

PREDLOG SKLEPA O LOKACIJSKI PREVERITVI ZA DEL OBMOČJA UN ZA OBMOČJE 

UREJANJA ŠP 4/1-1 AVTOTEHNA (ZA F30A) 

 

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

urejanje prostora z amandmajem. 

 

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. 

 

O aktu v celoti so razpravljali svetnici Mojca Škrinjar in Mojca Sojar ter župan. 

 

O 2. členu predloga sklepa, h kateremu je Odbor za urejanje prostora vložil amandma, ni razpravljal 

nihče, zato je župan dal na glasovanje: 

 

AMANDMA Odbora za urejanje prostora: 

 

V prvi alineji 2. člena lokacijske preveritve se za besedami »treh kletnih etaž« doda naslednje 

besedilo: »Dodatna 3. podzemna parkirna etaža se dovoli na način, da so na površini dovoljena 

parkirna mesta za opravljanje dejavnosti zavarovalništva - ocenjevanje škod. Preostale zunanje 

površine se parkovno uredijo«.  

 

Navzočnost je priglasilo 42 svetnikov (od tega 8 na daljavo). 

 

Za je glasovalo 38 svetnikov (v dvorani 33, na daljavo 5). 

Proti ni glasoval nihče. 

 

Amandma je bil sprejet. 

 

 

Nato je župan dal na glasovanje še 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

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

območja UN za območje urejanja ŠP 4/1-1 Avtotehna (za F30a) skupaj s sprejetim amandmajem. 
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Navzočnost se ni spremenila (42 svetnikov). 

 

Za je glasovalo 37 svetnikov (v dvorani 31, na daljavo 6). 

Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 11. 

 

A) POTRDITEV URADNEGA PREČIŠČENEGA BESEDILA STATUTA MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA 

 

B) POTRDITEV URADNEGA PREČIŠČENEGA BESEDILA POSLOVNIKA MESTNEGA 

SVETA MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

 

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

bo potekalo o vsakem predlogu posebej. 

 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli poročili Statutarno pravne komisije. 

 

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

točki.   

 

Marjan Sedmak, predsednik Statutarno pravne komisije, je podal stališče komisije za obe točki.  

 

Župan je povedal, da v skladu s 124. členom poslovnika mestnega sveta uradno prečiščeno besedilo akta 

svet potrdi brez razprave, zato je dal na glasovanje: 

 

1. PREDLOG SKLEPA k točki 11.A: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi uradno prečiščeno besedilo Statuta Mestne občine 

Ljubljana. 

 

Navzočnost je priglasilo 43 svetnikov (od tega 9 na daljavo). 

 

Za je glasovalo 42 svetnikov (v dvorani 34, na daljavo 8). 

Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

2. PREDLOG SKLEPA k točki 11.B: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi uradno prečiščeno besedilo Poslovnika Mestnega 

sveta Mestne občine Ljubljana. 

 

Navzočnost se ni spremenila (43 svetnikov). 

 

Za je glasovalo 42 svetnikov (v dvorani 33, na daljavo 9). 

Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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S tem je bil izčrpan dnevni red 20. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, zato je župan ob 17.08 

uri sejo končal.  

 

 

 

Vodja 

Službe za organiziranje dela mestnega sveta 

Matjaž Bregar 

 

Župan 

Mestne občine Ljubljana 

Zoran Janković 

 

 

 

 

 

 

 


