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Številka: 90000-7/2021-44                                                                                                       PREDLOG                                                                                              

Datum:  4. 6. 2021 

 

ZAPISNIK 

 

 

23. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, ki je bila v ponedeljek, 31. maja 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, Dejan Crnek, dr. Zvone Čadež, Aleš 

Čerin, Stanka Ferenčak Marin, Tjaša Ficko, Jožka Hegler, Urška Honzak, Igor Horvat, Jožef Horvat, 

Tone Kastelic, Maša Kociper, mag. Marko Koprivc, prof. Janez Koželj, Tomaž Kučič, mag. Mojca 

Lozej, dr. Dragan Matić, Ida Medved, Emilija Mitrović Miloš, Dunja Piškur Kosmač, Tone Podobnik, 

Marjan Sedmak, Ksenija Sever, Gregor Slabe, Mojca Sojar, Danilo Šarić, Mojca Škrinjar, Francka 

Trobec, Matjaž Vede, Nada Verbič, dr. Asta Vrečko, Martina Vuk, Ana Zagožen, Jelka Žekar in Julka 

Žibert.  

 

Na daljavo so se seje udeležili naslednji svetniki: Grega Ciglar, mag. Katja Damij, Iztok Kordiš, Uroš 

Minodraš in Janez Stariha. 

 

Seje se nista udeležila svetnika Milan Jakopovič in Anže Miklavec. 

 

Seja se je pričela ob 15.33 uri ob navzočnosti 34 svetnikov, od tega jih je bilo 5 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 23. seja mestnega 

sveta poteka brez navzočnosti občanov. 

 

Navzočnost je priglasilo 36 svetnikov (od tega 5 na daljavo). 

 

Za je glasovalo 32 svetnikov (v dvorani 28, na daljavo 4).  

Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

Dnevni red 23. seje so svetniki prejeli s sklicem seje: 

  

1. Potrditev zapisnika 22. 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. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju in čiščenju občinskih 

cest in javnih zelenih površin s predlogom za hitri postopek  

6. Predlog Sklepa o soglasju k Spremembam in dopolnitvam Statuta javnega zavoda 

Turizem Ljubljana 

7. 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 

8. Poročilo o izvajanju Strategije razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana 2020-2023, z 

usmeritvami do leta 2027, za leto 2020  

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

dejavnosti v Mestni občini Ljubljani s predlogom za hitri postopek  

10. Dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem 

prostorskem   načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del  

11. Predlog Sklepa o soglasju k dodelitvi dela plače za delovno uspešnost poveljniku Gasilske 

brigade Ljubljana  

12. Predlog Sklepa o oceni redne delovne uspešnosti direktorja Javnega stanovanjskega 

sklada Mestne občine Ljubljana za leto 2020 

13. Predlogi sklepov o določitvi dela plače za delovno uspešnost direktorjev in direktoric 

javnih zavodov s področja kulture: Center urbane kulture Kino Šiška, Festival Ljubljana, 

Javni zavod Kinodvor, Javni zavod Ljubljanski grad, Mestno gledališče ljubljansko, 

Muzej in galerije mesta Ljubljane, Pionirski dom – Center za kulturo mladih, Slovensko 

mladinsko gledališče Ljubljana in Živalski vrt Ljubljana za leto 2020 iz naslova prodaje 

blaga in storitev na trgu 

14. a) Predlog Sklepa o določitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorjev in 

           pomočnikov direktorjev javnih zavodov s področja kulture za leto 2020 

      b) Predlog Sklepa o soglasju k določitvi dela plače za redno delovno uspešnost  

          direktorice in pomočnika direktorice Javnega zavoda Mladi zmaji – Centra za  

          kakovostno preživljanje prostega časa mladih za leto 2020 

15. a) Predlog Sklepa o določitvi dela plače za delovno uspešnost direktorja javnega zavoda  

           Festival Ljubljana za leto 2021 iz naslova povečanega obsega dela 

       b) Predlog Sklepa o določitvi dela plače za delovno uspešnost direktorja javnega zavoda  

           Lutkovno gledališče Ljubljana za leto 2021 iz naslova povečanega obsega dela 

       c) Predlog Sklepa o soglasju k določitvi dela plače za delovno uspešnost direktorici  

           Javnega zavoda Mladi zmaji za obdobje od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 iz naslova             

           povečanega obsega dela 

16. a) Predlog Sklepa o soglasju k določitvi dela plače za delovno uspešnost direktorici  

           Zavoda za oskrbo na domu za obdobje od 1. 11. 2020 - 31. 12. 2021 iz naslova  

           povečanega obsega dela  

 b) Predlog Sklepa o soglasju k določitvi dela plače za redno delovno uspešnost  

            direktorici Zavoda za oskrbo na domu za obdobje od 1. 7. 2020 - 31. 12. 2020 

17. a) Predlogi sklepov o soglasju k določitvi dela plače za delovno uspešnost ravnateljicam  

           in ravnateljem javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov: Osnovna šola Franceta  

           Bevka, Osnovna šola Kašelj, Osnovna šola Kolezija, Osnovna šola Livada, Osnovna  

           šola Majde Vrhovnik, Osnovna šola Milana Šuštaršiča, Osnovna šola Mirana Jarca,  

           Osnovna šola Miška Kranjca, Osnovna šola narodnega heroja Maksa Pečarja,  

           Osnovna šola Nove Fužine, Osnovna šola Prežihovega Voranca, Osnovna šola  

           Riharda Jakopiča, Osnovna šola Savsko naselje, Osnovna šola Sostro, Osnovna šola  

           Vrhovci iz naslova povečanega obsega dela 

       b) Predlog Sklepa o soglasju k določitvi dela plače za delovno uspešnost direktorici  

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

           povečanega obsega dela  

18. a) Predlog Sklepa o soglasju k določitvi dela plače za redno delovno uspešnost  

           ravnateljic in ravnateljev vrtcev Mestne občina Ljubljana za leto 2020 

             b) Predlog Sklepa o soglasju k določitvi dela plače za redno delovno uspešnost  

                  ravnateljic in ravnateljev osnovnih šol Mestne občina Ljubljana za leto 2020 

https://intra.ljubljana.si/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/kjugz?csf=1&e=U7VXOO
https://intra.ljubljana.si/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/kjugz?csf=1&e=U7VXOO
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             c) Predlog Sklepa o soglasju k določitvi dela plače za redno delovno uspešnost  

                 ravnateljic in ravnateljev glasbenih šol Mestne občina Ljubljana za leto 2020 

             č) Predlog Sklepa o soglasju k določitvi dela plače za redno delovno uspešnost  

                 direktorja Javnega zavoda Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana za leto  

                 2020 

             d) Predlog Sklepa o soglasju k določitvi dela plače za redno delovno uspešnost  

                  direktorice Javnega zavoda Mala ulica – Center za otroke in družine v Ljubljani za  

                  leto 2020 

             e) Predlog Sklepa o soglasju k določitvi dela plače za redno delovno uspešnost  

                 direktorice Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana za leto  

                 2020 

 
Po sklicu so prejeli predlog župana za razširitev predlaganega dnevnega reda z novo 19. a, b, c in d 

točko z naslovom »a) Predlog Sklepa o dopolnitvah Sklepa o Načrtu ravnanja z nepremičnim 

premoženjem Mestne občine Ljubljana v vrednosti nad 200.000 eurov za leto 2021  

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

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

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

nezazidani stavbni zemljišči parc. št. 711/1 in parc. št. 711/2 obe k.o. 1773 Dobrunje 

d) Predlog Sklepa o soglasju k osnutku besedila pravnega posla – kupoprodajne pogodbe za 

nezazidani stavbni zemljišči parc. št. 426/4 in parc. št. 600/8 obe k.o. 1773 Dobrunje«.  

 

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

 

PREDLOG SKLEPA župana ZA SPREMEMBO DNEVNEGA REDA: 

 

Dnevni red 23. seje mestnega sveta se razširi z novo 19.a, b, c, in d točko z naslovom »a) Predlog 

Sklepa o dopolnitvah Sklepa o Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine 

Ljubljana v vrednosti nad 200.000 eurov za leto 2021  

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

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

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

nezazidani stavbni zemljišči parc. št. 711/1 in parc. št. 711/2 obe k.o. 1773 Dobrunje 

d) Predlog Sklepa o soglasju k osnutku besedila pravnega posla – kupoprodajne pogodbe za 

nezazidani stavbni zemljišči parc. št. 426/4 in parc. št. 600/8 obe k.o. 1773 Dobrunje«.  

 

Navzočnost je priglasilo 32 svetnikov (od tega 5 na daljavo). 

 

Za je glasovalo 32 svetnikov (v dvorani 27, na daljavo 5).  

Proti ni glasoval nihče. 

 

Predlagana sprememba dnevnega reda je bila sprejeta. 

 

 

PREDLOG SKLEPA: 
 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog dnevnega reda 23. seje mestnega sveta 

skupaj s sprejeto spremembo. 

 

Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 

 

Za je glasovalo 35 svetnikov (v dvorani 30, na daljavo 5).  

Proti ni glasoval nihče. 

 

Predlagani dnevni red je bil sprejet. 
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AD 1. 

 

POTRDITEV ZAPISNIKA 22. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje.  

 

O zapisniku 22. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana ni razpravljal nihče, zato je župan dal na 

glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi zapisnik 22. seje Mestnega sveta Mestne občine 

Ljubljana z dne 19. aprila 2021. 

 

Navzočnost je priglasilo 36 svetnikov (od tega 5 na daljavo). 

 

Za je glasovalo 35 svetnikov (v dvorani 30, na daljavo 5).  

Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 2. 

 

VPRAŠANJA IN POBUDE SVETNIKOV TER ODGOVORI NA VPRAŠANJA IN 

POBUDE 

 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem in po sklicu seje.  

 

Pisno vprašanje z zahtevo za ustno predstavitev je poslala svetnica dr. Asta Vrečko (glede Plečnikovega 

stadiona).  

 

Vprašanja in pobude so poslali: 

- svetnik Janez Stariha (glede  

  1. odprtega pisma Davidu Polutniku, 

  2. gradbišča na Trgu MDB), 

- svetnica Mojca Škrinjar (glede 

  1. obnove OŠ in Gimnazije Šentvid, 

  2. dodelitve cepilnih mest okoliškim koncesionarjem, 

  3. parcelacije na zemljiščih zasebnikov v k.o. Ježica, 

  4. prenove bazena Ilirija), 

- Svetniški klub SDS (glede častne meščanke Svetlane Makarovič), 

- svetnik Igor Horvat (glede organiziranosti redarske službe MOL), 

- svetnik dr. Dragan Matić (glede spomeniškega varovanja stavbe nekdanje partizanske ilegalne 

tiskarne), 

- Svetniški klub Levica (glede 

  1. omejevanja uporabe površin Športnega društva Trnovo, 

  2. nastopa Placida Dominga na Festivalu Ljubljana), 

- Svetniški klub NSi (glede obnovljivih virov energije), 

- svetnik dr. Zvone Čadež (glede zamenjave zazidljivega zemljišča ob URI Soča), 

- svetnica Maruša Babnik (glede počastitve 30. obletnice samostojne Slovenije v osnovnih šolah), 

- svetnica dr. Asta Vrečko (glede drogov za zastave na Trgu republike). 

   

Prejeli so odgovore na vprašanja z 22. seje, odgovor na vprašanje svetnika Janeza Starihe z 18. seje 

glede pritrditve spominske plošče v Miklošičevem parku ter tudi odgovora na vprašanji s 23. seje, in 

sicer svetnikov Janeza Starihe glede odprtega pisma Davidu Polutniku in Mojce Škrinjar glede obnove 
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OŠ in Gimnazije Šentvid. 

 

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

 

Na vprašanje svetnice sta odgovorila Marko Kolenc, vodja Oddelka za šport, 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 ČLANOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

V SVET JAVNEGA ZAVODA SLOVENSKO MLADINSKO GLEDALIŠČE  

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

V Svet javnega zavoda Slovensko mladinsko gledališče se imenujejo: 

 

- dr. Zvone ČADEŽ 

- Semira OSMANAGIĆ 

- dr. Asta VREČKO 

- Martina VUK 

 

II. 

Mandat imenovanih traja štiri leta.  

 

Navzočnost je priglasilo 35 svetnikov (od tega 5 na daljavo). 

 

Za je glasovalo 32 svetnikov (v dvorani 29, na daljavo 3).  

Proti je glasoval 1 svetnik (na daljavo). 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

2. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO VRTCA GALJEVICA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOGU SKLEPA: 

 

Barbari NOVINEC se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Vrtca Galjevica. 
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Navzočnost se ni spremenila (35 svetnikov). 

 

Za je glasovalo 32 svetnikov (v dvorani 30, na daljavo 2).  

Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

3. MNENJE H KANDIDATURI ZA RAVNATELJA OSNOVNE ŠOLE DRAGOMELJ 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Petru JERINI se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnatelja Osnovne šole Dragomelj. 

 

Navzočnost se ni spremenila (35 svetnikov). 

 

Za je glasovalo 33 svetnikov (v dvorani 30, na daljavo 3).  

Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

4. MNENJE H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO OSNOVNE ŠOLE FRANCETA BEVKA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Barbari KAMPJUT se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Osnovne šole Franceta 

Bevka. 

 

Navzočnost se ni spremenila (35 svetnikov). 

 

Za je glasovalo 31 svetnikov (v dvorani 28, na daljavo 3).  

Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

5. MNENJE H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO OSNOVNE ŠOLE KOSEZE 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Lorieti PEČOLER se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Osnovne šole Koseze. 

 

Navzočnost se ni spremenila (35 svetnikov). 

 

Za je glasovalo 33 svetnikov (v dvorani 30, na daljavo 3).  

Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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6. MNENJE H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO OSNOVNE ŠOLE MARTINA KRPANA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Barbari ŽITNIK TERNOVEC se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Osnovne šole 

Martina Krpana. 

 

Navzočnost se ni spremenila (35 svetnikov). 

 

Za je glasovalo 33 svetnikov (v dvorani 30, na daljavo 3).  

Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

7. MNENJE H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO OSNOVNE ŠOLE SAVSKO NASELJE 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mag. Verici ŠENICA PAVLETIČ se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Osnovne 

šole Savsko naselje. 

 

Navzočnost se ni spremenila (35 svetnikov). 

 

Za je glasovalo 34 svetnikov (v dvorani 30, na daljavo 4).  

Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

8. MNENJE H KANDIDATURI ZA RAVNATELJA ORGANIZACIJSKE ENOTE 

MEDNARODNA ŠOLA GIMNAZIJE BEŽIGRAD 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Dr. Mirku MRČELI se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnatelja Organizacijske enote 

Mednarodna šola Gimnazije Bežigrad. 

 

Navzočnost se ni spremenila (35 svetnikov). 

 

Za je glasovalo 33 svetnikov (v dvorani 30, na daljavo 3).  

Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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9. MNENJE H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO ŽIVILSKE ŠOLE BIOTEHNIŠKEGA 

IZOBRAŽEVALNEGA CENTRA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mag. Tatjani ŠČEK PREBIL se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Živilske šole 

Biotehniškega izobraževalnega centra. 

 

Navzočnost se ni spremenila (35 svetnikov). 

 

Za je glasovalo 32 svetnikov (v dvorani 29, na daljavo 3).  

Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 5. 

 

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O UREJANJU IN 

ČIŠČENJU OBČINSKIH CEST IN JAVNIH ZELENIH POVRŠIN S PREDLOGOM ZA 

HITRI POSTOPEK 

 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli amandmaja Svetniškega kluba Levica 

in poročilo pristojnega Odbora za gospodarske javne službe in promet ter amandma župana. 

 

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 (prvi odstavek 142. člena poslovnika 

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

in čiščenju občinskih cest in javnih zelenih površin 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 urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih zelenih površin sprejme po hitrem 

postopku. 

 

Navzočnost je priglasilo 35 svetnikov (od tega 3 na daljavo). 

 

Za je glasovalo 35 svetnikov (v dvorani 32, na daljavo 3).  

Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

2.) 

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju in čiščenju občinskih cest in 

javnih zelenih površin 

 

O aktu v celoti ni razpravljal nihče. 
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I. 

O 2. členu predloga odloka, h kateremu je Svetniški klub Levica vložil amandma, je razpravljala 

svetnica Urška Honzak. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 

 

AMANDMA Svetniškega kluba Levica: 

 

V tretjem odstavku 2. člena se beseda »tretji« nadomesti z besedo »četrti«. 

Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

»Dosedanji peti odstavek postane četrti odstavek.« 

 

Navzočnost se ni spremenila (35 svetnikov). 

 

Za je glasovalo 30 svetnikov (v dvorani 27, na daljavo 3).  

Proti so glasovali 3 svetniki (v dvorani). 

 

Amandma je bil sprejet. 

 

 

II. 

O 5. členu predloga odloka, h kateremu je Svetniški klub Levica vložil amandma, so razpravljale 

svetnice Urška Honzak, Mojca Sojar in Maša Kociper. 

 

Po končani razpravi je župan podal pojasnilo v zvezi z razpravami svetnic in nato dal na glasovanje 

 

AMANDMA Svetniškega kluba Levica: 

 

Besedilo 5. člena se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi: 

 

Tretja alineja veljavnega 11. člena se spremeni tako, da glasi: 

»- hraniti živali, ki živijo prosto v naravi, razen na za ta namen določenih lokacijah. Prepoved 

hranjenja tudi ne velja za potrebe izvajanja programov in projektov MOL ter za ptice in veverice 

v javnih parkih in krajinskih parkih MOL.«  

 

V 11. členu se na koncu osme alineje pika nadomesti z vejico in dodajo nove deveta, deseta in 

enajsta alineja, ki se glasijo: 

- »poškodovati opremo in naprave na javnih otroških igriščih in na površinah za šport v 

naravi, 

- saditi drevesa in grmovnice, 

- poškodovati javne zelenice.«  

 

Župan je povedal, da amandmaja ne podpira. 

 

Navzočnost se ni spremenila (35 svetnikov). 

 

Za je glasovalo 9 svetnikov (v dvorani 7, na daljavo 2).  

Proti je glasovalo 24 svetnikov (v dvorani 23, na daljavo 1). 

 

Amandma ni bil sprejet. 

 

 

III. 

O 7. členu predloga odloka, h kateremu je župan vložil amandma, ni razpravljal nihče, zato je župan dal 

na glasovanje 
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AMANDMA župana: 

 

V 7. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi: 

 

»Če ni mogoče določiti kršitelja, inšpektor izda odločbo za odpravo nepravilnosti in vzpostavitev 

v prejšnje stanje izvajalcu rednega vzdrževanja občinskih cest ali izvajalcu po tem odloku. Stroški 

pa gredo na račun rednega vzdrževanja občinskih cest ali javnih zelenih površin.«. 

 

Navzočnost se ni spremenila (35 svetnikov). 

 

Za je glasovalo 35 svetnikov (v dvorani 32, na daljavo 3).  

Proti ni glasoval nihče. 

 

Amandma je bil sprejet. 

 

 

Nato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

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

Odloka o urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih zelenih površin skupaj s sprejetima 

amandmajema. 

 

Navzočnost se ni spremenila (35 svetnikov). 

 

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

Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 6. 

 

PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K SPREMEMBAM IN DOPOLNITVAM STATUTA 

JAVNEGA ZAVODA TURIZEM LJUBLJANA 

 

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

gospodarske dejavnosti, turizem in kmetijstvo. 

 

Mag. Petra Stušek, direktorica javnega zavoda Turizem Ljubljana, je podala uvodno obrazložitev. 

 

Uroš Minodraš, predsednik Odbora za gospodarske dejavnosti, turizem in kmetijstvo, 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 soglasju k Spremembam in 

dopolnitvam Statuta javnega zavoda Turizem Ljubljana. 

 

Navzočnost je priglasilo 37 svetnikov (od tega 4 na daljavo). 

 

Za je glasovalo 37 svetnikov (v dvorani 34, na daljavo 3).  
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Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 7. 

 

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 ju mestni svet obravnava skupaj, glasovanje pa 

bo potekalo o vsakem predlogu sklepa posebej. 

 

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

finance. 

 

Slavka Janžekovič iz Javnega stanovanjskega sklada 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. 

 

Razpravljala je svetnica Mojca Sojar. 

 

Po končani razpravi je odgovore in pojasnila v zvezi z razpravo svetnice podala Slavka Janžekovič. 

 

Nato je župan dal na glasovanje: 

 

PREDLOG SKLEPA k točki A: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o povečanju vrednosti namenskega 

premoženja in kapitala Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana. 

 

Navzočnost je priglasilo 35 svetnikov (od tega 4 na daljavo). 

 

Za je glasovalo 36 svetnikov (v dvorani 34, na daljavo 2).  

Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

PREDLOG SKLEPA k točki B: 

 

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 (35 svetnikov). 

 

Za je glasovalo 34 svetnikov (v dvorani 32, na daljavo 2).  

Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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AD 8. 

 

POROČILO O IZVAJANJU STRATEGIJE RAZVOJA KULTURE V MESTNI OBČINI 

LJUBLJANA 2020-2023, Z USMERITVAMI DO LETA 2027, ZA LETO 2020 

 

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. 

 

Razpravljali so svetniki Ksenija Sever, Mojca Sojar in dr. Dragan Matić. 

 

Po končani razpravi sta odgovore in pojasnila v zvezi z razpravami svetnikov podala župan in mag. 

Mateja Demšič. 

 

Nato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

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

Mestni občini Ljubljana 2020-2023, z usmeritvami do leta 2027, za leto 2020. 

 

Navzočnost je priglasilo 37 svetnikov (od tega 4 na daljavo). 

 

Za je glasovalo 35 svetnikov (v dvorani 31, na daljavo 4).  

Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 9. 

 

PREDLOG ODLOKA O PODELITVI KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE V 

OSNOVNI ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI V MESTNI OBČINI LJUBLJANA S 

PREDLOGOM ZA HITRI POSTOPEK 

 

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

in socialno varstvo. 

 

Tilka Klančar, vodja Oddelka za zdravje in socialno varstvo, je podala uvodno obrazložitev.  

 

Mojca Škrinjar, predsednica Odbora za zdravje in socialno varstvo, je podala stališče odbora. 

 

Predsednik Statutarno pravne komisije Marjan Sedmak je povedal stališče komisije. 

 

1.) 

Svet je najprej odločal o obravnavi akta po hitrem postopku (prvi 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 

 

http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/jz6&FolderCTID=0x012000ADED367023894943B4C6D02764788300&View=%7b4D380C8E-5C5B-4C50-9C40-661ECE9FC068%7d
http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/jz6&FolderCTID=0x012000ADED367023894943B4C6D02764788300&View=%7b4D380C8E-5C5B-4C50-9C40-661ECE9FC068%7d
http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/jz6&FolderCTID=0x012000ADED367023894943B4C6D02764788300&View=%7b4D380C8E-5C5B-4C50-9C40-661ECE9FC068%7d
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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 28 svetnikov (od tega 2 na daljavo). 

 

Za je glasovalo 34 svetnikov (v dvorani 30, na daljavo 4).  

Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

2.) 

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

dejavnosti v Mestni občini Ljubljana 

 

Razpravljali sta svetnici Mojca Sojar in Maruša Babnik. 

 

Pojasnila in odgovore v zvezi razpravama svetnic je podal župan in nato dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

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

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

Navzočnost se ni spremenila (28 svetnikov). 

 

Za je glasovalo 32 svetnikov (v dvorani 28, na daljavo 4).  

Proti je glasoval 1 svetnik (v dvorani). 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 10. 

 

DOPOLNJENI OSNUTEK ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 

OBČINSKEM PROSTORSKEM   NAČRTU MESTNE OBČINE LJUBLJANA – IZVEDBENI 

DEL 

 

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

urejanje prostora in pripombe Svetniškega kluba Levica. 

 

Mag. Miran Gajšek, vodja Oddelka za urejanje prostora, in župan sta 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. 

 

Razpravljali so svetniki: dr. Dragan Matić, Urška Honzak, dr. Asta Vrečko, Mojca Škrinjar, Ida Medved, 

Ksenija Sever, Jožef Horvat in mag. Katja Damij. 

 

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

glasovanje 

 

 



14 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del 

skupaj s pripombami. 

 

Navzočnost je priglasilo 37 svetnikov (od tega 3 na daljavo). 

 

Za je glasovalo 27 svetnikov (v dvorani 26, na daljavo 1).  

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

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 11. 

 

PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K DODELITVI DELA PLAČE ZA DELOVNO 

USPEŠNOST POVELJNIKU GASILSKE BRIGADE LJUBLJANA 

 

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

zaščito, reševanje in civilno obrambo. 

 

Mag. Robert Kus, vodja Oddelka za zaščito, reševanje in civilno obrambo, je podal uvodno obrazložitev.  

 

Tone Podobnik, predsednik Odbora za zaščito, reševanje in civilno obrambo, je podal stališče odbora.  

 

Predsednik Statutarno pravne komisije Marjan Sedmak je povedal stališče komisije. 

 

Svetnik Tomaž Kučič je ob obravnavi te točke zapustil Veliko sejno dvorano. 

 

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 poveljniku Gasilske brigade Ljubljana.  

 

Navzočnost je priglasilo 37 svetnikov (od tega 2 na daljavo). 

 

Za je glasovalo 33 svetnikov (v dvorani 31, na daljavo 2).  

Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 12. 

 

PREDLOG SKLEPA O OCENI REDNE DELOVNE USPEŠNOSTI DIREKTORJA JAVNEGA 

STANOVANJSKEGA SKLADA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2020 

 

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

stanovanjsko politiko, pred sejo pa še obvestilo o dodatni poročevalki pri tej točki. 

 

Slavka Janžekovič iz Javnega stanovanjskega sklada MOL je podala uvodno obrazložitev.  

 

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

 

https://intra.ljubljana.si/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/kjugz?csf=1&e=U7VXOO
https://intra.ljubljana.si/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/kjugz?csf=1&e=U7VXOO
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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 oceni redne delovne uspešnosti 

direktorja Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leto 2020. 

 

Navzočnost je priglasilo 34 svetnikov (od tega 2 na daljavo). 

 

Za je glasovalo 33 svetnikov (v dvorani 31, na daljavo 2).  

Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 13. 

 

PREDLOGI SKLEPOV O DOLOČITVI DELA PLAČE ZA DELOVNO USPEŠNOST 

DIREKTORJEV IN DIREKTORIC JAVNIH ZAVODOV S PODROČJA KULTURE: 

CENTER URBANE KULTURE KINO ŠIŠKA, FESTIVAL LJUBLJANA, JAVNI ZAVOD 

KINODVOR, JAVNI ZAVOD LJUBLJANSKI GRAD, MESTNO GLEDALIŠČE 

LJUBLJANSKO, MUZEJ IN GALERIJE MESTA LJUBLJANE, PIONIRSKI DOM – 

CENTER ZA KULTURO MLADIH, SLOVENSKO MLADINSKO GLEDALIŠČE 

LJUBLJANA IN ŽIVALSKI VRT LJUBLJANA ZA LETO 2020 IZ NASLOVA PRODAJE 

BLAGA IN STORITEV NA TRGU 

 

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

raziskovalno dejavnost in poročilo Odbora za varstvo okolja k 9. predlogu. 

 

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.  

 

Jožef Horvat, predsednik Odbora za varstvo okolja, je podal stališče odbora za 9. predlog.  

 

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 predlogi sklepov o določitvi dela plače za delovno 

uspešnost direktorjev in direktoric javnih zavodov s področja kulture: Center urbane kulture 

Kino Šiška, Festival Ljubljana, Javni zavod Kinodvor, Javni zavod Ljubljanski grad, Mestno 

gledališče ljubljansko, Muzej in galerije mesta Ljubljane, Pionirski dom – Center za kulturo 

mladih, Slovensko mladinsko gledališče Ljubljana in Živalski vrt Ljubljana za leto 2020 iz naslova 

prodaje blaga in storitev na trgu. 

 

Navzočnost je priglasilo 34 svetnikov (od tega 2 na daljavo). 

 

Za je glasovalo 29 svetnikov (v dvorani 28, na daljavo 1).  

Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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AD 14. 

 

A) PREDLOG SKLEPA O DOLOČITVI DELA PLAČE ZA REDNO DELOVNO USPEŠNOST 

DIREKTORJEV IN POMOČNIKOV DIREKTORJEV JAVNIH ZAVODOV S PODROČJA 

KULTURE ZA LETO 2020 

 

B) PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K DOLOČITVI DELA PLAČE ZA REDNO 

DELOVNO USPEŠNOST DIREKTORICE IN POMOČNIKA DIREKTORICE JAVNEGA 

ZAVODA MLADI ZMAJI – CENTRA ZA KAKOVOSTNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA 

ČASA MLADIH ZA LETO 2020 

 

Župan je predlagal, da se uvodna obrazložitev in razprava opravita za obe točki skupaj, glasovanje pa 

bo potekalo o vsakem predlogu sklepa posebej. 

 

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

in raziskovalno dejavnost za točko a in poročilo pristojnega Odbora za predšolsko vzgojo in 

izobraževanje za točko b. 

 

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

 

Dr. Dragan Matić, predsednik Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost, je podal stališče odbora za 

točko a.  

 

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

za točko b.  

 

Predsednik Statutarno pravne komisije Marjan Sedmak je povedal stališče komisije. 

 

Razpravljala je svetnica dr. Asta Vrečko. 

 

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

 

Nato je župan dal na glasovanje: 

 

PREDLOG SKLEPA k točki A: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o določitvi dela plače za redno 

delovno uspešnost direktorjev in pomočnikov direktorjev javnih zavodov s področja kulture za 

leto 2020. 

 

Navzočnost je priglasilo 33 svetnikov (od tega 3 na daljavo). 

 

Za je glasovalo 29 svetnikov (v dvorani 28, na daljavo 1).  

Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

PREDLOG SKLEPA k točki B: 

 

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

redno delovno uspešnost direktorice in pomočnika direktorice Javnega zavoda Mladi zmaji – 

Centra za kakovostno preživljanje prostega časa mladih za leto 2020. 

 

Navzočnost se ni spremenila (33 svetnikov). 

 

Za je glasovalo 23 svetnikov (v dvorani 22, na daljavo 1).  
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Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 15. 

 

A) PREDLOG SKLEPA O DOLOČITVI DELA PLAČE ZA DELOVNO USPEŠNOST 

DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA FESTIVAL LJUBLJANA ZA LETO 2021 IZ NASLOVA 

POVEČANEGA OBSEGA DELA 

 

B) PREDLOG SKLEPA O DOLOČITVI DELA PLAČE ZA DELOVNO USPEŠNOST 

DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA LUTKOVNO GLEDALIŠČE LJUBLJANA ZA LETO 

2021 IZ NASLOVA POVEČANEGA OBSEGA DELA 

 

C) PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K DOLOČITVI DELA PLAČE ZA DELOVNO 

USPEŠNOST DIREKTORICI JAVNEGA ZAVODA MLADI ZMAJI ZA OBDOBJE OD 1. 1. 

2021 DO 31. 12. 2021 IZ NASLOVA POVEČANEGA OBSEGA DELA 

 

Župan je predlagal, da se uvodna obrazložitev in razprava opravita za vse točke skupaj, glasovanje pa 

bo potekalo o vsakem predlogu sklepa posebej. 

 

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

in raziskovalno dejavnost za točki a in b ter poročilo pristojnega Odbora za predšolsko vzgojo in 

izobraževanje za točko c. 

 

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

 

Dr. Dragan Matić, predsednik Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost, je podal stališče odbora za 

točki a in b.  

 

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

za točko c.  

 

Predsednik Statutarno pravne komisije Marjan Sedmak je povedal stališče komisije. 

 

Razpravljal je svetnik dr. Zvone Čadež. 

 

Pojasnilo v zvezi z razpravo svetnika je podal župan in nato dal na glasovanje: 

 

PREDLOG SKLEPA k točki A: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o določitvi dela plače za delovno 

uspešnost direktorja javnega zavoda Festival Ljubljana za leto 2021 iz naslova povečanega obsega 

dela. 

 

Navzočnost je priglasilo 35 svetnikov (od tega 3 na daljavo). 

 

Za je glasovalo 23 svetnikov (v dvorani 22, na daljavo 1).  

Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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PREDLOG SKLEPA k točki B: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o določitvi dela plače za delovno 

uspešnost direktorja javnega zavoda Lutkovno gledališče Ljubljana za leto 2021 iz naslova 

povečanega obsega dela. 

 

Navzočnost se ni spremenila (35 svetnikov). 

 

Za je glasovalo 22 svetnikov (v dvorani 21, na daljavo 1).  

Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

PREDLOG SKLEPA k točki C: 

 

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

delovno uspešnost direktorici Javnega zavoda Mladi zmaji za obdobje od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 

iz naslova povečanega obsega dela. 

 

Navzočnost se ni spremenila (35 svetnikov). 

 

Za je glasovalo 22 svetnikov (v dvorani 21, na daljavo 1).  

Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 16. 

 

A) PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K DOLOČITVI DELA PLAČE ZA DELOVNO 

USPEŠNOST DIREKTORICI ZAVODA ZA OSKRBO NA DOMU ZA OBDOBJE OD 1. 11. 

2020 - 31. 12. 2021 IZ NASLOVA POVEČANEGA OBSEGA DELA 

 

B) PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K DOLOČITVI DELA PLAČE ZA REDNO 

DELOVNO USPEŠNOST DIREKTORICI ZAVODA ZA OSKRBO NA DOMU ZA OBDOBJE 

OD 1. 7. 2020 - 31. 12. 2020 

 

Župan je predlagal, da se uvodna obrazložitev in razprava opravita za obe točki skupaj, glasovanje pa 

bo potekalo o vsakem predlogu sklepa posebej. 

 

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

in socialno varstvo. 

 

Tilka Klančar, vodja Oddelka za zdravje in socialno varstvo, je podala uvodno obrazložitev za obe točki. 

 

Mojca Škrinjar, predsednica Odbora za zdravje in socialno varstvo, je podala stališče odbora za obe 

točki.  

 

Predsednik Statutarno pravne komisije Marjan Sedmak je povedal stališče komisije. 

 

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

 

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

delovno uspešnost direktorici Zavoda za oskrbo na domu za obdobje od 1. 11. 2020 - 31. 12. 2021 

iz naslova povečanega obsega dela. 

 

Navzočnost je priglasilo 31 svetnikov (od tega 3 na daljavo). 

 

Za je glasovalo 24 svetnikov (v dvorani 23, na daljavo 1).  

Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

PREDLOG SKLEPA k točki B: 

 

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

redno delovno uspešnost direktorici Zavoda za oskrbo na domu za obdobje od 1. 7. 2020 - 31. 12. 

2020. 

 

Navzočnost se ni spremenila (31 svetnikov). 

 

Za je glasovalo 33 svetnikov (v dvorani 31, na daljavo 2).  

Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 17. 

 

A) PREDLOGI SKLEPOV O SOGLASJU K DOLOČITVI DELA PLAČE ZA DELOVNO 

USPEŠNOST RAVNATELJICAM IN RAVNATELJEM JAVNIH VZGOJNO-

IZOBRAŽEVALNIH ZAVODOV: OSNOVNA ŠOLA FRANCETA BEVKA, OSNOVNA ŠOLA 

KAŠELJ, OSNOVNA ŠOLA KOLEZIJA, OSNOVNA ŠOLA LIVADA, OSNOVNA ŠOLA 

MAJDE VRHOVNIK, OSNOVNA ŠOLA MILANA ŠUŠTARŠIČA, OSNOVNA ŠOLA 

MIRANA JARCA, OSNOVNA ŠOLA MIŠKA KRANJCA, OSNOVNA ŠOLA NARODNEGA 

HEROJA MAKSA PEČARJA, OSNOVNA ŠOLA NOVE FUŽINE, OSNOVNA ŠOLA 

PREŽIHOVEGA VORANCA, OSNOVNA ŠOLA RIHARDA JAKOPIČA, OSNOVNA ŠOLA 

SAVSKO NASELJE, OSNOVNA ŠOLA SOSTRO, OSNOVNA ŠOLA VRHOVCI IZ NASLOVA 

POVEČANEGA OBSEGA DELA 

 

B) PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K DOLOČITVI DELA PLAČE ZA DELOVNO 

USPEŠNOST DIREKTORICI JAVNEGA ZAVODA MALA ULICA – CENTRA ZA OTROKE 

IN DRUŽINE V LJUBLJANI IZ NASLOVA POVEČANEGA OBSEGA DELA 

 

Župan je predlagal, da se uvodna obrazložitev in razprava opravita za obe točki skupaj, glasovanje pa 

bo potekalo o vsakem predlogu sklepa posebej. 

 

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

predšolsko vzgojo in izobraževanje ter poročilo Statutarno pravne komisije k točki b. 

 

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

obe točki.  

 

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

za obe točki.  
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Predsednik Statutarno pravne komisije Marjan Sedmak je povedal stališče komisije. 

 

Razpravljali so svetniki: Mojca Škrinjar, Maruša Babnik, dr. Zvone Čadež in Mojca Sojar. 

 

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

glasovanje: 

 

PREDLOG SKLEPA k točki A: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predloge sklepov o soglasju k določitvi dela plače 

za delovno uspešnost ravnateljicam in ravnateljem javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov: 

Osnovna šola Franceta Bevka, Osnovna šola Kašelj, Osnovna šola Kolezija, Osnovna šola Livada, 

Osnovna šola Majde Vrhovnik, Osnovna šola Milana Šuštaršiča, Osnovna šola Mirana Jarca, 

Osnovna šola Miška Kranjca, Osnovna šola narodnega heroja Maksa Pečarja, Osnovna šola Nove 

Fužine, Osnovna šola Prežihovega Voranca, Osnovna šola Riharda Jakopiča, Osnovna šola 

Savsko naselje, Osnovna šola Sostro, Osnovna šola Vrhovci iz naslova povečanega obsega dela. 

 

Navzočnost je priglasilo 33 svetnikov (od tega 3 na daljavo). 

 

Za je glasovalo 34 svetnikov (v dvorani 32, na daljavo 2).  

Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

PREDLOG SKLEPA k točki B: 

 

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

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

Ljubljani iz naslova povečanega obsega dela. 

 

Navzočnost se ni spremenila (33 svetnikov). 

 

Za je glasovalo 31 svetnikov (v dvorani 29, na daljavo 2).  

Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 18. 

 

A) PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K DOLOČITVI DELA PLAČE ZA REDNO 

DELOVNO USPEŠNOST RAVNATELJIC IN RAVNATELJEV VRTCEV MESTNE OBČINA 

LJUBLJANA ZA LETO 2020 

 

B) PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K DOLOČITVI DELA PLAČE ZA REDNO 

DELOVNO USPEŠNOST RAVNATELJIC IN RAVNATELJEV OSNOVNIH ŠOL MESTNE 

OBČINA LJUBLJANA ZA LETO 2020 

 

C) PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K DOLOČITVI DELA PLAČE ZA REDNO 

DELOVNO USPEŠNOST RAVNATELJIC IN RAVNATELJEV GLASBENIH ŠOL MESTNE 

OBČINA LJUBLJANA ZA LETO 2020 

 

Č) PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K DOLOČITVI DELA PLAČE ZA REDNO 

DELOVNO USPEŠNOST DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA CENE ŠTUPAR – CENTER 

ZA IZOBRAŽEVANJE LJUBLJANA ZA LETO 2020 
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D) PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K DOLOČITVI DELA PLAČE ZA REDNO 

DELOVNO USPEŠNOST DIREKTORICE JAVNEGA ZAVODA MALA ULICA – CENTER 

ZA OTROKE IN DRUŽINE V LJUBLJANI ZA LETO 2020 

 

E) PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K DOLOČITVI DELA PLAČE ZA REDNO 

DELOVNO USPEŠNOST DIREKTORICE SVETOVALNEGA CENTRA ZA OTROKE, 

MLADOSTNIKE IN STARŠE LJUBLJANA ZA LETO 2020 

 

Župan je predlagal, da se uvodna obrazložitev in razprava opravita za vse točke skupaj, glasovanje pa 

bo potekalo o vsakem predlogu sklepa 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 

vse točke.  

 

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

za vse točke.  

 

Predsednik Statutarno pravne komisije Marjan Sedmak je povedal stališče komisije. 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje: 

 

PREDLOG SKLEPA k točki A: 

 

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

redno delovno uspešnost ravnateljic in ravnateljev vrtcev Mestne občina Ljubljana za leto 2020. 

 

Navzočnost je priglasilo 33 svetnikov (od tega 2 na daljavo). 

 

Za je glasovalo 35 svetnikov (v dvorani 33, na daljavo 2).  

Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

PREDLOG SKLEPA k točki B: 

 

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

redno delovno uspešnost ravnateljic in ravnateljev osnovnih šol Mestne občina Ljubljana za leto 

2020. 

 

Navzočnost se ni spremenila (33 svetnikov). 

 

Za je glasovalo 33 svetnikov (v dvorani 31, na daljavo 2).  

Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

PREDLOG SKLEPA k točki C: 

 

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

redno delovno uspešnost ravnateljic in ravnateljev glasbenih šol Mestne občina Ljubljana za leto 

2020. 
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Navzočnost se ni spremenila (33 svetnikov). 

 

Za je glasovalo 32 svetnikov (v dvorani 30, na daljavo 2).  

Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

PREDLOG SKLEPA k točki Č: 

 

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

redno delovno uspešnost direktorja Javnega zavoda Cene Štupar – Center za izobraževanje 

Ljubljana za leto 2020. 

 

Navzočnost se ni spremenila (33 svetnikov). 

 

Za je glasovalo 32 svetnikov (v dvorani 30, na daljavo 2).  

Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

PREDLOG SKLEPA k točki D: 

 

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

redno delovno uspešnost direktorice Javnega zavoda Mala ulica – Center za otroke in družine v 

Ljubljani za leto 2020. 

 

Navzočnost se ni spremenila (33 svetnikov). 

 

Za je glasovalo 27 svetnikov (v dvorani 26, na daljavo 1).  

Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

PREDLOG SKLEPA k točki E: 

 

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

redno delovno uspešnost direktorice Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše 

Ljubljana za leto 2020. 

 

Navzočnost se ni spremenila (33 svetnikov). 

 

Za je glasovalo 32 svetnikov (v dvorani 30, na daljavo 2).  

Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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AD 19. 

 

A) PREDLOG SKLEPA O DOPOLNITVAH SKLEPA O NAČRTU RAVNANJA Z 

NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM MESTNE OBČINE LJUBLJANA V VREDNOSTI NAD 

200.000 EUROV ZA LETO 2021 

 

B) PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBI SKLEPA O DOLOČITVI SKUPNE VREDNOSTI 

PRAVNIH POSLOV NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA, KI JIH LAHKO SKLEPA MESTNA 

OBČINA LJUBLJANA V LETU 2021 

 

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

KUPOPRODAJNE POGODBE ZA NEZAZIDANI STAVBNI ZEMLJIŠČI PARC. ŠT. 711/1 IN 

PARC. ŠT. 711/2 OBE K.O. 1773 DOBRUNJE 

 

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

KUPOPRODAJNE POGODBE ZA NEZAZIDANI STAVBNI ZEMLJIŠČI PARC. ŠT. 426/4 IN 

PARC. ŠT. 600/8 OBE K.O. 1773 DOBRUNJE 

 

Župan je predlagal, da se uvodna obrazložitev in razprava opravita za vse točke skupaj, glasovanje pa 

bo potekalo o vsakem predlogu sklepa posebej. 

 

Gradivo so svetniki prejeli po sklicu seje s predlogom za razširitev dnevnega reda. Po sklicu seje so 

prejeli poročila pristojnega Odbora za ravnanje z nepremičninami. 

 

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

točke.  

 

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

 

Predsednik Statutarno pravne komisije Marjan Sedmak je povedal stališče komisije. 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje: 

 

PREDLOG SKLEPA k točki A: 

 

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

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

za leto 2021. 

 

Navzočnost je priglasilo 36 svetnikov (od tega 3 na daljavo). 

 

Za je glasovalo 23 svetnikov (v dvorani 22, na daljavo 1).  

Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

PREDLOG SKLEPA k točki B: 

 

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

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

Ljubljana v letu 2021. 

 

Navzočnost se ni spremenila (36 svetnikov). 

 

Za je glasovalo 23 svetnikov (v dvorani 22, na daljavo 1).  

Proti ni glasoval nihče. 



24 

 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

PREDLOG SKLEPA k točki C: 

 

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

pravnega posla – kupoprodajne pogodbe za nezazidani stavbni zemljišči parc. št. 711/1 in parc. 

št. 711/2 obe k.o. 1773 Dobrunje. 

 

Navzočnost se ni spremenila (36 svetnikov). 

 

Za je glasovalo 24 svetnikov (v dvorani 23, na daljavo 1).  

Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

PREDLOG SKLEPA k točki D: 

 

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

pravnega posla – kupoprodajne pogodbe za nezazidani stavbni zemljišči parc. št. 426/4 in parc. 

št. 600/8 obe k.o. 1773 Dobrunje. 

 

Navzočnost se ni spremenila (36 svetnikov). 

 

Za je glasovalo 24 svetnikov (v dvorani 23, na daljavo 1).  

Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

S tem je bil izčrpan dnevni red 23. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, zato je župan ob 19. 

uri sejo končal.  

 

 

 

Vodja 

Službe za organiziranje dela mestnega sveta 

Matjaž Bregar 

 

 

Župan 

Mestne občine Ljubljana 

Zoran Janković 

 


