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Številka: 90000-1/2022-34                                                                                                   PREDLOG 

Datum:  16. 3. 2022 

 

 

ZAPISNIK 

 

 

30. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, ki je bila v ponedeljek, 14. marca 2022. 

 

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

Ljubljana. 

 

Sejo je vodil podžupan Mestne občine Ljubljana Aleš Čerin. 

 

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

Bruna Antauer, Daniel Avdagič, Maruša Babnik, 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, Tomaž Kučič, 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, Mojca Sojar, Danilo Šarić, Mojca Škrinjar, Francka Trobec, Matjaž Vede, Nada 

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

 

Seje se niso udeležili svetniki: Janez Stariha, prof. Janez Koželj in dr. Marta Bon. 

 

Seja se je pričela ob 15.35 uri ob navzočnosti 37 svetnikov. 

 

Dnevni red 30. seje so svetniki prejeli s sklicem seje: 

1. Potrditev zapisnika 29. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana 

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

3. Poročilo župana 

4. Kadrovske zadeve  

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

dejavnosti v Mestni občini Ljubljana s predlogom za hitri postopek  

6. Predlog Sklepa o soglasju k osnutku besedila pravnega posla – prodajne pogodbe za 

nepremičnine s parc. št. 680/5, parc. št. 696/2, parc. št. 696/3, parc. št. 696/5, parc. št. 

696/6, parc. št. 707/3, parc. št. 722/2, parc. št. 723/4, parc. št. 724/3, parc. št. 747/8, parc. 

št. 747/7, parc. št. 783/3, parc. št. 752/7, parc. št. 1213/9, parc. št. 1240/4, parc. št. 1240/8 

in parc. št. 1240/10, vse k. o. 1730 Moste 

7. Dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu 

za območje urejanja VI 3/3 Biotehniška fakulteta 

8. Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 449 Ilovica ob 

Jurčkovi 3  

9. Osnutek Odloka o poimenovanju parkov in popravkov opisov ulic na območju Mestne 

občine Ljubljana  

10. Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 26 Brnčičeva 

jug 

11. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 266 Tacen – zahod – 

severni del  

12. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 391 Jurčkova zahod  
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13. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem   

načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del  

 

 

Po sklicu so svetniki prejeli predlog župana za razširitev dnevnega reda z novo 13. točko z naslovom 

»Predlog Odredbe o dopolnitvi Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje 

parkirnina«. Dosedanja 13. točka se ustrezno preštevilči.  

 

Po sklicu so prejeli še predlog Svetniškega kluba Levica, da se s predlaganega dnevnega reda 30. seje 

umakne 13. točka z naslovom: »Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del«. Po sklicu so prejeli 

tudi obvestilo župana o umiku te točke, zato je predsedujoči povedal, da mestni svet o predlogu 

Svetniškega kluba Levica ne bo glasoval. 

 

Svetnica Mojca Sojar je podala POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da predsedujoči poda 

pojasnilo, zakaj na seji ni prisoten župan. 

 

Odgovor v zvezi s postopkovnim predlogom svetnice je podal predsedujoči. 

 

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

 

PREDLOG SKLEPA župana za SPREMEMBO DNEVNEGA REDA: 

 

Dnevni red 30. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana z dne 14. 3. 2022 se razširi z novo 

13. točko z naslovom: »Predlog Odredbe o dopolnitvi Odredbe o določitvi javnih parkirnih 

površin, kjer se plačuje parkirnina«.  

Dosedanja 13. točka se ustrezno preštevilči. 

 

Navzočnost je priglasilo 37 svetnikov. 

Za je glasovalo 38 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Predlagana sprememba dnevnega reda je bila sprejet. 

 

 

Nato je predsedujoči dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 
 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog dnevnega reda 30. seje mestnega sveta 

skupaj s spremembama. 

 

Navzočnost se ni spremenila (37 svetnikov). 

Za je glasovalo 38 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Predlagani dnevni red je bil sprejet. 

 

 

AD 1. 

 

POTRDITEV ZAPISNIKA 29. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje.  

 

O zapisniku 29. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana ni razpravljal nihče, zato je 

predsedujoči dal na glasovanje 
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PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi zapisnik 29. seje Mestnega sveta Mestne občine 

Ljubljana z dne 31. januarja 2022. 

 

Navzočnost je priglasilo 39 svetnikov. 

Za je glasovalo 40 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. Med to točko so prejeli tudi 

predlog sklepa župana z obrazložitvijo. 

 

Pisni vprašanji z zahtevo za ustno predstavitev sta poslala svetniška kluba SDS in NSi (glede 

vojaškega napada na Ukrajino in odziva MOL).  

 

Vprašanja in pobude so poslali: 

- Svetniški klub SD (glede  

  1. prostorskih težav društva Duh časa,   

  2. optičnega omrežja), 

- svetnik Janez Stariha (glede 

  1. koncesije direktorice Zdravstvenega doma Ljubljana, 

  2. prehoda za pešce čez železniško progo med Oslavijsko ulico in Cesto v Rožno dolino), 

- svetnik dr. Dragan Matić (glede 

  1. cestišča v Gameljnah, 

  2. Tacenskega mostu, 

  3. odgovora Nadzornega odbora MOL),  

- svetnica Mojca Škrinjar (o preimenovanju Windischerjeve ulice v Ukrajinsko ulico), 

- svetnik Jožef Horvat (za brezplačno parkiranje na parkirišču pred Lutkovnim gledališčem ob 

sobotah, nedeljah in praznikih), 

- svetnica Ida Medved (glede hitrostne ovire na Savski cesti). 

 

Prejeli so odgovore na vprašanja z 29. seje, svetnik Janez Stariha in Svetniški klub SD pa tudi 

odgovore na svoja vprašanja s te seje. 

 

1. 

Besedo za ustno postavitev vprašanja je predsedujoči dal svetniku Igorju Horvatu, vodji 

Svetniškega kluba SDS. 

 

Ker se je tudi ustno vprašanje Svetniškega kluba NSi nanašalo na vojno v Ukrajini, je predsedujoči 

povedal, da bo na obe vprašanji odgovoril po predstavitvi ustnega vprašanja Svetniškega kluba NSi.  

 

2. 

Besedo za ustno postavitev vprašanja je predsedujoči dal svetnici Mojci Sojar, vodji Svetniškega 

kluba NSi. 

 

Predsedujoči je podal odgovor na obe vprašanji in predlagal, da mestni svet sprejme naslednji 
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PREDLOG SKLEPA župana: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana ostro obsoja vse oblike nasilja, tako tudi napad na 

Ukrajino, ter poziva k takojšnji ustavitvi vojne, mednarodno skupnost pa k okrepitvi dialoga za 

čim hitrejši diplomatski dogovor o vzpostavitvi miru. S tem se pridružuje deklaraciji o 

razmerah v Ukrajini, ki jo je državni zbor sprejel 9. marca 2022, in Iniciativi evropskih mest v 

podporo Ukrajini. 

 

Svetnik Igor Horvat je podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, naj mestni svet sprejme sklepe, 

ki jih je nato prebral, ter zahteval, da v skladu s 67. členom poslovnika mestnega sveta svet o njih 

javno glasuje. 

 

Predsedujoči je nadaljeval s postopkom glasovanja o predlogu sklepa, ki ga je prebral v okviru 

odgovora na svetniški vprašanji. Med glasovanjem je svetnik Igor Horvat ponovno zahteval 

uveljavitev postopkovnega predloga v skladu s poslovnikom mestnega sveta. Predsedujoči je 

dokončal postopek glasovanja o predlogu sklepa župana. 

 

Navzočnost je priglasilo 29 svetnikov. 

Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

Predsedujoči je svetniku Igorju Horvatu pojasnil, da to, kar je prebral, ni postopkovni predlog sklepa, 

temveč predlogi sklepov mestnega sveta, ki pa jih svetniki niso prejeli v pisni obliki. 

 

Nato je predsedujoči dal na glasovanje 

 

POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet glasuje o predlogih sklepov, ki jih je prebral Igor Horvat. 

 

Navzočnost se ni spremenila (29 svetnikov). 

Za je glasovalo 7 svetnikov. Proti je glasovalo 21 svetnikov. 

 

Svetnik Igor Horvat je zahteval ponovitev glasovanja. 

 

Predsedujoči je dal postopkovni predlog sklepa ponovno na glasovanje. 

 

Navzočnost se ni spremenila (29 svetnikov). 

Za je glasovalo 13 svetnikov. Proti je glasovalo 18 svetnikov. 

 

Postopkovni predlog sklepa ni bil sprejet. 

 

 

AD 3. 

 

POROČILO ŽUPANA 

 

Predsedujoči je predstavil poročilo. 
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AD 4. 

 

KADROVSKE ZADEVE 

 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli po sklicu seje. 

 

Kot predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je predsedujoči podal uvodno 

obrazložitev. 

 

Svetnik Iztok Kordiš je povedal, da se bo izključil iz obravnave prvega predloga sklepa. 

 

1. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNIKOV MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA IN PREDSTAVNICE UPORABNIKOV OZIROMA ZAINTERESIRANE 

JAVNOSTI V SVET JAVNEGA ZAVODA MALA ULICA – CENTRA ZA OTROKE IN 

DRUŽINE V LJUBLJANI 

 

Razpravljal ni nihče, zato je predsedujoči dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

V Svet Javnega zavoda Mala ulica – Centra za otroke in družine v Ljubljani se kot 

predstavniki Mestne občine Ljubljana  i m e n u j e j o : 

 

- dr. Maja LEBER  

- Iztok KORDIŠ 

- Živa PLOJ PERŠUH. 

 

II. 

V Svet Javnega zavoda Mala ulica – Centra za otroke in družine v Ljubljani se kot 

predstavnica uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti i m e n u j e : 

 

- Lučka POSTRUŽIN.  

 

III. 

Mandat imenovanih traja štiri leta.  

 

Navzočnost je priglasilo 34 svetnikov. 

Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti je glasovalo 10 svetnikov. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

2. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNICE MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA V SVET JAVNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVODA UNIVERZITETNI 

REHABILITACIJSKI INŠTITUT REPUBLIKE SLOVENIJE – SOČA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je predsedujoči dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

V Svet javnega zdravstvenega zavoda Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije 

– Soča se kot predstavnica Mestne občine Ljubljana   i m e n u j e : 
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- Mirjam KANALEC.  

 

II. 

Mandat imenovane traja štiri leta.  

 

Navzočnost se ni spremenila (34 svetnikov). 

Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

3. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNICE MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA V SVET JAVNEGA ZAVODA KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE 

 

Razpravljal ni nihče, zato je predsedujoči dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

V Svet javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje se kot predstavnica Mestne občine 

Ljubljana  i m e n u j e : 

 

- Nataša JAZBINŠEK SERŠEN.  

 

II. 

Mandat imenovane  traja štiri leta.  

 

Navzočnost se ni spremenila (34 svetnikov). 

Za je glasovalo 37 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

4. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJA OSNOVNE ŠOLE VIDE 

PREGARC 

 

Razpravljal ni nihče, zato je predsedujoči dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Andreju KAVČIČU se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnatelja Osnovne šole Vide 

Pregarc.    

 

Navzočnost se ni spremenila (34 svetnikov). 

Za je glasovalo 36 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

5. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO OSNOVNE ŠOLE 

BOŽIDARJA JAKCA 

 

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

 

Elviri SUŠEC se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Osnovne šole Božidarja 

Jakca.   

 

Navzočnost se ni spremenila (34 svetnikov). 

Za je glasovalo 38 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

6. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJA DIJAŠKEGA DOMA IVANA 

CANKARJA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je predsedujoči dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Šemsu MUJANOVIĆU se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnatelja Dijaškega doma 

Ivana Cankarja.   

 

Navzočnost se ni spremenila (34 svetnikov). 

Za je glasovalo 34 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

7. PREDLOG SKLEPA O POZIVU KOMISIJI ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE ZA 

PREVERBO OBSTOJA NASPROTJA INTERESOV IN NUJNOSTI OMEJITVE 

POSLOVANJA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je predsedujoči dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana poziva Komisijo za preprečevanje korupcije, da preveri, 

ali gre res v vseh primerih glasovanja svetnikov zase za nasprotje interesov (npr. glasovanje 

zase v svet vrtca) in ali je omejitev poslovanja družinskih članov funkcionarja res potrebna 

tudi, če le-ta ni udeležen in tudi ne odloča o podelitvi javnega naročila. 

 

Navzočnost se ni spremenila (34 svetnikov). 

Za je glasovalo 42 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 5. 

 

PREDLOG ODLOKA O PODELITVI KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE V 

OSNOVNI ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI V MESTNI OBČINI LJUBLJANA S 

PREDLOGOM ZA HITRI POSTOPEK 

 

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

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

 

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

 

Predsednik Statutarno pravne komisije Marjan Sedmak je povedal stališče komisije. 

 

1.) 

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

mestnega sveta). O predlogu za sprejem Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne 

službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Mestni občini Ljubljana po hitrem postopku ni 

razpravljal nihče, zato je predsedujoči dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da Odlok o podelitvi koncesije za 

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

po hitrem postopku. 

 

Navzočnost je priglasilo 36 svetnikov. 

Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

2.) 

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

dejavnosti v Mestni občini Ljubljana 

 

Razpravljal ni nihče, zato je predsedujoči dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

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

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

Navzočnost se ni spremenila (36 svetnikov). 

Za je glasovalo 34 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 6. 

 

PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K OSNUTKU BESEDILA PRAVNEGA POSLA – 

PRODAJNE POGODBE ZA NEPREMIČNINE S PARC. ŠT. 680/5, PARC. ŠT. 696/2, PARC. 

ŠT. 696/3, PARC. ŠT. 696/5, PARC. ŠT. 696/6, PARC. ŠT. 707/3, PARC. ŠT. 722/2, PARC. ŠT. 

723/4, PARC. ŠT. 724/3, PARC. ŠT. 747/8, PARC. ŠT. 747/7, PARC. ŠT. 783/3, PARC. ŠT. 

752/7, PARC. ŠT. 1213/9, PARC. ŠT. 1240/4, PARC. ŠT. 1240/8 IN PARC. ŠT. 1240/10, VSE K. 

O. 1730 MOSTE 

 

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

ravnanje z nepremičninami ter dodatno skico.  

 

Damjana Popović Ljubi iz Oddelka za ravnanje z nepremičninami je podala uvodno obrazložitev.  
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Jelka Žekar, predsednica Odbora za ravnanje z nepremičninami, je podala stališče odbora. 

 

Predsednik Statutarno pravne komisije Marjan Sedmak je povedal stališče komisije. 

 

Razpravljala sta svetnik Igor Horvat in predsedujoči. 

 

Po končani razpravi je predsedujoči dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

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

pravnega posla – prodajne pogodbe za nepremičnine s parc. št. 680/5, parc. št. 696/2, parc. št. 

696/3, parc. št. 696/5, parc. št. 696/6, parc. št. 707/3, parc. št. 722/2, parc. št. 723/4, parc. št. 

724/3, parc. št. 747/8, parc. št. 747/7, parc. št. 783/3, parc. št. 752/7, parc. št. 1213/9, parc. št. 

1240/4, parc. št. 1240/8 in parc. št. 1240/10, vse k. o. 1730 Moste. 

 

Navzočnost je priglasilo 34 svetnikov. 

Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 7. 

 

DOPOLNJENI OSNUTEK ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 

ZAZIDALNEM NAČRTU ZA OBMOČJE UREJANJA VI 3/3 BIOTEHNIŠKA FAKULTETA 

 

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

urejanje prostora s pripombami ter poročilo Statutarno pravne komisije. 

 

Mag. Katarina Konda iz Oddelka za urejanje prostora je podala uvodno obrazložitev.  

 

Igor Horvat, podpredsednik Odbora za urejanje prostora, je podal stališče odbora. 

 

Predsednik Statutarno pravne komisije Marjan Sedmak je povedal stališče komisije. 

 

Razpravljale so svetnice dr. Asta Vrečko, Ida Medved in Mojca Škrinjar. 

 

Po končani razpravi je predsedujoči dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

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

dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VI 3/3 Biotehniška fakulteta 

skupaj s pripombami. 

 

Navzočnost je priglasilo 39 svetnikov. 

Za je glasovalo 35 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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AD 8. 

 

DOPOLNJENI OSNUTEK ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM 

NAČRTU 449 ILOVICA OB JURČKOVI 3 

 

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

urejanje prostora in poročilo Statutarno pravne komisije. 

 

Mag. Katarina Konda iz Oddelka za urejanje prostora je podala uvodno obrazložitev.  

 

Igor Horvat, podpredsednik Odbora za urejanje prostora, je podal stališče odbora. 

 

Predsednik Statutarno pravne komisije Marjan Sedmak je povedal stališče komisije. 

 

Razpravljala sta svetnica Ida Medved in predsedujoči. 

 

Po končani razpravi je predsedujoči dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem 

podrobnem prostorskem načrtu 449 Ilovica ob Jurčkovi 3 skupaj s pripombo. 

 

Navzočnost je priglasilo 37 svetnikov. 

Za je glasovalo 38 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 9. 

 

OSNUTEK ODLOKA O POIMENOVANJU PARKOV IN POPRAVKOV OPISOV ULIC NA 

OBMOČJU MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje.  

 

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

 

Predsednik Statutarno pravne komisije Marjan Sedmak je povedal stališče komisije. 

 

Razpravljali so svetniki dr. Asta Vrečko, Grega Ciglar, Mojca Škrinjar, Martina Vuk, Ida Medved, 

Jožef Horvat, Milan Jakopovič, mag. Marko Koprivc in Matjaž Vede ter predsedujoči. 

 

Po končani razpravi je predsedujoči dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme osnutek Odloka o poimenovanju parkov in 

popravkov opisov ulic na območju Mestne občine Ljubljana skupaj s pripombami. 

 

Navzočnost je priglasilo 38 svetnikov. 

Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti je glasovalo 8 svetnikov. 

 

Svetnik Matjaž Vede je zahteval ponovitev glasovanja. 

 



 

11 

 

Predsedujoči je dal predlog sklepa ponovno na glasovanje. 

 

Navzočnost se ni spremenila (38 svetnikov). 

Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti je glasovalo 9 svetnikov. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 10. 

 

DOPOLNJENI OSNUTEK ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM 

NAČRTU 26 BRNČIČEVA JUG 

 

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

urejanje prostora in poročilo Statutarno pravne komisije. 

 

Mag. Katarina Konda iz Oddelka za urejanje prostora je podala uvodno obrazložitev.  

 

Igor Horvat, podpredsednik Odbora za urejanje prostora, je podal stališče odbora. 

 

Predsednik Statutarno pravne komisije Marjan Sedmak je povedal stališče komisije. 

 

Razpravljala je svetnica Jelka Žekar.  

 

Po končani razpravi je predsedujoči dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem 

podrobnem prostorskem načrtu 26 Brnčičeva jug skupaj s pripombo. 

 

Navzočnost je priglasilo 33 svetnikov. 

Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 11. 

 

PREDLOG ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU 266 

TACEN – ZAHOD – SEVERNI DEL 

 

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

urejanje prostora in poročilo Statutarno pravne komisije. 

 

Mag. Katarina Konda iz Oddelka za urejanje prostora je podala uvodno obrazložitev.  

 

Igor Horvat, podpredsednik Odbora za urejanje prostora, je podal stališče odbora. 

 

Predsednik Statutarno pravne komisije Marjan Sedmak je povedal stališče komisije. 

 

Ker k predlogu odloka ni bil vložen noben amandma, ni bilo razprave, zato je predsedujoči dal na 

glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 
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Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o občinskem podrobnem 

prostorskem načrtu 266 Tacen – zahod – severni del.  

 

Navzočnost je priglasilo 29 svetnikov. 

Za je glasovalo 33 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 12. 

 

PREDLOG ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU 391 

JURČKOVA ZAHOD 

 

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

urejanje prostora in poročilo Statutarno pravne komisije. 

 

Mag. Katarina Konda iz Oddelka za urejanje prostora je podala uvodno obrazložitev.  

 

Igor Horvat, podpredsednik Odbora za urejanje prostora, je podal stališče odbora. 

 

Predsednik Statutarno pravne komisije Marjan Sedmak je povedal stališče komisije. 

 

Ker k predlogu odloka ni bil vložen noben amandma, ni bilo razprave, zato je predsedujoči dal na 

glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o občinskem podrobnem 

prostorskem načrtu 391 Jurčkova zahod. 

 

Navzočnost je priglasilo 35 svetnikov. 

Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 13. 

 

PREDLOG ODREDBE O DOPOLNITVI ODREDBE O DOLOČITVI JAVNIH PARKIRNIH 

POVRŠIN, KJER SE PLAČUJE PARKIRNINA 

 

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

prejeli tudi poročilo pristojnega Odbora za gospodarske javne službe in promet. 

 

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

 

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

 

Predsednik Statutarno pravne komisije Marjan Sedmak je povedal stališče komisije. 

 

Razpravljala sta svetnika Jožef Horvat in mag. Katja Damij. 

 

Pojasnilo v zvezi z razpravo svetnika Jožefa Horvata je podala mag. Jasna Tušar. 
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Po končani razpravi je predsedujoči dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

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

določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina. 

 

Navzočnost je priglasilo 35 svetnikov. 

Za je glasovalo 36 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

S tem je bil izčrpan dnevni red 30. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, zato je predsedujoči 

ob 17.42 uri sejo končal. 

 

 

 

Vodja 

Službe za organiziranje dela mestnega sveta 

Matjaž Bregar 

 

Podžupan 

Mestne občine Ljubljana 

Aleš Čerin 

 


