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Številka: 90000-3/2022-35                                                                                                   PREDLOG 

Datum:  14. 4. 2022 

 

 

ZAPISNIK 

 

 

31. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, ki je bila v ponedeljek, 11. aprila 2022. 

 

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

Ljubljana. 

 

Sejo je vodil župan Mestne občine Ljubljana Zoran Janković. 

 

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

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

Zvone Čadež, Aleš Čerin, mag. Katja Damij, Stanka Ferenčak Marin, Tjaša Ficko, Urška Honzak, 

Igor Horvat, Jožef Horvat, Tone Kastelic, Maša Kociper, mag. Marko Koprivc, Iztok Kordiš, prof. 

Janez Koželj, Tomaž Kučič, mag. Mojca Lozej, dr. Dragan Matić, Ida Medved, Uroš Minodraš, 

Emilija Mitrović Miloš, Dunja Piškur Kosmač, Tone Podobnik, Marjan Sedmak, Ksenija Sever, 

Janez Stariha, Danilo Šarić, Mojca Škrinjar, Francka Trobec, Matjaž Vede, Nada Verbič, Martina 

Vuk, Ana Zagožen, Jelka Žekar in Julka Žibert.  

 

Seje se niso udeležili svetniki: Jožka Hegler, Milan Jakopovič, Anže Miklavec, Gregor Slabe, Mojca 

Sojar in dr. Asta Vrečko. 

 

Seja se je pričela ob 15.35 uri ob navzočnosti 33 svetnikov. 

 

Dnevni red 31. seje so svetniki prejeli s sklicem seje: 

1. Potrditev zapisnika 30. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana 

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

3. Poročilo župana 

4. Kadrovske zadeve  

5. a) Predlog Sklepa o podelitvi naziva častni meščan glavnega mesta Ljubljana 

          b) Predlog Sklepa o podelitvi nagrad glavnega mesta Ljubljana za leto 2022 

          c) Predlog Sklepa o podelitvi plaket glavnega mesta Ljubljana za leto 2022 

6. Zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2021 

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

dejavnosti v Mestni občini Ljubljana s predlogom za hitri postopek  

8. Osnutek Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Ljubljana 

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

usmeritvami do leta 2027 v letu 2021 

10. Letno poročilo javnega zavoda Turizem Ljubljana za poslovno leto 2021  

11. Predlog Sklepa o soglasju k osnutku besedila pravnega posla – pogodbe namesto 

razlastitve za nepremičnino, zemljišče s parc. št. 101/1, k.o. 1740 - Spodnja Šiška, z 

objektoma št. 361 in št. 149, na naslovu Verovškova ulica 58 v Ljubljani 

12. a) Letno poročilo Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leto 2021 

b) Poročilo o uresničevanju Stanovanjskega programa Mestne občine Ljubljana 2019 –  

    2022 za leto 2021 
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13. Predlog Sklepa o oceni in določitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorja 

Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leto 2021 

14. Predlog Sprememb in dopolnitev Letnih programov športa v Mestni občini Ljubljana 

za leta 2020, 2021 in 2022  

15. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o javno-zasebnem partnerstvu 

za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom 

energetske sanacije javnih objektov v lasti Mestne občine Ljubljana, s predlogom za 

hitri postopek 

16. a) Predlog Sklepa k dodelitvi dela plače za delovno uspešnost direktorici Regionalne  

          razvojne agencije Ljubljanske urbane regije za obdobje januar 2021 – december 2021  

          iz naslova povečanega obsega dela  

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

           direktorici Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije in njenima  

           namestnikoma 

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

           in ravnatelju javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov: Vrtca Črnuče, Vrtca dr.    

           France Prešeren, Vrtca Galjevica, Vrtca Hansa Christiana Andersena, Vrtca Jarše,  

           Vrtca Jelka, Vrtca Kolezija, Vrtca Ledina, Vrtca Miškolin, Vrtca Mladi rod, Vrtca  

           Mojca, Vrtca Najdihojca, Vrtca Otona Župančiča, Vrtca Pedenjped, Vrtca Pod  

           Gradom, Vrtca Šentvid, Vrtca Trnovo, vrtca Viški vrtci, Vrtca Vodmat in Vrtca  

           Vrhovci iz naslova povečanega obsega dela 

              b) Predlogi sklepov o soglasju k določitvi dela plače za delovno uspešnost ravnateljicam  

                   in ravnateljem javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov: Osnovna šola Bežigrad,  

                   Osnovna šola Božidarja Jakca, Osnovna šola Danile Kumar, Osnovna šola dr. Vita  

                   Kraigherja, Osnovna šola Dravlje, Osnovna šola Franceta Bevka, Osnovna šola  

                   Hinka Smrekarja, Osnovna šola Jožeta Moškriča, Osnovna šola Kašelj, Osnovna  

                   šola Ketteja in Murna, Osnovna šola Kolezija, Osnovna šola Ledina, Osnovna šola  

                   Livada, Osnovna šola Martina Krpana, Osnovna šola Milana Šuštaršiča, Osnovna  

                   šola Mirana Jarca, Osnovna šola Miška Kranjca, Osnovna šola n. h. Maksa Pečarja,  

                   Osnovna šola Nove Fužine, Osnovna šola Oskarja Kovačiča, Osnovna šola Poljane,  

                   Osnovna šola Prule, Osnovna šola Riharda Jakopiča, Osnovna šola Savsko naselje,  

                   Osnovna šola Sostro, Osnovna šola Spodnja Šiška, Osnovna šola Šmartno pod  

                   Šmarno goro, Osnovna šola Toneta Čufarja, Osnovna šola Trnovo, Osnovna šola  

                   Valentina Vodnika, Osnovna šola Vič, Osnovna šola Vide Pregarc, Osnovna šola 

                   Vižmarje Brod, Osnovna šola Vodmat, Osnovna šola Vrhovci, Osnovna šola  

                   Zadobrova, Osnovna šola Zalog iz naslova povečanega obsega dela 

18. Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 75 

Gospodarska cona Agrokombinatska S – del 

19. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem   

načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del 

 

Po sklicu so svetniki prejeli predlog Svetniškega kluba SDS za umik predlagane 8. točke z dnevnega 

reda z naslovom »Osnutek Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Ljubljana«. 

Ostale točke se ustrezno preštevilčijo. 

 

O dnevnem redu so razpravljali svetniki Igor Horvat, dr. Dragan Matić in Aleš Čerin ter župan. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje: 

 

PREDLOG SKLEPA Svetniškega kluba SDS za SPREMEMBO DNEVNEGA REDA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se s predlaganega dnevnega reda 31. 

seje mestnega sveta umakne 8. točka z naslovom »Osnutek Odloka o kategorizaciji občinskih 

cest v Mestni občini Ljubljana«.  
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Navzočnost je priglasilo 34 svetnikov. 

Za je glasovalo 7 svetnikov. Proti je glasovalo 23 svetnikov. 

 

Predlagana sprememba ni bila sprejeta. 

 

 

Nato je župan dal na glasovanje  

 

PREDLOG SKLEPA: 
 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog dnevnega reda 31. seje mestnega sveta. 

 

Navzočnost se ni spremenila (34 svetnikov). 

Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki. 

 

Predlagani dnevni red je bil sprejet. 

 

 

AD 1. 

 

POTRDITEV ZAPISNIKA 30. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje.  

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi zapisnik 30. seje Mestnega sveta Mestne občine 

Ljubljana z dne 14. marca 2022. 

 

Navzočnost je priglasilo 28 svetnikov. 

Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 2. 

 

VPRAŠANJA IN POBUDE SVETNIKOV TER ODGOVORI NA VPRAŠANJA IN 

POBUDE 

 

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

 

Pisnega vprašanja z zahtevo za ustno predstavitev ni poslal noben svetnik.  

 

Vprašanja in pobude so poslali: 

- svetnik Igor Horvat (za več parkirnih mest za motorje), 

- Svetniški klub Levica (glede 

1. drevoreda ob Cesti v Gorice, 

2. posledic delovanja betonarne ob Cesti v Gorice, 

3. podaljšanja avtobusne linije št. 16), 

- svetnik Janez Stariha (za postavitev table »šolska pot« in namestitve začasne hitrostne ovire med 

Mencingerjevo in Jadransko ulico), 

- svetnica Mojca Škrinjar (glede 
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1. Milčinskega ulice, 

2. jasne ločnice med prostoroma za pešce in kolesarjev na Drenikovi ulici, 

3. parcel na Viču), 

- svetnica Maruša Babnik (glede kopališča Vevče), 

- svetnik dr. Zvone Čadež (za postavitev dodatnega semaforja pri URI Soča). 

 

 

Prejeli so odgovore na vprašanja s 30. seje. 

 

 

AD 3. 

 

POROČILO ŽUPANA 

 

Župan je predstavil poročilo. 

 

 

AD 4. 

 

KADROVSKE ZADEVE 

 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli po sklicu seje. 

 

Aleš Čerin, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je podal uvodno 

obrazložitev. 

 

1. PREDLOG SKLEPA O PRENEHANJU MANDATA IN IMENOVANJU NADOMESTNE 

PREDSTAVNICE MESTNE OBČINE LJUBLJANA V SVET OSNOVNE ŠOLE 

NARODNEGA HEROJA MAKSA PEČARJA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

Heleni BIZJAK preneha mandat članice Sveta Osnovne šole narodnega heroja Maksa Pečarja.  

 

II. 

V Svet Osnovne šole narodnega heroja Maksa Pečarja se za predstavnico Mestne občine 

Ljubljana  i m e n u j e   Darinka KOVAČIČ.  

 

Mandat imenovane je vezan na mandat sveta šole.  

 

Navzočnost je priglasilo 32 svetnikov. 

Za je glasovalo 34 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

2. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNICE MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA V SVET DIJAŠKEGA DOMA BEŽIGRAD 

 

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

 

I. 

V Svet Dijaškega doma Bežigrad se za predstavnico Mestne občine Ljubljana   i m e n u j e : 

 

Zdenka MOŽE JEDREJČIĆ.                                                                     

                                                            II. 

Mandat imenovane traja štiri leta. 

 

Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 

Za je glasovalo 34 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

3. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO VRTCA HANSA 

CHRISTIANA ANDERSENA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Tini MERČNIK se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Vrtca Hansa Christiana 

Andersena.  

 

Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 

Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

4. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO VRTCA ZELENA JAMA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Katarini ALIČ se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Vrtca Zelena jama.  

 

Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 

Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

5. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO OSNOVNE ŠOLE 

DRAVLJE 

 

Razpravljala sta svetnica Maruša Babnik in župan. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 
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Dr. Luciji ŽELJKO se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Osnovne šole Dravlje.    

 

Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 

Za je glasovalo 34 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

6. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO OSNOVNE ŠOLE 

NARODNEGA HEROJA MAKSA PEČARJA 

 

Razpravljala sta svetnik Jožef Horvat in župan. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Zlatki Vlasti ZGONC se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Osnovne šole 

narodnega heroja Maksa Pečarja.    

 

Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 

Za je glasovalo 36 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

7. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO SREDNJE 

ZDRAVSTVENE ŠOLE LJUBLJANA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mag. Silvi KASTELIC se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Srednje 

zdravstvene šole Ljubljana.    

 

Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 

Za je glasovalo 36 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

8. PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K IMENOVANJU DIREKTORICE ZAVODA ZA 

OSKRBO NA DOMU LJUBLJANA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana daje soglasje k imenovanju Liljane BATIČ 

DERNOVŠEK za direktorico Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana. 

 

Mandat imenovane traja pet let. 

 

Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 
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Za je glasovalo 36 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

9. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU DIREKTORICE JAVNEGA ZAVODA MESTNO 

GLEDALIŠČE LJUBLJANSKO 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

Za direktorico javnega zavoda Mestno gledališče ljubljansko se imenuje:  

 

Barbara HIENG SAMOBOR. 

 

II. 

Mandat imenovane traja pet let.  

 

Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 

Za je glasovalo 36 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

10. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU VRŠILKE DOLŽNOSTI DIREKTORJA 

JAVNEGA ZAVODA CENTER ROG  

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

Za vršilko dolžnosti direktorja javnega zavoda Center Rog se imenuje: 

 

Renata ZAMIDA. 

 

II. 

Mandat imenovane začne teči po izteku dosedanjega mandata in traja do imenovanja 

direktorja, vendar največ za eno leto. 

 

Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 

Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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AD 5. 

 

A) PREDLOG SKLEPA O PODELITVI NAZIVA ČASTNI MEŠČAN GLAVNEGA MESTA 

LJUBLJANA 

 

B) PREDLOG SKLEPA O PODELITVI NAGRAD GLAVNEGA MESTA LJUBLJANA 

ZA LETO 2022 

 

C) PREDLOG SKLEPA O PODELITVI PLAKET GLAVNEGA MESTA LJUBLJANA ZA 

LETO 2022 

 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli po sklicu seje.  

 

Nada Verbič, predsednica Komisije za priznanja, je podala uvodno obrazložitev k vsem trem 

predlogom sklepov. 

 

A) PREDLOG SKLEPA O PODELITVI NAZIVA ČASTNI MEŠČAN GLAVNEGA MESTA 

LJUBLJANA  

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

1. PREDLOG SKLEPA: 

Naziv častna meščanka glavnega mesta Ljubljana prejme: 

 

- prof. dr. Renata SALECL 

 

Navzočnost je priglasilo 37 svetnikov. 

Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti je glasovalo 6 svetnikov. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

2. PREDLOG SKLEPA: 

Naziv častni meščan glavnega mesta Ljubljana prejme: 

 

-  Jurij SOUČEK 

 

Navzočnost se ni spremenila (37 svetnikov). 

Za je glasovalo 37 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

B) PREDLOG SKLEPA O PODELITVI NAGRAD GLAVNEGA MESTA LJUBLJANA ZA 

LETO 2022 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Nagrado glavnega mesta Ljubljana za leto 2022 prejmejo: 

 

- Biserka Marolt Meden 
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- Gregor Jamnik 

- Ljubljanski potniški promet – skupina za prevoze na klic »Kavalir« 

- Društvo za promocijo žensk v kulturi - Mesto žensk 

- Gasilska brigada Ljubljana 

 

Navzočnost se ni spremenila (37 svetnikov). 

Za je glasovalo 35 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

C) PREDLOG SKLEPA O PODELITVI PLAKET GLAVNEGA MESTA LJUBLJANA ZA 

LETO 2022 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

Plaketo glavnega mesta Ljubljana za leto 2022 prejmejo: 

 

- Bogdan Rus 

- Nino Batagelj 

- mag. Bojan Hajdinjak 

- Slovensko mladinsko gledališče 

- BEŠTEKteater 

- Glasbena skupina Noctiferia 

- Mladinski dom Jarše 

 

Navzočnost se ni spremenila (37 svetnikov). 

Za je glasovalo 35 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 6. 

 

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2021 

 

Gradivo so svetniki prejeli po sklicu seje. Po sklicu seje so prejeli tudi poročila odborov za 

gospodarske dejavnosti, turizem in kmetijstvo, za predšolsko vzgojo in izobraževanje, za šport, za 

ravnanje z nepremičninami, za zdravje in socialno varstvo, za lokalno samoupravo, za varstvo okolja, 

za kulturo in raziskovalno dejavnost, za zaščito, reševanje in civilno obrambo, stanovanjsko politiko 

ter poročilo pristojnega Odbora za finance. Pred sejo so prejeli še dodatno gradivo k točki 

(primerjava realizacije prejemkov in izdatkov proračuna MOL po različnih vrstah klasifikacij in 

obdobjih, prikaz zadolženosti MOL in njenih pravnih oseb ter pregled porabe sredstev sklada 

proračunske rezerve v letu 2021). 

 

Saša Bistan, vodja Oddelka za finance in računovodstvo, je podala uvodno obrazložitev.  

 

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

 

Predsednik Statutarno pravne komisije Marjan Sedmak je povedal stališče komisije. 

 

Razpravljali so svetniki Ksenija Sever, Mojca Škrinjar in Jožef Horvat. 

 

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

na glasovanje 
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PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Zaključni račun proračuna Mestne občine 

Ljubljana za leto 2021. 

 

Navzočnost je priglasilo 37 svetnikov. 

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

 

Sklep je bil sprejet. 

 

AD 7. 

 

PREDLOG ODLOKA O PODELITVI KONCESIJ ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE V 

OSNOVNI ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI V MESTNI OBČINI LJUBLJANA S 

PREDLOGOM ZA HITRI POSTOPEK 

 

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

zdravje in socialno varstvo. 

 

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

 

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

 

Predsednik Statutarno pravne komisije Marjan Sedmak je povedal stališče komisije. 

 

1.) 

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

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

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

nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

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

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

po hitrem postopku. 

 

Navzočnost je priglasilo 37 svetnikov. 

Za je glasovalo 35 svetnikov. Proti ni glasovalo nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

2.) 

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

dejavnosti v Mestni občini Ljubljana 

 

Razpravljali so svetniki Jožef Horvat, Mojca Škrinjar in Maša Kociper. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 

 

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

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

Navzočnost se ni spremenila (37 svetnikov). 

Za je glasovalo 34 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 8. 

 

OSNUTEK ODLOKA O KATEGORIZACIJI OBČINSKIH CEST V MESTNI OBČINI 

LJUBLJANA 

 

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

gospodarske javne službe in promet, pobudo Sveta Četrtne skupnosti Vič ter pripombe svetnice 

Mojce Škrinjar in Svetniškega kluba Levica.  

 

Uršula Longar 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. 

 

Razpravljali so svetniki Mojca Škrinjar, Maruša Babnik in Aleš Čerin. 

 

Po končani razpravi je pojasnila in odgovore v zvezi z razpravama svetnic podal župan in nato dal na 

glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme osnutek Odloka o kategorizaciji občinskih cest v 

Mestni občini Ljubljana skupaj s pripombami. 

 

Navzočnost je priglasilo 34 svetnikov. 

Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti je glasovalo 9 svetnikov. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 9. 

 

POROČILO O IZVAJANJU STRATEGIJE RAZVOJA KULTURE V MESTNI OBČINI 

LJUBLJANA 2020-2023 Z USMERITVAMI DO LETA 2027 V LETU 2021 

 

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 sta svetnika Mojca Škrinjar in dr. Dragan Matić.  
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Po končani razpravi je odgovore in pojasnila v zvezi z razpravama svetnikov podal župan in nato 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 v letu 2021. 

 

Navzočnost je priglasilo 38 svetnikov. 

Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 10. 

 

LETNO POROČILO JAVNEGA ZAVODA TURIZEM LJUBLJANA ZA POSLOVNO LETO 

2021 

 

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 Letno poročilo javnega zavoda Turizem 

Ljubljana za poslovno leto 2021.  
 

Navzočnost je priglasilo 34 svetnikov. 

Za je glasovalo 35 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 11. 

 

PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K OSNUTKU BESEDILA PRAVNEGA POSLA – 

POGODBE NAMESTO RAZLASTITVE ZA NEPREMIČNINO, ZEMLJIŠČE S PARC. ŠT. 

101/1, K.O. 1740 - SPODNJA ŠIŠKA, Z OBJEKTOMA ŠT. 361 IN ŠT. 149, NA NASLOVU 

VEROVŠKOVA ULICA 58 V LJUBLJANI 

 

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

ravnanje z nepremičninami.  

 

Simona Remih, vodja Oddelka za ravnanje z nepremičninami, je podala uvodno obrazložitev.  
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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 svetnika Igor Horvat in Mojca Škrinjar. 

 

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

na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

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

pravnega posla – pogodbe namesto razlastitve za nepremičnino, zemljišče s parc. št. 101/1, k.o. 

1740 - Spodnja Šiška, z objektoma št. 361 in št. 149, na naslovu Verovškova ulica 58 v 

Ljubljani. 

 

Navzočnost je priglasilo 35 svetnikov. 

Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti je glasovalo 8 svetnikov. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 12. 

 

A) LETNO POROČILO JAVNEGA STANOVANJSKEGA SKLADA MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA ZA LETO 2021 

 

B) POROČILO O URESNIČEVANJU STANOVANJSKEGA PROGRAMA MESTNE 

OBČINE LJUBLJANA 2019 – 2022 ZA LETO 2021 

 

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 poročili pristojnega Odbora za 

stanovanjsko politiko z dodatnimi predlogi sklepov in poročilo Statutarno pravne komisije k točki A.  

 

Sašo Rink, direktor Javnega stanovanjskega sklada MOL, je podal uvodno obrazložitev za obe točki.  

 

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

 

Predsednik Statutarno pravne komisije Marjan Sedmak je povedal stališče komisije. 

 

Razpravljala je svetnica Urška Honzak. 

 

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

dodatne predloge sklepov Odbora za stanovanjsko politiko. Župan je pojasnil, da je en sklep nov, trije 

pa v celoti nadomeščajo prvotne predloge sklepov, zato mestni svet v primeru sprejema o prvotnih 

sklepih ne bo glasoval:  

 

1. DODATNI PREDLOG SKLEPA k točki A: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Letno poročilo Javnega stanovanjskega sklada 

Mestne občine Ljubljana za leto 2021. 

 

Navzočnost je priglasilo 37 svetnikov. 
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Za je glasovalo 36 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

2. DODATNI PREDLOG SKLEPA k točki A: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Poročilo Nadzornega sveta Javnega 

stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leto 2021. 

 

Navzočnost se ni spremenila (37 svetnikov). 

Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

3. DODATNI PREDLOG SKLEPA k točki A: 

 

Pozitiven rezultat iz upravljanja sredstev MOL iz preteklih let v višini 550.300 evrov je bil 

znižan zaradi popravka nakazil najemnikov na napačen transakcijski račun glede na lastništvo 

enote za obdobje od 2007-2020 in zaradi v januarju 2022 plačanih zahtevkov za tržne 

subvencije najemnin, tako da je iz upravljanja sredstev MOL izkazan presežek odhodkov nad 

prihodki na dan 31.12.2021 v višini 498.392 evrov. 

 

Navzočnost se ni spremenila (37 svetnikov). 

Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

4. DODATNI PREDLOG SKLEPA k točki A: 

 

Pozitiven rezultat iz namenskega premoženja iz preteklih let v višini 23.253 evrov je povečan za 

popravek nakazil najemnikov na napačen transakcijski račun glede na lastništvo enote za 

obdobje od 2007-2020 in za pozitiven rezultat tekočega leta, tako da je iz upravljanja 

namenskega premoženja izkazan presežek prihodkov nad odhodki na dan 31.12.2021 v višini 

1.114.727 evrov. 

 

Navzočnost se ni spremenila (37 svetnikov). 

Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

Nato je župan dal na glasovanje še 

 

PREDLOG SKLEPA k točki B: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Poročilo o uresničevanju Stanovanjskega 

programa Mestne občine Ljubljana 2019 – 2022 za leto 2021. 

 

Navzočnost se ni spremenila (37 svetnikov). 

Za je glasovalo 33 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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AD 13. 

 

PREDLOG SKLEPA O OCENI IN DOLOČITVI DELA PLAČE ZA REDNO DELOVNO 

USPEŠNOST DIREKTORJA JAVNEGA STANOVANJSKEGA SKLADA MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA ZA LETO 2021 

 

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

stanovanjsko politiko.  

 

Natalija Rus iz Javnega stanovanjskega sklada MOL je podala uvodno obrazložitev.  

 

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

 

Predsednik Statutarno pravne komisije Marjan Sedmak je povedal stališče komisije. 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

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

redno delovno uspešnost direktorja Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za 

leto 2021. 

 

Navzočnost je priglasilo 33 svetnikov. 

Za je glasovalo 35 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 14. 

 

PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV LETNIH PROGRAMOV ŠPORTA V MESTNI 

OBČINI LJUBLJANA ZA LETA 2020, 2021 IN 2022 

 

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

šport.  

 

Marko Kolenc, vodja Oddelka za šport, je podal uvodno obrazložitev.  

 

Dr. Marta Bon, predsednica Odbora za šport, je podala stališče odbora. 

 

Predsednik Statutarno pravne komisije Marjan Sedmak je povedal stališče komisije. 

 

Razpravljala je svetnica Mojca Škrinjar. 

 

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

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sprememb in dopolnitev Letnih 

programov športa v Mestni občini Ljubljana za leta 2020, 2021 in 2022.  

 

Navzočnost je priglasilo 32 svetnikov. 

Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
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Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 15. 

 

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O JAVNO-

ZASEBNEM PARTNERSTVU ZA IZVEDBO PROJEKTA POGODBENEGA 

ZAGOTAVLJANJA PRIHRANKOV RABE ENERGIJE Z NAMENOM ENERGETSKE 

SANACIJE JAVNIH OBJEKTOV V LASTI MESTNE OBČINE LJUBLJANA, S 

PREDLOGOM ZA HITRI POSTOPEK 

 

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

finance. 

 

Alenka Loose, energetska upravljavka Mestne občine Ljubljana, je podala uvodno obrazložitev.  

 

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

 

Predsednik Statutarno pravne komisije Marjan Sedmak je povedal stališče komisije. 

 

1.) 

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

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

zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe 

energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Mestne občine Ljubljana po 

hitrem postopku ni razpravljal nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

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

Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja 

prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Mestne občine 

Ljubljana sprejme po hitrem postopku. 

 

Navzočnost je priglasilo 29 svetnikov. 

Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

2.) 

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za 

izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske 

sanacije javnih objektov v lasti Mestne občine Ljubljana 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

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

Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja 

prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Mestne občine 

Ljubljana. 
 

Navzočnost se ni spremenila (29 svetnikov). 

Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
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Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 16. 

 

A) PREDLOG SKLEPA K DODELITVI DELA PLAČE ZA DELOVNO USPEŠNOST 

DIREKTORICI REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE LJUBLJANSKE URBANE 

REGIJE ZA OBDOBJE JANUAR 2021 – DECEMBER 2021 IZ NASLOVA POVEČANEGA 

OBSEGA DELA 

 

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

DELOVNO USPEŠNOST DIREKTORICI REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE 

LJUBLJANSKE URBANE REGIJE IN NJENIMA NAMESTNIKOMA 

 

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 

lokalno samoupravo.  

 

Meta Gabron, vodja Službe za razvojne projekte in investicije, je podala uvodno obrazložitev za obe 

točki.  

 

Stanka Ferenčak Marin, podpredsednica Odbora za lokalno samoupravo, 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: 

 

PREDLOG SKLEPA k točki A: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa k dodelitvi dela plače za delovno 

uspešnost direktorici Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije za obdobje 

januar 2021 – december 2021 iz naslova povečanega obsega dela.  

 

Navzočnost je priglasilo 25 svetnikov. 

Za je glasovalo 24 svetnikov. 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 Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije 

in njenima namestnikoma. 

 

Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov). 

Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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AD 17. 

 

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

USPEŠNOST RAVNATELJICAM  IN RAVNATELJU JAVNIH VZGOJNO-

IZOBRAŽEVALNIH ZAVODOV: VRTCA ČRNUČE, VRTCA DR. FRANCE PREŠEREN, 

VRTCA GALJEVICA, VRTCA HANSA CHRISTIANA ANDERSENA, VRTCA JARŠE, 

VRTCA JELKA, VRTCA KOLEZIJA, VRTCA LEDINA, VRTCA MIŠKOLIN, VRTCA 

MLADI ROD, VRTCA MOJCA, VRTCA NAJDIHOJCA, VRTCA OTONA ŽUPANČIČA, 

VRTCA PEDENJPED, VRTCA POD GRADOM, VRTCA ŠENTVID, VRTCA TRNOVO, 

VRTCA VIŠKI VRTCI, VRTCA VODMAT IN VRTCA VRHOVCI IZ NASLOVA 

POVEČANEGA OBSEGA DELA 

 

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

USPEŠNOST RAVNATELJICAM IN RAVNATELJEM JAVNIH VZGOJNO-

IZOBRAŽEVALNIH ZAVODOV: OSNOVNA ŠOLA BEŽIGRAD, OSNOVNA ŠOLA 

BOŽIDARJA JAKCA, OSNOVNA ŠOLA DANILE KUMAR, OSNOVNA ŠOLA DR. VITA                    

KRAIGHERJA, OSNOVNA ŠOLA DRAVLJE, OSNOVNA ŠOLA FRANCETA BEVKA, 

OSNOVNA ŠOLA HINKA SMREKARJA, OSNOVNA ŠOLA JOŽETA MOŠKRIČA, 

OSNOVNA ŠOLA KAŠELJ, OSNOVNA ŠOLA KETTEJA IN MURNA, OSNOVNA ŠOLA 

KOLEZIJA, OSNOVNA ŠOLA LEDINA, OSNOVNA ŠOLA LIVADA, OSNOVNA ŠOLA 

MARTINA KRPANA, OSNOVNA ŠOLA MILANA ŠUŠTARŠIČA, OSNOVNA ŠOLA 

MIRANA JARCA, OSNOVNA ŠOLA MIŠKA KRANJCA, OSNOVNA ŠOLA N. H. MAKSA 

PEČARJA, OSNOVNA ŠOLA NOVE FUŽINE, OSNOVNA ŠOLA OSKARJA KOVAČIČA, 

OSNOVNA ŠOLA POLJANE, OSNOVNA ŠOLA PRULE, OSNOVNA ŠOLA RIHARDA 

JAKOPIČA, OSNOVNA ŠOLA SAVSKO NASELJE, OSNOVNA ŠOLA SOSTRO, 

OSNOVNA ŠOLA SPODNJA ŠIŠKA, OSNOVNA ŠOLA ŠMARTNO POD  ŠMARNO GORO, 

OSNOVNA ŠOLA TONETA ČUFARJA, OSNOVNA ŠOLA TRNOVO, OSNOVNA ŠOLA 

VALENTINA VODNIKA, OSNOVNA ŠOLA VIČ, OSNOVNA ŠOLA VIDE PREGARC, 

OSNOVNA ŠOLA VIŽMARJE BROD, OSNOVNA ŠOLA VODMAT, OSNOVNA ŠOLA 

VRHOVCI, OSNOVNA ŠOLA ZADOBROVA, OSNOVNA ŠOLA ZALOG IZ NASLOVA 

POVEČANEGA OBSEGA DELA 

 

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 

predšolsko vzgojo in izobraževanje, pred sejo pa še obvestilo o dodatni poročevalki. 

 

Melita Oven iz 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. 

 

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 predloge sklepov o soglasju k določitvi dela plače 

za delovno uspešnost ravnateljicam in ravnatelju javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov: Vrtca 

Črnuče, Vrtca dr. France Prešeren, Vrtca Galjevica, Vrtca Hansa Christiana Andersena, Vrtca 

Jarše, Vrtca Jelka, Vrtca Kolezija, Vrtca Ledina, Vrtca Miškolin, Vrtca Mladi rod, Vrtca 

Mojca, Vrtca Najdihojca, Vrtca Otona Župančiča, Vrtca Pedenjped, Vrtca Pod Gradom, Vrtca 
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Šentvid, Vrtca Trnovo, vrtca Viški vrtci, Vrtca Vodmat in Vrtca Vrhovci iz naslova povečanega 

obsega dela. 

 

Navzočnost je priglasilo 30 svetnikov. 

Za je glasovalo 33 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

PREDLOG SKLEPA k točki B: 

 

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 Bežigrad, Osnovna šola Božidarja Jakca, Osnovna šola Danile Kumar, Osnovna 

šola dr. Vita Kraigherja, Osnovna šola Dravlje, Osnovna šola Franceta Bevka, Osnovna šola 

Hinka Smrekarja, Osnovna šola Jožeta Moškriča, Osnovna šola Kašelj, Osnovna šola Ketteja 

in Murna, Osnovna šola Kolezija, Osnovna šola Ledina, Osnovna šola Livada, Osnovna šola 

Martina Krpana, Osnovna šola Milana Šuštaršiča, Osnovna šola Mirana Jarca, Osnovna šola 

Miška Kranjca, Osnovna šola n. h. Maksa Pečarja, Osnovna šola Nove Fužine, Osnovna šola 

Oskarja Kovačiča, Osnovna šola Poljane, Osnovna šola Prule, Osnovna šola Riharda Jakopiča, 

Osnovna šola Savsko naselje, Osnovna šola Sostro, Osnovna šola Spodnja Šiška, Osnovna šola 

Šmartno pod Šmarno goro, Osnovna šola Toneta Čufarja, Osnovna šola Trnovo, Osnovna šola 

Valentina Vodnika, Osnovna šola Vič, Osnovna šola Vide Pregarc, Osnovna šola Vižmarje 

Brod, Osnovna šola Vodmat, Osnovna šola Vrhovci, Osnovna šola Zadobrova, Osnovna šola 

Zalog iz naslova povečanega obsega dela. 

 

Navzočnost se ni spremenila (30 svetnikov). 

Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 18. 

 

DOPOLNJENI OSNUTEK ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM 

NAČRTU 75 GOSPODARSKA CONA AGROKOMBINATSKA S – DEL 

 

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

urejanje prostora. 

 

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

 

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

 

Predsednik Statutarno pravne komisije Marjan Sedmak je povedal stališče komisije. 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem 

podrobnem prostorskem načrtu 75 Gospodarska cona Agrokombinatska S – del. 

 

Navzočnost je priglasilo 28 svetnikov. 

Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
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Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 19. 

 

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O OBČINSKEM 

PROSTORSKEM NAČRTU MESTNE OBČINE LJUBLJANA – IZVEDBENI DEL 

 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli amandmaje svetniških klubov SDS in 

Levica, svetnikov mag. Katje Damij in dr. Dragana Matića, amandmaje župana in poročili pristojnega 

Odbora za urejanje prostora ter Statutarno pravne komisije. Župan je povedal, da skladno s poročilom 

Statutarno pravne komisije mestni svet ne bo obravnaval dveh amandmajev Svetniškega kluba SDS 

iz dopisa št. 90000-3/2022-4 (glede 108. in 109. člena). Med sejo so kot pripomoček prejeli vrstni red 

glasovanj o amandmajih. 

 

Dr. Lilijana Jankovič Grobelšek, vodja Odseka za prostorske planske akte v Oddelku za urejanje 

prostora, je podala uvodno obrazložitev. 

 

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

 

Predsednik Statutarno pravne komisije Marjan Sedmak je povedal stališče komisije. 

 

Župan je pojasnil, da se obravnava predloga odloka na podlagi 135. člena Poslovnika Mestnega sveta 

Mestne občine Ljubljana opravi po vrstnem redu posebej o vsakem členu, h kateremu so vloženi 

amandmaji. Razprava o posameznem členu je omejena na razpravo o amandmajih, ki so vloženi k 

temu členu. Glasovanje o amandmajih se opravi takoj po končani razpravi o amandmajih k 

posameznemu členu. 

 

I. 

O 18. členu predloga odloka, h kateremu je župan vložil amandma, ni razpravljal nihče, zato je župan 

dal na glasovanje 

 

AMANDMA župana (1. glasovanje):  

 

V 18. členu predloga odloka se v 11. odstavku 24. člena za besedilom »lastniki sosednjih parcel« 

doda vejica in besedilo »vendar ne manj kot 1,5 m«. 

 

Navzočnost je priglasilo 34 svetnikov. 

Za je glasovalo 21 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Amandma je bil sprejet. 

 

 

II. 

O 24. členu predloga odloka, h kateremu je župan vložil amandma, ni razpravljal nihče, zato je župan 

dal na glasovanje 

 

AMANDMA župana (2. glasovanje): 

 

V 24. členu predloga odloka se v prvem odstavku 32. člena za besedilom »namenjenih bivanju« 

vejica nadomesti s piko, besedilo »in vključuje« pa nadomesti z besedilom »Odprte bivalne 

površine vključujejo«. 

 

Navzočnost se ni spremenila (34 svetnikov). 
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Za je glasovalo 22 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Amandma je bil sprejet. 

 

 

III. 

O 40. 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 (3. glasovanje): 

 

V 40. členu predloga odloka se v 6. b) točki 60. člena (objekti za oglaševanje) za besedo 

»postaviti« doda besedilo »ob kanalizirana križišča cest,«. 

Ustrezno se spremeni tudi Priloga 3: Podrobni prostorski izvedbeni pogoji za postavitev 

objektov za oglaševanje.  

 

Navzočnost se ni spremenila (34 svetnikov). 

Za je glasovalo 6 svetnikov. Proti je glasovalo 16 svetnikov. 

 

Svetnica dr. Marta Bon je zahtevala ponovitev glasovanja. 

 

Župan je dal amandma ponovno na glasovanje. 

 

Navzočnost se ni spremenila (34 svetnikov). 

Za so glasovali 3 svetniki. Proti je glasovalo 20 svetnikov. 

 

Amandma ni bil sprejet. 

 

 

IV. 

O Prilogi 1 predloga odloka, h kateri so Svetniški klub Levica, Svetniški klub SDS in župan vložili 

amandmaje (PPIP za posamezne enote urejanja – BE-241, KL-82, PL-110, ŠI-273, ŠI-477, ŠI-563, 

TA-62, TA-91), ni razpravljal nihče, zato je župan dal na glasovanje: 

 

AMANDMA župana (4. glasovanje): 

 

V tekstualnem delu predloga odloka se v Prilogi 1: »Podrobni prostorski izvedbeni pogoji 

(PPIP) za posamezne enote urejanja prostora« za enoto urejanja prostora BE-228 doda nova 

enota urejanja prostora BE-241 z rubriko » URBANISTIČNI POGOJI« in besedilom: 

 

»BE-241 

URBANISTIČNI POGOJI: »Dopustna je novogradnja objekta tipa NB k zadnji stavbi v nizu, 

ki mora biti oblikovno in gabaritno usklajena z obstoječimi enotami v nizu.« 

 

Navzočnost se ni spremenila (34 svetnikov). 

Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Amandma je bil sprejet. 

 

 

AMANDMA župana (5. glasovanje): 
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V tekstualnem delu predloga odloka se v Prilogi 1: »Podrobni prostorski izvedbeni pogoji 

(PPIP) za posamezne enote urejanja prostora« za enoto urejanja prostora KL-82 v rubriki 

URBANISTIČNI POGOJI doda besedilo: »Dopusten je tudi tip objekta VS.« 

 

Navzočnost se ni spremenila (34 svetnikov). 

Za je glasovalo 22 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Amandma je bil sprejet. 

 

 

AMANDMA župana (6. glasovanje): 

 

V tekstualnem delu predloga odloka se v Prilogi 1: »Podrobni prostorski izvedbeni pogoji 

(PPIP) za posamezne enote urejanja prostora« za enoto urejanja prostora PL-110: 

 

a) v rubriki »URBANISTIČNI POGOJI« na koncu doda besedilo: »Upoštevati je treba 

elemente urbane opreme in celostno oblikovanje Poljanske ceste.« in 

b) spremeni besedilo v rubriki »PROMETNA INFRASTRUKTURA«, tako da se glasi: »Uvoz 

se uredi s Poljanske ceste, izvoz se uredi na del Mesarske ceste s parc. št. 168/3 k. o. Poljansko 

predmestje. Dopustna je tudi ureditev dodatnega uvoza z dela Mesarske ceste s parc. št. 168/3 

k. o. Poljansko predmestje.« 

 

Navzočnost se ni spremenila (34 svetnikov). 

Za je glasovalo 22 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Amandma je bil sprejet. 

 

 

Župan je povedal, da bo mestni svet o naslednjih treh amandmajih župana, Svetniškega kluba Levica 

in Svetniškega kluba SDS glasoval samo enkrat, ker imajo enako vsebino (drugi odstavek 137. člena 

poslovnika mestnega sveta): 

 

AMANDMA župana (7. glasovanje): 

 

a) V tekstualnem delu predloga odloka se v Prilogi 1: »Podrobni prostorski izvedbeni pogoji 

(PPIP) za posamezne enote urejanja prostora« črta celotno besedilo podrobnih prostorskih 

izvedbenih pogojev za enoto urejanja prostora ŠI-273, ki se glasi: 

»ŠI-273 

VIŠINA OBJEKTOV do P+3 

URBANISTIČNI 

POGOJI 

Dopustna je novogradnja objekta. Vsa parkirna mesta je 

treba zagotavljati v kletnih etažah. Med objektom in PST 

je dopustno urediti le zelene površine 

OKOLJEVARSTVENI 

POGOJI 

Gradnja pod nivojem terena je dopustna po določilih 78a. 

člena odloka OPN MOL ID.« 

 

b) V grafičnem delu predloga odloka se na karti 3.1 »Prikaz območij enot urejanja prostora, 

podrobnejše namenske rabe in prostorskih izvedbenih pogojev« na območju enote urejanja 

prostora ŠI-273: 

 spremenijo namenska raba, tip objekta in pogoji priključevanja na gospodarsko javno 

infrastrukturo iz SScv.V;2 (pretežno večstanovanjske površine, visoka prostostoječa 

stavba, obveznost priključevanja) v namensko rabo ZPp (parki), in sicer tako, da se 

rumena barva spremeni v zeleno, oznaka enote urejanja prostora pa spremeni iz ŠI-273 

SScv.V;2 v ŠI-273 ZPp in 

 izbrišejo gradbene meje na zemljišču parc. št. 809/237 k.o. Dravlje.  
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AMANDMA Svetniškega kluba Levica: 

 

V prilogi 1: Podrobni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) za posamezne enote urejanja se v 

celoti črta urbanistični pogoj, ki se glasi: 

ŠI-273: Višina objektov do P+3. Urbanistični pogoji: Dopustna je novogradnja objekta. Vsa 

parkirna mesta je treba zagotavljati v kletnih etažah. Med objektom in PST je dopustno urediti 

le zelene površine. Okoljevarstveni pogoji: Gradnja pod nivojem terena je dopustna po 

določilih 78a. člena odloka OPN MOL ID. 

 

Skladno s tem amandmajem se uskladijo tekstualni del odloka s prilogami, grafični del in karte 

namenske rabe prostora. Namenska raba zemljišča naj se ne spremeni. 

 

 

AMANDMA Svetniškega kluba SDS: 

 

V Prilogi 1 »Podrobni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) za posamezne enote urejanja 

prostora« (ki nadomešča veljavno po določilih 56. člena Predloga Odloka) se črta odstavek, ki 

se nanaša na EUP ŠI-273, tako da se črta celotno besedilo, ki se glasi »ŠI-273; VIŠINA 

OBJEKTOV do P+3; URBANISTIČNI POGOJI Dopustna je novogradnja objekta. Vsa 

parkirna mesta je treba zagotavljati v kletnih etažah. Med objektom in PST je dopustno urediti 

le zelene površine. OKOLJEVARSTVENI POGOJI Gradnja pod nivojem terena je dopustna 

po določilih 78a. člena odloka OPN MOL ID.«  

Na Karti grafičnega dela OPN MOL ID št. 3.1 »Prikaz območij enot urejanja prostora, 

podrobnejše namenske rabe in prostorskih izvedbenih pogojev« (ki nadomešča veljavno po 

določilih 57. člena predloga odloka) se v enoti urejanja prostora z oznako EUP ŠI-273:  

 brišejo »rumena barva in gradbene črte stavbe«, ki se nanašajo na območja 

stanovanj in na stanovanjsko stavbo, in ohrani (vriše) »zelena barva«, ki se nanaša 

na območje zelenih površin,  

 brišejo oznake »SScv.V,2«, ki se nanašajo na podrobnejšo namensko rabo prostora 

pretežno večstanovanjske površine, tip objekta visoka prostostoječa stavba, 

okoljevarstveni pogoj obveznost priključevanja na okoljsko in energetsko javno 

infrastrukturo, in ohrani (vpiše) oznaka »ZPp«, ki se nanaša na podrobnejšo 

namensko rabo prostora parki.  

 

Navzočnost se ni spremenila (34 svetnikov). 

Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Amandmaji so bili sprejeti. 

 

 

O naslednjih treh amandmajih župana, Svetniškega kluba Levica in Svetniškega kluba SDS je mestni 

svet glasoval samo enkrat, ker imajo enako vsebino (drugi odstavek 137. člena poslovnika mestnega 

sveta): 

 

AMANDMA župana (8. glasovanje): 

 

a) V tekstualnem delu predloga odloka se v Prilogi 1: »Podrobni prostorski izvedbeni pogoji 

(PPIP) za posamezne enote urejanja prostora« črta celotno besedilo podrobnih prostorskih 

izvedbenih pogojev za enoto urejanja prostora ŠI-477, ki se glasi: 

»ŠI-477 

URBANISTIČNI POGOJI  Dopustna je novogradnja objekta višine do P+3 v okviru 

gradbenih črt.« 
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b) V grafičnem delu predloga odloka se na karti 3.1 »Prikaz območij enot urejanja prostora, 

podrobnejše namenske rabe in prostorskih izvedbenih pogojev« na območju enote urejanja 

prostora ŠI-477 izbrišejo gradbene meje na zemljiščih parc. št. 323/43 in parc. št. 323/483, obe 

k.o. Zgornja Šiška.  

 

 

AMANDMA Svetniškega kluba Levica: 

 

V prilogi 1: Podrobni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) za posamezne enote urejanja se v 

celoti črta urbanistični pogoj, ki se glasi: 

ŠI-477: Dopustna je novogradnja objekta višine do P+3 v okviru gradbenih črt. 

 

Skladno s tem amandmajem se uskladijo tekstualni del odloka s prilogami, grafični del in karte 

namenske rabe prostora. Namenska raba zemljišč naj se ne spremeni. 

 

 

AMANDMA Svetniškega kluba SDS: 

 

V Prilogi 1 »Podrobni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) za posamezne enote urejanja 

prostora« (ki nadomešča veljavno po določilih 56. člena Predloga Odloka) se črta odstavek, ki 

se nanaša na EUP ŠI-477, tako da se črta celotno besedilo, ki se glasi »ŠI-477 URBANISTIČNI 

POGOJI Dopustna je novogradnja objekta višine do P+3 v okviru gradbenih črt.«  

Na Karti grafičnega dela OPN MOL ID št. 3.1 »Prikaz območij enot urejanja prostora, 

podrobnejše namenske rabe in prostorskih izvedbenih pogojev« (ki nadomešča veljavno po 

določilih 57. člena predloga odloka) se v enoti urejanja prostora z oznako EUP ŠI-477 brišeta 

zarisa gradbenih črt objektov na zemljiščih s parc. št. 323/43 in s parc. št. 323/483, obe k. o. 

Zgornja Šiška; 

 

Navzočnost se ni spremenila (34 svetnikov). 

Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 

 

Svetnici Tjaša Ficko in dr. Marta Bon sta zahtevali ponovitev glasovanja. 

 

Župan je dal amandmaje ponovno na glasovanje. 

 

Navzočnost se ni spremenila (34 svetnikov). 

Za je glasovalo 33 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Amandmaji so bili sprejeti. 

  

 

O naslednjih treh amandmajih župana, Svetniškega kluba Levica in Svetniškega kluba SDS je mestni 

svet glasoval samo enkrat, ker imajo enako vsebino (drugi odstavek 137. člena poslovnika mestnega 

sveta): 

 

AMANDMA župana (9. glasovanje): 

 

a) V tekstualnem delu predloga odloka se v Prilogi 1: »Podrobni prostorski izvedbeni pogoji 

(PPIP) za posamezne enote urejanja prostora« črta celotno besedilo podrobnih prostorskih 

izvedbenih pogojev za enoto urejanja prostora ŠI-563, ki se glasi: 

»ŠI-563 

VIŠINA OBJEKTOV do P+3 

URBANISTIČNI 

POGOJI 

Na zemljiščih izven gradbenih meja gradnje novih 

objektov niso dopustne, razen objektov, navedenih v 12. 

členu odloka OPN MOL ID. Ohraniti je treba obstoječi 
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drevored ob Adamičevi ulici. Površina gradbene parcele 

stavbe je lahko največ 550,00 m2.«   

 

b) V grafičnem delu predloga odloka se na karti 3.1 »Prikaz območij enot urejanja prostora, 

podrobnejše namenske rabe in prostorskih izvedbenih pogojev«: 

 spremenijo namenska raba, tip objekta in pogoji priključevanja na gospodarsko javno 

infrastrukturo iz CU.V;2 (osrednja območja centralnih dejavnosti, visoka prostostoječa 

stavba, obveznost priključevanja) v CDo.C;2 (osrednja območja centralnih dejavnosti za 

vzgojo in primarno izobraževanje, svojstvena stavba, obveznost priključevanja) in sicer 

tako, da se izbrišeta meja in oznaka enote urejanja prostora ŠI-563 CU.V;2, območje enote 

urejanja prostora ŠI-563 pa priključi enoti urejanja prostora ŠI-392 CDo.C;2 in  

 izbrišejo gradbene meje na zemljišču parc. št. 323/298 k. o. Zgornja Šiška. 

 

 

AMANDMA Svetniškega kluba Levica: 

 

V prilogi 1: Podrobni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) za posamezne enote urejanja se v 

celoti črta urbanistični pogoj, ki se glasi: 

ŠI-563: Višina objektov do P+3. Urbanistični pogoj: Na zemljiščih izven gradbenih meja 

gradnje novih objektov niso dopustne, razen objektov, navedenih v 12. členu odloka OPN MOL 

ID. Ohraniti je treba obstoječi drevored ob Adamičevi ulici. Površina gradbene parcele stavbe 

je lahko največ 550,00 m2. 

 

Skladno s tem amandmajem se uskladijo tekstualni del odloka s prilogami, grafični del in karte 

namenske rabe prostora. Namenska raba zemljišča naj se ne spremeni. 

 

 

AMANDMA Svetniškega kluba SDS: 

 

V Prilogi 1 »Podrobni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) za posamezne enote urejanja 

prostora« (ki nadomešča veljavno po določilih 56. člena Predloga Odloka) se črta odstavek, ki 

se nanaša na EUP ŠI-563, tako da se črta celotno besedilo, ki se glasi »ŠI-563, VIŠINA 

OBJEKTOV do P+3, URBANISTIČNI POGOJI Na zemljiščih izven gradbenih meja gradnje 

novih objektov niso dopustne, razen objektov, navedenih v 12. členu odloka OPN MOL ID. 

Ohraniti je treba obstoječi drevored ob Adamičevi ulici. Površina gradbene parcele stavbe je 

lahko največ 550,00 m2.«  

Na Karti grafičnega dela OPN MOL ID št. 3.1 »Prikaz območij enot urejanja prostora, 

podrobnejše namenske rabe in prostorskih izvedbenih pogojev« (ki nadomešča veljavno po 

določilih 57. člena predloga odloka) se za novo enoto urejanja prostora z oznako EUP ŠI-563:  

 

 brišejo »gradbene črte stavbe«, ki se nanašajo na večstanovanjsko stavbo,  

 brišejo oznake »ŠI-563 CU.V,2«, ki se nanašajo na novo ustanovitev EUP, podrobnejšo 

namensko rabo prostora osrednja območja centralnih dejavnosti, tip objekta visoka 

prostostoječa stavba in okoljevarstveni pogoj obveznost priključevanja na okoljsko in 

energetsko javno infrastrukturo,  

 na zadevnem delu parcele št. 323/297, k. o. Zgornja Šiška ohranijo oznake »ŠI-392 

CDo.C,2«, ki se sicer nanašajo na celoto izvorne EUP, podrobnejšo namensko rabo 

prostora območja centralnih dejavnosti za vzgojo in primarno izobraževanje, tip 

objekta svojstvena stavba in okoljevarstveni pogoj obveznost priključevanja na 

okoljsko in energetsko javno infrastrukturo.  

 

Navzočnost se ni spremenila (34 svetnikov). 

Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
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Amandmaji so bili sprejeti. 

 

 

AMANDMA župana (10. glasovanje): 

 

a) V tekstualnem delu predloga odloka se v Prilogi 1: »Podrobni prostorski izvedbeni pogoji 

(PPIP) za posamezne enote urejanja prostora« za enoto urejanja prostora TA-62 v rubriki 

URBANISTIČNI POGOJI doda besedilo: »Dopusten je tudi tip objekta VS.« 

b) V grafičnem delu predloga odloka se na karti 3.1 »Prikaz območij enot urejanja prostora, 

podrobnejše namenske rabe in prostorskih izvedbenih pogojev« na območju enote urejanja 

prostora TA-62 južno od zarisane gradbene meje (GM) izriše gradbena meja za podzemno 

etažo (GMz), ki obsega zemljišča s parc. št. 2740, 2741/1, del 2741/2 in 3771, vsa k. o. Tabor.  

 

Navzočnost se ni spremenila (34 svetnikov). 

Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Amandma je bil sprejet. 

 

 

AMANDMA Svetniškega kluba Levica (11. glasovanje): 

 

V prilogi 1: Podrobni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) za posamezne enote urejanja se pri 

TA-91 črta drugi stavek urbanističnega pogoja, ki se glasi: »Dopustna je tudi gradnja terasnih 

etaž do višine slemena objekta Metelkova ulica 4, ki se umikajo od Metelkove ulice pod kotom 

45 stopinj.« 

 

Navzočnost se ni spremenila (34 svetnikov). 

Za so glasovali 4 svetniki. Proti je glasovalo 28 svetnikov. 

 

Svetnica Ana Zagožen je zahtevala ponovitev glasovanja. 

 

Župan je dal amandma ponovno na glasovanje. 

 

Navzočnost se ni spremenila (34 svetnikov). 

Za je glasovalo 5 svetnikov. Proti je glasovalo 29 svetnikov. 

 

Amandma ni bil sprejet. 

 

 

V. 

O Prilogi 2 predloga odloka, h kateri so župan ter svetnika mag. Katja Damij in dr. Dragan Matić 

vložili amandmaje, sta razpravljala svetnika dr. Dragan Matić in Aleš Čerin. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje: 

 

AMANDMA župana (12. glasovanje): 

 

V tekstualnem delu predloga odloka se v Prilogi 2: »Usmeritve za izdelavo posameznih OPPN« 

pri OPPN 16: BARAGOVO SEMENIŠČE pri enoti urejanja prostora BE-385 v rubriki 

»URBANISTIČNI POGOJI« na koncu doda besedilo: »Na zemljiščih s parc. št. 1884/4, 1885, 

1887 in 1888 ter delih zemljišč s parc. št. 1884/3, 1886, 1889/1, 1890/5 in 1890/9, vse k. o. 

Bežigrad, je dopusten FZ (največ) 70 %.« 

 

Navzočnost se ni spremenila (34 svetnikov). 

Za je glasovalo 22 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
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Amandma je bil sprejet. 

 

 

AMANDMA župana (13. glasovanje): 

 

V tekstualnem delu predloga odloka se v Prilogi 2: »Usmeritve za izdelavo posameznih OPPN« 

pri OPPN 105: KLINIKE pri enoti urejanja prostora KL-80 v rubriki »URBANISTIČNI 

POGOJI« za četrtim stavkom doda besedilo: »Dopusten je tudi tip objekta VS.«  

 

Navzočnost se ni spremenila (34 svetnikov). 

Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Amandma je bil sprejet. 

 

 

AMANDMA svetnikov mag. Katje Damij in dr. Dragana Matića (14. glasovanje): 

 

Tekst na straneh 161 in 162 in na straneh 165 in 166, ki se nanaša na OPPN 502 Obvoznica 

Gameljne, se v celoti izloči - OPPN 502 se (vključno z usmeritvami za EUP ŠG 559) izbriše iz 

predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu 

Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del. 

 

Navzočnost se ni spremenila (34 svetnikov). 

Za so glasovali 3 svetniki. Proti je glasovalo 20 svetnikov. 

 

Amandma ni bil sprejet. 

 

 

VI. 

O karti 3.1 predloga odloka, h kateri je župan vložil amandmaja, ni razpravljal nihče, zato je župan 

dal na glasovanje 

 

AMANDMA župana (15. glasovanje): 

 

V grafičnem delu predloga odloka se na karti 3.1 »Prikaz območij enot urejanja prostora, 

podrobnejše namenske rabe in prostorskih izvedbenih pogojev« grafičnega dela OPN MOL ID 

na parceli 96/11 k.o. Kašelj v EUP PO-612 gradbena meja, ki zamejuje območje velikosti 14 x 

12m, premakne za 1,5 m severno proti Agrokombinatski cesti. 
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  Prikaz zamika gradbene meje za 1,5 m 

 

Navzočnost se ni spremenila (34 svetnikov). 

Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Amandma je bil sprejet. 

 

 

AMANDMA župana (16. glasovanje): 

 

V grafičnem delu predloga odloka se na karti 3.1 »Prikaz območij enot urejanja prostora, 

podrobnejše namenske rabe in prostorskih izvedbenih pogojev« na delu, kjer parcela 361/26 

k.o. Šujica leži v enoti urejanja prostora RD-163 Go (območja gozdov), spremeni namenska 

raba in sicer tako, da bo parcela v celoti spadala v enoto urejanja prostora RD-335 SSse.NA 

(splošne eno in dvostanovanjske površine, nizka prostostoječa stavba), pri čemer se zelena 

barva na tem delu parcele spremeni v rumeno, območje enote urejanja prostora RD-335 

SSse.NA pa se poveča za 11 m2. 

 

V grafičnem delu predloga odloka se na karti 3.2 »Prikaz območij enot urejanja prostora in 

prostorskih izvedbenih pogojev – regulacijski elementi, javne površine in oglaševanje« 

spremeni meja med EUP RD-163 in RD-335 na način, da je parcela 361/26 k.o. Šujica v celoti 

del EUP RD-335. 

 

V grafičnem delu predloga odloka se na karti 4 »Prikaz območij enot urejanja prostora in 

gospodarske javne infrastrukture« spremeni meja med EUP RD-163 in RD-335 na način, da je 

parcela 361/26 k.o. Šujica v celoti del EUP RD-335. 

 

  Prikaz spremembe namenske rabe za 11 m2 

 

Navzočnost se ni spremenila (34 svetnikov). 
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Za je glasovalo 21 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Amandma je bil sprejet. 

 

 

VII. 

O karti 2 predloga odloka, h kateri je župan vložil amandma, ni razpravljal nihče, zato je župan dal 

na glasovanje 

 

AMANDMA župana (17. glasovanje): 

 

V grafičnem delu predloga odloka se na karti 2: »Pregledna karta Mestne občine Ljubljana s 

prikazom osnovne namenske rabe prostora in ključne gospodarske javne infrastrukture« 

prikaže še naslednja ureditvena območja naselij v območju Zasavskega hribovja:  

Besnica, Brezje pri Lipoglavu, Češnjica, Dolgo Brdo, Gabrje pri Jančah, Janče, Javor, Mali 

Lipoglav, Mali Vrh pri Prežganju, Malo Trebeljevo, Pance, Podlipoglav, Podmolnik, Prežganje, 

Repče, Ravno Brdo, Sadinja vas, Selo pri Pancah, Šentpavel, Tuji Grm, Veliki Lipoglav, Veliko 

Trebeljevo, Vnajnarje, Volavlje, Zagradišče, Zgornja Besnica. 

 

Navzočnost se ni spremenila (34 svetnikov). 

Za je glasovalo 23 svetnikov. 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 občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del skupaj s 

sprejetimi amandmaji. 

 

Navzočnost se ni spremenila (34 svetnikov). 

Za je glasovalo 22 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

S tem je bil izčrpan dnevni red 31. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, zato je župan ob 

18.35 uri sejo končal. 

 

 

 

Vodja 

Službe za organiziranje dela mestnega sveta 

Matjaž Bregar 

 

Župan 

Mestne občine Ljubljana 

Zoran Janković 

 


