
 

Številka: 90000-14/2019-45 

Datum:  12. 7. 2019 

 

 

ZAPISNIK 

 

 

6. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, ki je bila v ponedeljek, 8. julija 2019. 

 

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

Ljubljana. 

 

Sejo je vodil župan Mestne občine Ljubljana Zoran Janković. 

 

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

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

Zvone Čadež, Aleš Čerin, mag. Katja Damij, Tjaša Ficko, Jožka Hegler, Urška Honzak, Jožef 

Horvat, Milan Jakopovič, Tone Kastelic, Maša Kociper, Iztok Kordiš, prof. Janez Koželj, Tomaž 

Kučič, dr. Anže Logar, dr. Dragan Matić, Ida Medved, Anže Miklavec, Uroš Minodraš, Emilija 

Mitrović Miloš, mag. Marko Koprivc, Dunja Piškur Kosmač, Tone Podobnik, Marjan Sedmak, 

Ksenija Sever, Gregor Slabe, Mojca Sojar, Janez Stariha, Danilo Šarić, Mojca Škrinjar, Francka 

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

 

Seje se niso udeležili svetniki Stanka Ferenčak Marin, Igor Horvat in mag. Mojca Lozej. 

 

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

 

Dnevni red 6. seje so svetniki prejeli s sklicem seje: 

1. Potrditev zapisnika 5. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana 

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

3. Poročilo župana 

4. Kadrovske zadeve  
5. Predlog Sklepa o soglasju k določitvi dela plače za delovno uspešnost direktorice Javnega 

zavoda Mladi zmaji za leto 2018 iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu  

6. Predlog Avtentične razlage tretjega odstavka 8. člena Odloka o Občinskem lokacijskem 

načrtu za del območja urejanja ŠO 1/2 Šiška (osrednji del)  

7. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem lokacijskem načrtu za 

del območja urejanja ŠO 1/2 Šiška (vzhodni del) 
8. Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za del enote urejanja prostora ŠI-390  

9. Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 147 - območje ob 

vzhodni obvoznici in Litijski cesti 

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

Zdravstveni dom Ljubljana s predlogom za hitri postopek 

11. Predlog Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih in dodatnih 

ugodnosti za starše 

12. Predlog Sklepa o manjši notranji igralni površini v javnih vrtcih Mestne občine Ljubljana 

za šolski leti 2019/2020 in 2020/21  

13. Predlog Letnega programa izobraževanja odraslih v Mestni občini Ljubljana za leto 2019 
 

 

http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/3264&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/3264&FolderCTID=0x012000ADED367023894943B4C6D02764788300&View=%7b4D380C8E-5C5B-4C50-9C40-661ECE9FC068%7d
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Po sklicu seje so svetniki prejeli predlog za razširitev dnevnega reda z novo 14. točko z naslovom 

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

poslovno stavbo na naslovu Kersnikova ulica 4«. 

 

Po sklicu seje so svetniki prejeli tudi predlog Svetniškega kluba Levica za umik predlagane 11. točke 

z naslovom »Predlog Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih in 

dodatnih ugodnosti za starše«. Ostale točke se ustrezno preštevilčijo. 

 

O dnevnem redu je razpravljala svetnica Urška Honzak. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 

 

1. PREDLOG SKLEPA Svetniškega kluba Levica ZA SPREMEMBO DNEVNEGA REDA: 
 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se s predlaganega dnevnega reda 6. 

seje mestnega sveta umakne 11. točka z naslovom »Predlog Sklepa o določitvi cen programov 

predšolske vzgoje v javnih vrtcih in dodatnih ugodnosti za starše«. Ostale točke se ustrezno 

preštevilčijo. 
 

Navzočnost je priglasilo 39 svetnikov. 

Za je glasovalo 13 svetnikov. Proti je glasovalo 20 svetnikov. 

 

Predlagana sprememba dnevnega reda ni bila sprejeta. 

 

 

2. PREDLOG SKLEPA ZA SPREMEMBO DNEVNEGA REDA: 
 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se predlagani dnevni red 6. seje 

mestnega sveta razširi z novo 14. točko z naslovom »Predlog Sklepa o soglasju k osnutku 

besedila pravnega posla – kupoprodajne pogodbe za poslovno stavbo na naslovu Kersnikova 

ulica 4«. 
 

Navzočnost se ni spremenila (39 svetnikov). 

Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Predlagana sprememba dnevnega reda je bila sprejeta. 

 

 

Nato je župan dal na glasovanje še 

 

PREDLOG SKLEPA: 
 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog dnevnega reda 6. seje mestnega sveta 

skupaj s spremembo. 
 

Navzočnost se ni spremenila (39 svetnikov). 

Za je glasovalo 21 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Predlagani dnevni red je bil sprejet. 
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AD 1. 

 

POTRDITEV ZAPISNIKA 5. SEJE  MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA 

 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli po sklicu seje.  

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi zapisnik 5. seje Mestnega sveta Mestne občine 

Ljubljana z dne 17. junija 2019. 

 

Navzočnost je priglasilo 34 svetnikov. 

Za je glasovalo 35 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 po sklicu seje.  

 

Pisno vprašanje z zahtevo za ustno predstavitev je poslal Svetniški klub Levica (glede 

dodeljevanja denarne pomoči MOL).  

 

Vprašanja in pobude so poslali: 

- svetnica Mojca Škrinjar (glede 

  1. kriminalnih dejanj, ki naj bi jih zagrešili migranti, 

  2. kompleksa enonadstropnih stavb ob Celovški cesti nasproti Kina Šiška, 

  3. turistov v Ljubljani, 

  4. migrantov); 

- Svetniški klub Levica (glede  

  1. projekta »Tivolski lok«, 

  2. parkiranja v Savskem naselju, 

  3. obveščanja invalidskih organizacij, 

  4. prenove Baragovega semenišča), 

- svetnik Igor Horvat (glede pločnika ob Mencingerjevi ulici), 

- svetnica Ana Zagožen (glede prireditve »Nosil bom rdečo zvezdo«), 

- svetnik Uroš Minodraš (glede oglasnih površin na avtobusih LPP), 

- svetnica Urška Honzak (glede oprostitve plačila turistične takse študentom), 

- svetnica Maruša Babnik (glede prometne varnosti za otroke Zavoda za gluhe in naglušne 

Ljubljana), 

- svetnica dr. Asta Vrečko (glede 

  1. omejevanja gibanja v stanovanjsko-poslovnem objektu Tribuna, 

  2. Mesarskega mostu, 

  3. zapor Kongresnega trga v času kulturnih dogodkov Festivala Ljubljana), 

- Svetniški klub NSi (glede divjih parkirišč), 

- svetnik Jožef Horvat (glede poseka dreves ob Šlandrovi cesti). 
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Prejeli so tudi odgovore na vprašanja s 5. seje mestnega sveta. Prav tako so prejeli odgovore na 

nekatera vprašanja svetnice Mojce Škrinjar s te seje, in sicer glede domnevnih kriminalnih dejanj 

migrantov, kompleksa stavb ob Celovški cesti in migrantov. 

 

Besedo za ustno postavitev vprašanja je župan dal svetniku Milanu Jakopoviču, vodji Svetniškega 

kluba Levica. 

 

Na vprašanje svetniškega kluba sta odgovorila Tilka Klančar, vodja Oddelka za zdravje in socialno 

varstvo, 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 PRENEHANJU MANDATA IN IMENOVANJU 

NADOMESTNEGA PREDSTAVNIKA MESTNE OBČINE LJUBLJANA V SVET OSNOVNE 

ŠOLE BIČEVJE 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

Mojci SOJAR preneha mandat članice Sveta Osnovne šole Bičevje. 

 

II. 

V  Svet Osnovne šole Bičevje se za predstavnika Mestne občine Ljubljana  i m e n u j e : 

 

Matej KEBER. 

 

Mandat imenovanega je vezan na mandat sveta šole.  

 

Navzočnost je priglasilo 30 svetnikov. 

Za je glasovalo 37 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

2. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJA OZIROMA 

RAVNATELJICO OSNOVNE ŠOLE MIŠKA KRANJCA 

 

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

 

Aleksandru GUBETU, Tadeju ŠEMETU in Vesni ŽNIDAR KADUNC se da pozitivno mnenje 

h kandidaturi za ravnatelja oziroma ravnateljico Osnovne šole Miška Kranjca. 

 

Navzočnost se ni spremenila (30 svetnikov). 

Za je glasovalo 36 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 5. 

 

PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K DOLOČITVI DELA PLAČE ZA DELOVNO 

USPEŠNOST DIREKTORICE JAVNEGA ZAVODA MLADI ZMAJI ZA LETO 2018 IZ 

NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 

 

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

predšolsko vzgojo in izobraževanje. 

 

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

 

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

odbora. 

 

Predsednik Statutarno pravne komisije Marjan Sedmak ni želel besede. 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

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

za delovno uspešnost direktorice Javnega zavoda Mladi zmaji za leto 2018 iz naslova prodaje 

blaga in storitev na trgu. 

 

Navzočnost je priglasilo 36 svetnikov. 

Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 6. 

 

PREDLOG AVTENTIČNE RAZLAGE TRETJEGA ODSTAVKA 8. ČLENA ODLOKA O 

OBČINSKEM LOKACIJSKEM NAČRTU ZA DEL OBMOČJA UREJANJA ŠO 1/2 ŠIŠKA 

(OSREDNJI DEL) 

 

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

urejanje prostora in Statutarno pravne komisije. 

 

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

je podala uvodno obrazložitev.  

 

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

 

Predsednik Statutarno pravne komisije Marjan Sedmak je podal pripombe komisije. 

http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/3264&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/3264&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/3264&FolderCTID=0x012000ADED367023894943B4C6D02764788300&View=%7b4D380C8E-5C5B-4C50-9C40-661ECE9FC068%7d
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Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Avtentične razlage tretjega odstavka 8. 

člena Odloka o Občinskem lokacijskem načrtu za del območja urejanja ŠO 1/2 Šiška (osrednji 

del). 

 

Navzočnost je priglasilo 37 svetnikov. 

Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 7. 

 

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O OBČINSKEM 

LOKACIJSKEM NAČRTU ZA DEL OBMOČJA UREJANJA ŠO 1/2 ŠIŠKA (VZHODNI 

DEL) 

 

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

urejanje prostora. 

 

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

je podala uvodno obrazložitev.  

 

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

 

Predsednik Statutarno pravne komisije Marjan Sedmak ni želel besede. 

 

Ker k predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem lokacijskem načrtu za del 

območja urejanja ŠO 1/2 Šiška (vzhodni del) ni bil vložen noben amandma, ni bilo razprave, zato je 

župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

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

Odloka o Občinskem lokacijskem načrtu za del območja urejanja ŠO 1/2 Šiška (vzhodni del). 
 

Navzočnost je priglasilo 33 svetnikov. 

Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 8. 

 

PREDLOG SKLEPA O LOKACIJSKI PREVERITVI ZA DEL ENOTE UREJANJA 

PROSTORA ŠI-390 

 

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

urejanje prostora. 

 

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

prostora, je podala uvodno obrazložitev.  

http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/k%20tč.%204.4.pdf
http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/k%20tč.%204.4.pdf
http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/k%20tč.%204.4.pdf
http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/k%20tč.%204.5.pdf
http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/k%20tč.%204.5.pdf
http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/k%20tč.%204.5.pdf
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Prof. Janez Koželj, predsednik Odbora za urejanje prostora, je podal stališče odbora. 

 

Predsednik Statutarno pravne komisije Marjan Sedmak ni želel besede. 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

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

enote urejanja prostora ŠI-390. 

 

Navzočnost je priglasilo 37 svetnikov. 

Za je glasovalo 37 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 9. 

 

DOPOLNJENI OSNUTEK ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM 

NAČRTU 147 - OBMOČJE OB VZHODNI OBVOZNICI IN LITIJSKI CESTI 

 

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

urejanje prostora. 

 

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

je podala uvodno obrazložitev.  

 

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

 

Predsednik Statutarno pravne komisije Marjan Sedmak ni želel besede. 

 

Razpravljali sta svetnici dr. Asta Vrečko in Maruša Babnik. 

 

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

glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem 

podrobnem prostorskem načrtu 147 - območje ob vzhodni obvoznici in Litijski cesti skupaj s 

pripombami. 

 

Navzočnost je priglasilo 39 svetnikov. 

Za je glasovalo 36 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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AD 10. 

 

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI 

JAVNEGA ZAVODA ZDRAVSTVENI DOM 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, da komisija podpira hitri 

postopek. 

 

1.) 

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

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

ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana po hitrem postopku ni razpravljal nihče, 

zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

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

dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana sprejme po 

hitrem postopku. 

 

Navzočnost je priglasilo 39 svetnikov. 

Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

2.) 

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 

Zdravstveni dom Ljubljana 

 

Razpravljal je svetnik Uroš Minodraš in v svoji razpravi podal POSTOPKOVNI PREDLOG 

SKLEPA, da se seja mestnega sveta prekine, dokler strokovne službe svetnikom ne predložijo obeh 

prilog, navedenih v gradivu te točke, ali pa se odločanje o tej točki prestavi na naslednjo sejo 

mestnega sveta. 

 

Župan je podal pojasnilo v zvezi s postopkovnim predlogom svetnika. 

 

Svetnik Uroš Minodraš je v skladu s poslovnikom mestnega sveta zahteval glasovanje o svojem 

postopkovnem predlogu. 

 

Župan je dal na glasovanje 

 

POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnika Uroša Minodraša: 

 

Seja se prekine, dokler se ne dobi na vpogled soglasij, navedenih v gradivu. 

 

Navzočnost se ni spremenila (39 svetnikov). 

Za je glasovalo 7 svetnikov. Proti je glasovalo 22 svetnikov. 
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Postopkovni predlog sklepa ni bil sprejet. 

 

 

Župan je dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

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

Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana. 

 

Navzočnost se ni spremenila (39 svetnikov). 

Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 11. 

 

PREDLOG SKLEPA O DOLOČITVI CEN PROGRAMOV PREDŠOLSKE VZGOJE V 

JAVNIH VRTCIH IN DODATNIH UGODNOSTI ZA STARŠE 

 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli pripombe Sveta Četrtne skupnosti 

Sostro in poročilo pristojnega Odbora za predšolsko vzgojo in izobraževanje. 

 

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

 

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

odbora. 

 

Predsednik Statutarno pravne komisije Marjan Sedmak je povedal stališče komisije. 

 

Razpravljali so svetniki Mojca Škrinjar, Mojca Sojar, Urška Honzak, Jožef Horvat, dr. Anže Logar, 

dr. Asta Vrečko, Maša Kociper, Aleš Čerin, Grega Ciglar, Milan Jakopovič, Ksenija Sever, dr. 

Dragan Matić, Martina Vuk, Nada Verbič in dr. Zvone Čadež ter župan. 

 

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

na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o določitvi cen programov 

predšolske vzgoje v javnih vrtcih in dodatnih ugodnosti za starše. 

 

Navzočnost je priglasilo 39 svetnikov. 

Za je glasovalo 22 svetnikov. Proti je glasovalo 14 svetnikov. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 

 

AD 12. 

 

PREDLOG SKLEPA O MANJŠI NOTRANJI IGRALNI POVRŠINI V JAVNIH VRTCIH 

MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA ŠOLSKI LETI 2019/2020 IN 2020/21 

 

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

vzgojo in izobraževanje. 

 

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

 

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

odbora.  

 

Predsednik Statutarno pravne komisije Marjan Sedmak je povedal stališče komisije. 

 

Razpravljali so svetnika Mojca Škrinjar in Milan Jakopovič ter župan. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o manjši notranji igralni površini 

v javnih vrtcih Mestne občine Ljubljana za šolski leti 2019/2020 in 2020/21. 

 

Navzočnost je priglasilo 37 svetnikov. 

Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti je glasovalo 9 svetnikov. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 13. 

 

PREDLOG LETNEGA PROGRAMA IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH V MESTNI OBČINI 

LJUBLJANA ZA LETO 2019 

 

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.  

 

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

odbora. 

 

Predsednik Statutarno pravne komisije Marjan Sedmak je povedal stališče komisije. 

 

Razpravljali so svetnice Mojca Škrinjar, Mojca Sojar in Ida Medved ter župan. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Letnega programa izobraževanja 

odraslih v Mestni občini Ljubljana za leto 2019. 

 

Obrazložitev glasu je podala svetnica Ksenija Sever. 
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Navzočnost je priglasilo 33 svetnikov. 

Za je glasovalo 38 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 14. 

 

PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K OSNUTKU BESEDILA PRAVNEGA POSLA – 

KUPOPRODAJNE POGODBE ZA POSLOVNO STAVBO NA NASLOVU KERSNIKOVA 

ULICA 4 

 

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

prejeli tudi poročilo pristojnega Odbora za ravnanje z nepremičninami. 

 

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

 

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

 

Predsednik Statutarno pravne komisije Marjan Sedmak je povedal stališče komisije. 

 

Razpravljala sta svetnica dr. Asta Vrečko in župan. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

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

pravnega posla – kupoprodajne pogodbe za poslovno stavbo na naslovu Kersnikova ulica 4. 

 

Navzočnost je priglasilo 39 svetnikov. 

Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

S tem je bil izčrpan dnevni red 6. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, zato je župan ob 

18.20 uri sejo končal. 

 

 

Vodja 

Službe za organiziranje dela mestnega sveta 

Matjaž Bregar 

 

Župan 

Mestne občine Ljubljana 

Zoran Janković 

 

 

 


