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AD 1. 
 

POTRDITEV ZAPISNIKA 13. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE LJUBLJANA 
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje.  
 
O zapisniku 13. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana ni razpravljal nihče, zato je župan dal na 
glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi zapisnik 13. seje Mestnega sveta Mestne občine 
Ljubljana z dne 25. januarja 2016. 
 
Navzočnost je priglasilo 32 svetnikov. 
Za je glasovalo 31 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 sta poslala svetnik Jernej Pavlin (glede nastanitve 
migrantov na Kotnikovi ulici) in Svetniški klub NSi (glede sončne elektrarne na območju centralne 
čistilne naprave). 
 
Vprašanja in pobude so poslali: 
- svetnik mag. Anže Logar (glede prodaje dveh zemljišč v k.o. Glince), 
- svetnik Jernej Pavlin (glede onesnaženosti zraka z delci PM10), 
- Svetniški klub SDS (glede  
  1. obratovalnega časa lokala Top Six Club, 
  2. izvedbe kanala C0), 
- svetnica Nataša Sukič (glede 
  1. pešpoti med bloki v Kosezah, 
  2. nevarnega križišča v ČS Šiška, 
  3. nadvoza nad avtocestnim odsekom Šentvid-Koseze, 
  4. javnega poziva županov evropskih mest Evropski komisiji), 
- Svetniški klub DeSUS (glede  
  1. parkiranja na grajskem hribu, 
  2. parkiranja ob terasastih blokih v Kosezah), 
- svetnik Janez Žagar (glede 
  1. koncesij zasebnim lekarnam, 
  2. izgradnje kanalizacijskega omrežja C0, 
  3. podružnične šole Javor), 
- svetnica Mojca Škrinjar (glede 
  1. materinskega doma, 
  2. sankcioniranja pisanja grafitov, 
  3. prometne signalizacije v križišču Drenikova-Verovškova), 
- Svetniški klub SMC (glede dostopa do reke Save za okoliške kmete z vodnim dovoljenjem). 
 
Odgovore na vprašanja s 13. seje mestnega sveta so prejeli vsi svetniki, z 2. seje še ni prejel 
odgovora svetnik mag. Anže Logar.  
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1. 
Besedo za ustno postavitev vprašanja je župan dal svetniku Jerneju Pavlinu. 
 
Na vprašanje svetnika sta odgovorila mag. Robert Kus, vodja Oddelka za zaščito, reševanje in 
civilno obrambo, in župan. 
 
Svetnica Mojca Škrinjar je podala POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, naj razprava poteka na 
kulturen način. 
 
Župan je podal pojasnilo v zvezi s postopkovnim predlogom svetnice. 
 
Svetnik Jernej Pavlin je podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da župan v skladu z 98. 
členom poslovnika mestnega sveta odgovori na zastavljeno vprašanje. 
 
Župan je podal pojasnilo v zvezi s postopkovnim predlogom svetnika. 
 
2. 
Besedo za ustno postavitev vprašanja je župan dal vodji Svetniškega kluba NSi svetnici Mojci 
Kucler Dolinar. 
 
Na vprašanje svetniškega kluba je odgovoril Krištof Mlakar, direktor javnega podjetja VO-KA. 
 

 
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 PREDLOGU ZA IMENOVANJE PREDSTAVNIKOV MESTNE 
OBČINE LJUBLJANA V SENAT  ZA REŠEVANJE PRITOŽB ZOPER POLICISTE 
 
Razpravljal ni nihče, zato je  župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 

I. 
Mestna občina Ljubljana  p r e d l a g a, da se v Senat za reševanje pritožb zoper policiste kot 
predstavniki javnosti  i m e n u j e j o: 

- Janez ARTAČ 
- Ada BOŠTJANČIČ 
- Rok HODEJ  
- Katarina KRIVIC 
- Mojca KUCLER DOLINAR 

 
                                                                          II. 
Mandat članov senata traja štiri leta. 
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Navzočnost je priglasilo 33 svetnikov. 
Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
2. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU DVEH PREDSTAVNIC MESTNE OBČINE 
LJUBLJANA V SVET ZAVODA MLADINSKI HOTEL ŠTUDENTSKE ORGANIZACIJE 
UNIVERZE V LJUBLJANI 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 

I. 
V  Svet zavoda Mladinski hotel Študentske organizacije Univerze v Ljubljani se kot predstavnici 
Mestne občine Ljubljana   i m e n u j e t a : 
 
 Nina MARKOLI in Emilija MITROVIĆ. 

 
II. 

Mandat imenovanih traja štiri leta.  
 
Navzočnost se ni spremenila (33 svetnikov). 
Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
3. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA MESTNE OBČINE 
LJUBLJANA V SVET CENTRA ZA SOCIALNO DELO LJUBLJANA - ŠIŠKA 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 

I. 
V  Svet Centra za socialno delo Ljubljana - Šiška se za predstavnika Mestne občine Ljubljana   
i m e n u j e : 
 
Črt KORINŠEK. 
 

II. 
Mandat imenovanega traja štiri leta. 
 
Navzočnost se ni spremenila (33 svetnikov). 
Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
4. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO OSNOVNE ŠOLE DANILE 
KUMAR 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
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Mag. Mojci MIHELIČ se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Osnovne šole 
Danile Kumar. 
 
Navzočnost se ni spremenila (33 svetnikov). 
Za je glasovalo 33 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 

 
AD 5. 

 
POTRDITEV URADNEGA PREČIŠČENEGA BESEDILA STATUTA MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA 
 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli poročilo pristojne Statutarno pravne 
komisije. 
 
Maja Štepec iz Službe za organiziranje dela mestnega sveta je podala uvodno obrazložitev.  
 
Marjan Sedmak, podpredsednik Statutarno pravne komisije, je podal stališče komisije.  
 
V skladu s 124. členom poslovnika mestnega sveta uradno prečiščeno besedilo akta potrdi mestni svet 
brez razprave, zato je župan dal na glasovanje: 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi uradno prečiščeno besedilo Statuta Mestne občine 
Ljubljana. 
 
Navzočnost je priglasilo 35 svetnikov. 
Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 6. 
 

POTRDITEV URADNEGA PREČIŠČENEGA BESEDILA POSLOVNIKA MESTNEGA 
SVETA MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli poročilo pristojne Statutarno pravne 
komisije. 
 
Maja Štepec iz Službe za organiziranje dela mestnega sveta je podala uvodno obrazložitev.  
 
Marjan Sedmak, podpredsednik Statutarno pravne komisije, je podal stališče komisije.  
 
V skladu s 124. členom poslovnika mestnega sveta uradno prečiščeno besedilo akta potrdi mestni svet 
brez razprave, zato je župan dal na glasovanje: 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi uradno prečiščeno besedilo Poslovnika Mestnega 
sveta Mestne občine Ljubljana. 
 
Obrazložitev glasu je podal svetnik Mirko Brnič Jager. 
 
Navzočnost je priglasilo 33 svetnikov. 
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Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti so glasovali 4 svetniki. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 

 
AD 7. 

 
PREDLOG ODREDBE O PRENEHANJU VELJAVNOSTI ODREDBE O NAČINU 

ODDAJANJA POSLOVNIH PROSTOROV V NAJEM IN DOLOČANJU NAJEMNIN  
 

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.  
 
Francka Trobec, članica Odbora za ravnanje z nepremičninami, je podala stališče odbora. 
 
Predsednik Statutarno pravne komisije dr. Nejc Brezovar ni želel besede. 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odredbe o prenehanju veljavnosti 
Odredbe o načinu oddajanja poslovnih prostorov v najem in določanju najemnin.  
 
Navzočnost je priglasilo 37 svetnikov. 
Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 8. 
 

A) PREDLOG SKLEPA O POVEČANJU VREDNOSTI NAMENSKEGA PREMOŽENJA IN 
KAPITALA JAVNEGA STANOVANJSKEGA SKLADA MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

 
B) PREDLOG SKLEPA O ZMANJŠANJU VREDNOSTI NAMENSKEGA PREMOŽENJA IN 

KAPITALA JAVNEGA STANOVANJSKEGA SKLADA MESTNE OBČINE LJUBLJANA 
 

Župan je predlagal, da mestni svet točki obravnava skupaj, glasovanje pa bo potekalo o vsakem sklepu 
posebej. 
 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli poročilo pristojnega Odbora za 
finance k obema točkama. 
 
Sašo Rink, direktor Javnega stanovanjskega sklada MOL, je podal uvodno obrazložitev k obema 
točkama.  
 
Mojca Kavtičnik Ocvirk, predsednica Odbora za finance, je podala stališče odbora k obema točkama. 
 
Predsednik Statutarno pravne komisije dr. Nejc Brezovar ni želel besede. 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje: 
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A) PREDLOG SKLEPA: 
 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o povečanju vrednosti 
namenskega premoženja in kapitala Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana. 
 
Navzočnost je priglasilo 32 svetnikov. 
Za je glasovalo 34 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
B) PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o zmanjšanju vrednosti 
namenskega premoženja in kapitala Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana. 
 
Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 
Za je glasovalo 33 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 

 
 

AD 9. 
 

PREDLOG STRATEGIJE RAZVOJA KULTURE V MESTNI OBČINI LJUBLJANA 
2016 - 2019 

 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli sklep Sveta Četrtne skupnosti 
Center, poročilo pristojnega Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost z amandmaji in mnenji 
Oddelka za kulturo k amandmajem in sklepu Sveta Četrtne skupnosti Center. 
 
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 dr. Nejc Brezovar ni želel besede. 
 
Župan je pojasnil, da se v skladu s 135. členom poslovnika mestnega sveta predlog akta, ki se 
sprejema po enostopenjskem postopku, obravnava tako, da se najprej opravi splošna razprava, nato pa 
se opravi razprava po vrstnem redu posebej o vsakem članu, h kateremu so vloženi amandmaji. 
 
O aktu v celoti so razpravljali svetniki Mirko Brnič Jager, Ksenija Sever, Mojca Škrinjar, Nataša 
Sukič, Denis Striković, Marija Horvat, Maja Urbanc, dr. Dragan Matić, Mojca Sojar in Jernej Pavlin 
ter župan.  
 
Župan je povedal, da podpira vse vložene amandmaje. 
 

I. 
O 6. poglavju predloga strategije, h kateremu je Odbor za kulturo in raziskovalno dejavnost vložil 
amandma, ni razpravljal nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
AMANDMA Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost: 
 
V poglavju 6. Strateški cilji, se 12. točka dopolni tako, da se za besedilom »iz proračuna MOL«, 
doda besedilo: »z namenom večje dostopnosti javnosti«, 
 
Navzočnost je priglasilo 39 svetnikov. 
Za je glasovalo 36 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 



8 
 

 
Amandma je bil sprejet. 
 
 

II. 
O 7. poglavju predloga strategije, h kateremu je Odbor za kulturo in raziskovalno dejavnost vložil 
amandma, ni razpravljal nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
AMANDMA Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost: 
 
V poglavju 7. Podpora javnemu in nevladnemu sektorju v kulturi kot nosilcema kulturnega 
razvoja MOL, se v peti alineji četrtega odstavka za besedo »projektov« doda besedilo: »ki bodo 
izvajani ali se izvajajo na območju MOL,« 
 
Navzočnost se ni spremenila (39 svetnikov). 
Za je glasovalo 37 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 

 
 

III. 
O 8. poglavju predloga strategije, h kateremu je Odbor za kulturo in raziskovalno dejavnost vložil 
amandmaja, ni razpravljal nihče, zato je župan dal na glasovanje:  
 
1. AMANDMA Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost: 
 
V poglavju 8. Strateški cilji in ukrepi na posameznih področjih kulture, se v podpodpoglavju 
8.1.1. Gledališče; 1. cilj; Ukrepi, za besedo »se«, namesto besedila »kot prednostni kriterij 
določi«, vstavi beseda »spodbuja«. 
 
Navzočnost se ni spremenila (39 svetnikov). 
Za je glasovalo 36 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
2. AMANDMA Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost: 
 
V poglavju 8. Strateški cilji in ukrepi na posameznih področjih kulture, podpodpoglavje 8.1.2. 
Ples, 1.cilj, se v prvem stavku prvega odstavka za besedilom »in drugih«, doda beseda 
»nekomercialnih«. 
 
Navzočnost se ni spremenila (39 svetnikov). 
Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 

IV. 
O 13. poglavju predloga strategije, h kateremu je Odbor za kulturo in raziskovalno dejavnost vložil 
amandmaja, ni razpravljal nihče, zato je župan dal na glasovanje:  
 
1. AMANDMA Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost: 
 
V 13. poglavju Varstvo kulturne dediščine, se za osmim odstavkom doda nov deveti odstavek, ki 
se glasi: »Varstvo arhivskega gradiva, ki nastaja pri delovanju MOL se zagotavlja s stalnim 
sodelovanjem z Zgodovinskim arhivom Ljubljana, pa tudi z Arhivom Republike Slovenije.« 
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Navzočnost se ni spremenila (39 svetnikov). 
Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
2. AMANDMA Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost: 
 
V poglavju 13. Varstvo kulturne dediščine se za 4. ciljem doda novi 5. cilj, ki se glasi: 
»5. cilj: Vzpostavitev sistemskega varstva arhivskega gradiva v digitalni obliki, ki nastaja pri 
delovanju Mestne občina Ljubljana. 
Ukrep 1: Priprava notranjih pravil 
Ukrep 2: Spremljanje izvajanja notranjih pravil 
Čas izvedbe: 2016–2019.  
Pričakovani učinki:  

- varovanje arhivskega gradiva v digitalni obliki 
- ozaveščanje in izobraževanje zaposlenih glede ohranitve arhivskega gradiva v 

elektronski obliki 
- zmanjšanje tveganja izgube arhivskega gradiva v elektronski obliki 
- zaščita arhivskega gradiva v elektronski obliki, ki ni več v uporabi 

Kazalniki:  
- sprejem notranjih pravil  
- izvajanje notranjih pravil 

 
Pojasnilo:  

Zgodovinski arhiv Ljubljana in podjetje KingS sta v letu 2013 v okviru projekta e-arhiv.si 
izvedla analizo dokumentarnega in arhivskega gradiva pri Mestni občini Ljubljana. Projekt 
je vključeval analizo programske opreme za zajem, upravljanje in hrambo arhivskega 
gradiva v digitalni obliki pri Mestni občini Ljubljana, pregled arhivskega gradiva po 
skupinah (podatkovne zbirke/registri/evidence, dokumentni sistemi, filmi, fotografije ...), 
sintezo analize aplikacij in pregled skupin arhivskega gradiva ter za vsako od skupin 
arhivskega gradiva opis, izdelavo koncepta za postopke prenosa gradiva v arhiv, sodelovanje 
z ustvarjalcem arhivskega gradiva, pristojnim arhivistom in projektno skupino pri pripravi 
navodil za izvoz podatkov iz aplikacije, kratko izobraževanje za arhiviste o konkretnih 
tehničnih vsebinah pri analizi ustvarjalca arhivskega gradiva. 
Glavni zaključek omenjene analize je bil, da bi bilo zelo smiselno v okviru urejanja stanja na 
področju varstva arhivskega gradiva pri Mestni občini Ljubljana pristopiti k pripravi 
notranjih pravil. Notranja pravila so pravila, ki jih kot svoj interni pravni akt sprejme 
Mestna občina Ljubljana glede izvajanja zajema in hrambe svojega dokumentarnega in 
arhivskega gradiva v digitalni obliki ter spremljevalnih storitev, s čimer temeljito pregleda 
svoje poslovanje in uredi pravila na področjih zajemanja gradiva, pretvorbe gradiva, 
hrambe gradiva in s tem pogojev, potrebnih glede informacijske varnosti, informacijske 
opreme in infrastrukture. Pri pripravi notranjih pravil z Mestno občino Ljubljana kot 
pristojni arhiv sodeluje Zgodovinski arhiv Ljubljana, Arhiv Republike Slovenije pa  preveri 
skladnost notranjih pravil z zahtevami arhivskega zakona in podzakonskih predpisov ter 
odloči o potrditvi predloženih notranjih pravil.  

 
Ocena finančnih sredstev: 
Za potrditev notranjih pravil se mora plačati upravna taksa v skladu z Zakon o upravnih taksah 
(Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO in 84/15 – ZZelP-J) 
in sicer v višini 4,54 EUR za vlogo ter v višini 18,12 EUR za odločbo, skupaj 22,66 EUR.« 
 
Navzočnost se ni spremenila (39 svetnikov). 
Za je glasovalo 33 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Amandma je bil sprejet. 
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Nato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Strategije razvoja kulture v Mestni občini 
Ljubljana 2016 – 2019 skupaj s sprejetimi amandmaji. 
 
Obrazložitev glasu je podala svetnica Mojca Škrinjar. 
 
Navzočnost se ni spremenila (39 svetnikov). 
Za je glasovalo 38 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 10. 
 

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBI ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA 
SLOVENSKO MLADINSKO GLEDALIŠČE S PREDLOGOM ZA HITRI POSTOPEK 

 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli poročilo pristojnega Odbora za 
kulturo in raziskovalno dejavnost. 
 
Mag. Mateja Demšič, vodja Oddelka za kulturo, je podala uvodno obrazložitev.  
 
Dr. Dragan Matić, predsednik Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost, je podal stališče odbora. 
 
Predsednik Statutarno pravne komisije dr. Nejc Brezovar ni želel besede. 
 
1.) 
Svet je najprej odločal o obravnavi akta po hitrem postopku (1. odstavek 142. člena poslovnika 
mestnega sveta). O predlogu za sprejem Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega 
zavoda Slovensko mladinsko gledališče po hitrem postopku ni razpravljal nihče, zato je župan dal 
na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da Odlok o spremembi Odloka o 
ustanovitvi javnega zavoda Slovensko mladinsko gledališče sprejme po hitrem postopku. 
 
Navzočnost je priglasilo 38 svetnikov. 
Za je glasovalo 36 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
2.) 
Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko mladinsko 
gledališče 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje  
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o spremembi Odloka o 
ustanovitvi javnega zavoda Slovensko mladinsko gledališče. 
 
Navzočnost se ni spremenila (38 svetnikov). 



11 
 

Za je glasovalo 37 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 11. 
 

PREDLOG AKTA O SPREMEMBAH AKTA O JAVNO-ZASEBNEM PARTNERSTVU ZA 
PROJEKT »STARO LETALIŠČE LJUBLJANA« 

 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli poročilo pristojnega Odbora za 
kulturo in raziskovalno dejavnost. 
 
Mag. Mateja Demšič, vodja Oddelka za kulturo, je podala uvodno obrazložitev.  
 
Dr. Dragan Matić, predsednik Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost, je podal stališče odbora. 
 
Predsednik Statutarno pravne komisije dr. Nejc Brezovar ni želel besede. 
 
Razpravljala sta svetnik Mirko Brnič Jager in župan. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Akta o spremembah Akta o javno-
zasebnem partnerstvu za projekt »Staro letališče Ljubljana«. 
 
Navzočnost je priglasilo 37 svetnikov. 
Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 12. 
 

PREDLOG SKLEPA O POZITIVNEM PREDHODNEM MNENJU K STRATEŠKEMU 
NAČRTU JAVNEGA ZAVODA CENTER URBANE KULTURE KINO ŠIŠKA 2016-2020 

 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli poročilo pristojnega Odbora za 
kulturo in raziskovalno dejavnost. 
 
Simon Kardum, direktor Centra urbane kulture Kino Šiška, je podal uvodno obrazložitev.  
 
Dr. Dragan Matić, predsednik Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost, je podal stališče odbora. 
 
Predsednik Statutarno pravne komisije dr. Nejc Brezovar ni želel besede. 
 
Razpravljali so svetniki Mojca Škrinjar, Marija Horvat, Mojca Sojar, Maja Urbanc in Denis Striković 
ter župan. 
 
Župan je podal pojasnilo v zvezi z razpravami svetnikov in nato dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o pozitivnem predhodnem mnenju 
k Strateškemu načrtu javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška 2016-2020. 
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Navzočnost je priglasilo 38 svetnikov. 
Za je glasovalo 37 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 

 
AD 13. 

 
PREDLOG SKLEPA O DOPOLNITVAH SKLEPA O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA 

ŠPORT LJUBLJANA 
 

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 dr. Nejc Brezovar ni želel besede. 
 
Razpravljali so: svetnika Mirko Brnič Jager in Aleš Čerin ter župan. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi 
Javnega zavoda ŠPORT LJUBLJANA. 
 
Navzočnost je priglasilo 31 svetnikov. 
Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 14. 
 

PREDLOG AKTA O PRENEHANJU VELJAVNOSTI AKTA O JAVNO-ZASEBNEM 
PARTNERSTVU ZA PROJEKT »REVITALIZACIJA ŠPORTNEGA CENTRA SAVSKO 

NASELJE« 
 

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 dr. Nejc BREZOVAR ni želel besede. 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Akta o prenehanju veljavnosti Akta o 
javno-zasebnem partnerstvu za projekt »Revitalizacija športnega centra Savsko naselje«. 
 
Navzočnost je priglasilo 38 svetnikov. 
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Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 15. 
 

DOPOLNJENI OSNUTEK ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 
OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA DEL OBMOČJA UREJANJA 

BS 1/2 BEŽIGRAD 
 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli poročilo pristojnega Odbora za 
urejanje prostora s pripombami. 
 
Alenka Pavlin, vodja Odseka za prostorske 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 dr. Nejc Brezovar ni želel besede. 
 
Razpravljal je svetnik Mirko Brnič Jager. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja BS 
1/2 Bežigrad skupaj s pripombami. 
 
Navzočnost je priglasilo 40 svetnikov. 
Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 16. 
 

DOPOLNJENI OSNUTEK ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 
OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA DEL OBMOČJA UREJANJA 

MS 8/5 ZGORNJI KAŠELJ 
 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli poročilo pristojnega Odbora za 
urejanje prostora s pripombami. 
 
Alenka Pavlin, vodja Odseka za prostorske akte in prenovo v Oddelku za urejanje prostora, je podala 
uvodno obrazložitev.  
 
Prof. Janez Koželj, predsednik Odbora za urejanje prostora, je poda stališče odbora. 
 
Predsednik Statutarno pravne komisije dr. Nejc Brezovar ni želel besede. 
 
Razpravljala sta svetnika Nataša Sukič in Janez Moškrič. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
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Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja MS 
8/5 Zgornji Kašelj skupaj s pripombami. 
 
Navzočnost je priglasilo 38 svetnikov. 
Za je glasovalo 40 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 17. 
 

DOPOLNJENI OSNUTEK ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM 
NAČRTU 384 VELIKA HRUŠICA 

 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli poročilo pristojnega Odbora za 
urejanje prostora. 
 
Alenka Pavlin, vodja Odseka za prostorske 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 dr. Nejc Brezovar ni želel besede. 
 
Razpravljali so svetniki Janez Žagar, Janez Moškrič, Nataša Sukič, Mirko Brnič Jager, Denis Striković 
in Matej Javornik ter župan. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu 384 Velika Hrušica skupaj s pripombami. 
 
Navzočnost je priglasilo 40 svetnikov. 
Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 18. 
 

PREDLOG SKLEPA O SEZNANITVI S STALIŠČI ŽUPANA MOL DO PROBLEMATIKE 
NASTANITVE MIGRANTOV V MESTNI OBČINI LJUBLJANA 

 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. S sklicem seje so prejeli tudi sklep župana o določitvi 
pristojnega delovnega telesa, po sklicu pa še mnenje župana, sklep Sveta Četrtne skupnosti Center ter 
poročilo pristojnega Odbora za zaščito, reševanje in civilno obrambo. Prejeli so tudi amandmaje 
svetniških klubov SMC, LZJ, ZL, DeSUS in SD. 
 
Mojca Kucler Dolinar, vodja Svetniškega kluba NSi, je podala uvodno obrazložitev.  
 
Župan je podal svoje stališče. 
 
Svetnica Mojca Kucler Dolinar je podala POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, naj predsednik 
Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost potrdi, da je Svetniški klub NSi v primeru svinjskih glav, 
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odvrženih na prostoru bodoče džamije, predlagal, da se sprejme sklep o neodobravanju tovrstnih 
dejanj. 
 
Župan nato po pojasnilu svetnici ni dal besede za postavitev naslednjega POSTOPKOVNEGA 
PREDLOGA, zato je napovedala obstrukcijo seje in svetniški klub NSi je zapustil dvorano. 
 
Anton Podobnik, predsednik Odbora za zaščito, reševanje in civilno obrambo, je podal stališče odbora. 
 
Predsednik Statutarno pravne komisije dr. Nejc Brezovar ni želel besede. 
 
Župan je podal pojasnilo, da se v skladu s 135. členom poslovnika mestnega sveta predlog akta, ki se 
sprejema po enostopenjskem postopku, obravnava tako, da se najprej opravi splošna razprava, nato pa 
se opravi razprava po vrstnem redu posebej o vsakem članu, h kateremu so vloženi amandmaji. 
 
O aktu v celoti so razpravljali svetniki Ana Žličar, Irena Kuntarič Hribar, dr. Dragan Matić, Mojca 
Škrinjar, Marija Horvat, Nataša Sukič, Denis Striković, Jernej Pavlin, Marjan Sedmak, Nada Verbič, 
Mirko Brnič Jager, Julijana Žibert, dr. Nejc Brezovar, Emilija Mitrović in Janez Žagar ter župan. 
 
Župan je podal pojasnilo v zvezi z razpravami svetnikov. 
 

 
I. 

O I. točki, h kateri so svetniški klubi SMC, LZJ, ZL, DeSUS in SD vložili amandma, ni razpravljal 
nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
AMANDMA svetniških klubov SMC, LZJ, ZL, DeSUS in SD: 
 
V I . točki se za besedo »Ljubljana« doda besedilo »in Vlade Republike Slovenije«. 
 
Navzočnost je priglasilo 34 svetnikov. 
Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 

 
 

II. 
O II. točki, h kateri so svetniški klubi SMC, LZJ, ZL, DeSUS in SD vložili amandmaja, ni razpravljal 
nihče, zato je župan dal na glasovanje: 
 
1. AMANDMA svetniških klubov SMC, LZJ, ZL, DeSUS in SD: 
 
Za I. točko se doda nova II. točka, ki se glasi: 
 
»Mestni svet MOL podpira začasno nastanitev migrantov v MOL, v nastanitvenih prostorih, ki 
jih je uredila Mestna uprava MOL, še posebej določenih ogroženih skupin. Tako bomo, kot že 
večkrat dokazali, da je Ljubljana strpno in solidarno mesto, kjer živimo skupaj in spoštujemo 
različnost.«. 
 
Dosedanja II. točka postane III. točka. 
 
Navzočnost se ni spremenila (34 svetnikov). 
Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
2. AMANDMA svetniških klubov SMC, LZJ, ZL, DeSUS in SD: 
 
Prejšnja II., sedanja III. točka se spremeni tako, da se glasi: 
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»Mestni svet MOL podpira dosedanje ukrepe Župana in Mestne uprave MOL in nadaljnje 
aktivno sodelovanje MOL z Vlado RS pri reševanju problematike migrantov, beguncev in 
azilantov.«. 
 
Navzočnost se ni spremenila (34 svetnikov). 
Za je glasovalo 33 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
Nato je župan dal na glasovanje  
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o seznanitvi s stališči župana MOL 
do problematike nastanitve migrantov v Mestni občini Ljubljana skupaj s sprejetimi 
amandmaji. 
 
Obrazložitev glasu je podal svetnik Mirko Brnič Jager. 
 
Navzočnost se ni spremenila (34 svetnikov). 
Za je glasovalo 35 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
S tem je bil izčrpan dnevni red 14. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, zato je župan ob 
21.25 uri sejo končal.  
 
 

Vodja 
Službe za organiziranje dela mestnega sveta 
Matjaž Bregar 
 

Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković 

 
 

 
 
 


