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Številka: 03200-11/2015-20 

Datum: 27. 6. 2016 

 

 

ZAPISNIK 

 

 

17. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, ki je bila v ponedeljek, 27. junija 2016. 

 

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

 

Sejo je vodil podžupan Mestne občine Ljubljana Aleš Čerin. 

 

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

Bojan Albreht, Bruna Antauer, Klemen Babnik, dr. Marta Bon, Mirko Brnič Jager, Anton Colarič, 

Dejan Crnek, Aleš Čerin, Stanka Ferenčak Marin, Marija Horvat, Matej Javornik, Anton Kastelic, 

Iztok Kordiš, prof. Janez Koželj, Anton Kranjc, Mojca Kucler Dolinar, Tomaž Kučič, Irena Kuntarič 

Hribar, mag. Anže Logar, Mojca Lozej, dr. Dragan Matić, Emilija Mitrović, Janez Moškrič, Jernej 

Pavlin, Ksenija Sever, Simona Pirnat Skeledžija, Dunja Piškur Kosmač, Anton Podobnik, Marjan 

Sedmak, dr. Zvezdana Snoj, Mojca Sojar, Denis Striković, Nataša Sukič, Danilo Šarić, Mojca 

Škrinjar, prof. dr. Gregor Tomc, Francka Trobec, Maja Urbanc, Nada Verbič, Janez Žagar, Jelka 

Žekar, Julijana Žibert in Ana Žličar.  

 

Seje se nista udeležila svetnika Tjaša Ficko in Nevzet Porić.  

 

Seja se je pričela ob 15.33 uri ob navzočnosti 27 svetnikov. 

 

Dnevni red so svetniki prejeli s sklicem seje: 

1. Potrditev zapisnika 16. 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 Avtentične razlage določb 10. člena (tretji odstavek pod naslovom »Prostorska enota  

    P1«) in 23. člena (točka »3. Dovoz intervencijskih, dostavnih in komunalnih vozil«) v   

    povezavi s karto 4.5 Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele območij  

    urejanja ŠO 1/2 Šiška, ŠT 1/2 Obvoznica in ŠS 1/6 Zgornja Šiška 

6. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 236 Litostroj – del 

7. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem  

    načrtu za območje Bavarskega dvora     

8. Predlog Akcijskega načrta »Enakost spolov v Mestni občini Ljubljana« za obdobje od 2016  

    do 2018 

9. Predlog Odloka o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne  

     občine Ljubljana s predlogom za hitri postopek 

10. Predlog Sklepa o povečanju vrednosti namenskega premoženja in kapitala Javnega  

      stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana 

11. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in načinu izvajanja  

      mestnih linijskih prevozov potnikov s predlogom za hitri postopek   
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12. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi plovbnega režima s  

      predlogom za hitri postopek 

13. Predlog Sklepa o določitvi dela plače za delovno uspešnost direktorja javnega zavoda  

      Festival Ljubljana za leto 2015 iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 

14. Predlog Sklepa o dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Ljubljanski grad 

15. Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi javne infrastrukture na  

      področju kulture 

16. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda  

      Živalski vrt Ljubljana 

17. Predlog Odloka o razglasitvi nekdanje sladarne pivovarne Union v Ljubljani za kulturni  

      spomenik lokalnega pomena 

18. Osnutek Odloka o spremembi Odloka o razglasitvi zgodovinskih spomenikov na območju  

      občine Ljubljana Šiška 

19. Predlog Odloka o določitvi imen ulic, parkov, podhoda in sprememb potekov ulic na  

      območju Mestne občine Ljubljana 

 

 

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

 

PREDLOG SKLEPA: 
 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog dnevnega reda 17. seje mestnega sveta.  

 

Navzočnost je priglasilo 26 svetnikov. 

Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Predlagani dnevni red je bil sprejet. 

 

 

AD 1. 

 

POTRDITEV ZAPISNIKA 16. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje.  

 

O zapisniku 16. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, ni razpravljal nihče, zato je 

predsedujoči dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi zapisnik 16. seje Mestnega sveta Mestne občine 

Ljubljana z dne 23. maja 2016. 

 

Navzočnost je priglasilo 27 svetnikov. 

Za je glasovalo 22 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.  

http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/15.%204.%20PREDLOG%20sklepa%20o%20dopolnitvah%20sklepa%20o%20ustanovitvi%20(3)%20(2).docx
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Pisnega vprašanja z zahtevo za ustno predstavitev ni poslal nihče. 

 

Vprašanja oziroma pobude je poslala svetnica Nataša Sukič (glede 

   1. uporabe herbicida glifosata, 

   2. odvoza komunalnih odpadkov v rumenih zabojnikih,  

   3. cen vstopnic za mestna kopališča). 

 

Odgovore na vprašanja s 16. seje mestnega sveta so prejeli vsi svetniki. 

 

 

AD 3. 

 

POROČILO ŽUPANA 

 

Podžupan Aleš Čerin je predstavil poročilo. 

 

 

AD 4. 

 

KADROVSKE ZADEVE 

 

Gradivo za to točko ste prejeli po sklicu seje. 

 

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

obrazložitev. 

 

1. PREDLOG SKLEPA O PRENEHANJU MANDATA IN IMENOVANJU NADOMESTNEGA 

ČLANA KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

Dr. Nejcu BREZOVARJU preneha mandat člana komisije. 

 

  

II. 

V Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se za člana  i m e n u j e : 

 

dr. Dragan MATIĆ. 

 

Mandat imenovanega je vezan na mandat Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana.  

 

Navzočnost je priglasilo 26 svetnikov. 

Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

2. PREDLOG SKLEPA O PRENEHANJU MANDATA IN IMENOVANJU NADOMESTNEGA 

PREDSEDNIKA STATUTARNO PRAVNE KOMISIJE 

 

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

 

I. 

Dr. Nejcu BREZOVARJU preneha mandat predsednika komisije. 

  

II. 

V Statutarno pravno komisijo se za predsednika  i m e n u j e : 

 

Klemen BABNIK. 

 

Mandat imenovanega je vezan na mandat Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana.  

 

Navzočnost se ni spremenila (26 svetnikov). 

Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

3. PREDLOG SKLEPA O PRENEHANJU MANDATA IN IMENOVANJU NADOMESTNEGA 

ČLANA ODBORA ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO  

 

Razpravljal ni nihče, zato je predsedujoči dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

Dr. Nejcu BREZOVARJU preneha mandat člana odbora. 

  

II. 

V Odbor za zaščito, reševanje in civilno obrambo se za člana  i m e n u j e : 

 

Klemen BABNIK. 

 

Mandat imenovanega je vezan na mandat Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana.  

 

Navzočnost se ni spremenila (26 svetnikov). 

Za je glasovalo 33 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

4. PREDLOG SKLEPA O PRENEHANJU MANDATA IN IMENOVANJU NADOMESTNEGA 

ČLANA VOLILNE KOMISIJE MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je predsedujoči dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

Klemnu BABNIKU preneha mandat člana Volilne komisije Mestne občine Ljubljana. 

  

II. 

V Volilno komisijo Mestne občine Ljubljana se za člana  i m e n u j e : 
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Gregor PLANTARIČ, član, roj. 1979, Dražgoška 5, Ljubljana 

 

Mandat imenovanega je vezan na mandat Volilne komisije Mestne občine Ljubljana.  

 

Navzočnost se ni spremenila (26 svetnikov). 

Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

5. PREDLOG SKLEPA O PRENEHANJU MANDATA IN IMENOVANJU NADOMESTNE 

PREDSTAVNICE MESTNE OBČINE LJUBLJANA V SVET OSNOVNE ŠOLE 

DRAGOMELJ 

 

Razpravljal ni nihče, zato je predsedujoči dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

Ivanki BREZIGAR  preneha mandat članice Sveta Osnovne šole Dragomelj. 

  

II. 

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

 

Ana HROVAT. 

 

Mandat imenovane je vezan na mandat sveta šole.  

 

Navzočnost se ni spremenila (26 svetnikov). 

Za je glasovalo 34 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

6. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU TREH PREDSTAVNIKOV MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA V SVET VRTCA MIŠKOLIN 

 

Razpravljal ni nihče, zato je predsedujoči dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

V Svet  Vrtca Miškolin   s e   i m e n u j e j o : 

 

- Nataša BOMBAČ 

- Sašo Valentin JANČIGOJ 

- mag. Minka JEREBIČ 

 

II. 

Mandat imenovanih traja štiri leta. 

 

Navzočnost se ni spremenila (26 svetnikov). 

Za je glasovalo 33 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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7. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU TREH PREDSTAVNIKOV MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA V SVET OSNOVNE ŠOLE RIHARDA JAKOPIČA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je predsedujoči dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

V Svet Osnovne šole Riharda Jakopiča s e   i m e n u j e j o : 

 

- Polona ČERNE 

- Rihard GERBEC 

- Albina STRESEN 

 

II. 

Mandat imenovanih traja štiri leta. 

 

Navzočnost se ni spremenila (26 svetnikov). 

Za je glasovalo 35 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

8. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNICE MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA V SVET GIMNAZIJE MOSTE 

 

Razpravljal ni nihče, zato je predsedujoči dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

V Svet Gimnazije Moste s e   i m e n u j e : 

 

Polonca BLUMAUER. 

 

                                                              II. 

Mandat imenovane traja štiri leta. 

 

Navzočnost se ni spremenila (26 svetnikov). 

Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

9. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNICE MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA V SVET KONSERVATORIJA ZA GLASBO IN BALET LJUBLJANA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je predsedujoči dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

V Svet Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana  s e   i m e n u j e : 

 

Darja BUČAR. 
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II. 

Mandat imenovane traja štiri leta. 

 

Navzočnost se ni spremenila (26 svetnikov). 

Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

10. PREDLOG SKLEPA O PRENEHANJU MANDATA IN IMENOVANJU NADOMESTNE 

PREDSTAVNICE MESTNE OBČINE LJUBLJANA V SVET JAVNEGA ZAVODA 

LEKARNA  LJUBLJANA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je predsedujoči dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

Dr. Nejcu BREZOVARJU preneha mandat člana Sveta javnega zavoda Lekarna Ljubljana. 

 

II. 

V  Svet javnega zavoda Lekarna Ljubljana se  i m e n u j e: 

 

Ana ŽLIČAR. 

 

Mandat imenovane je vezan na mandat članov sveta. 

 

Navzočnost se ni spremenila (26 svetnikov). 

Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

11. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU DVEH ČLANOV MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA V NADZORNI SVET GOSPODARSKE DRUŽBE VETERINARSKA POSTAJA 

LJUBLJANA, D.O.O. 

 

Razpravljal ni nihče, zato je predsedujoči dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

                                                                                 I. 

V  Nadzorni svet gospodarske družbe Veterinarska postaja Ljubljana, d.o.o. se   i m e n u j e t a: 

 

- Matej JAVORNIK 

- Mitja MARINŠEK  

II. 

Mandat članov nadzornega sveta traja štiri leta.  

 

Navzočnost se ni spremenila (26 svetnikov). 

Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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12. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO OSNOVNE ŠOLE 

SOSTRO 

 

Razpravljal ni nihče, zato je predsedujoči dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mojci PAJNIČ KIRN se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Osnovne šole Sostro. 

 

Navzočnost se ni spremenila (26 svetnikov). 

Za je glasovalo 34 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

13. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJA ORGANIZACIJSKE 

ENOTE MEDNARODNA ŠOLA GIMNAZIJE BEŽIGRAD 

 

Razpravljal ni nihče, zato je predsedujoči dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

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

mednarodna šola Gimnazije Bežigrad. 

 

Navzočnost se ni spremenila (26 svetnikov). 

Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

14. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA DIREKTORICO DOMA STAREJŠIH 

OBČANOV FUŽINE 

 

Razpravljal ni nihče, zato je predsedujoči dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Bojanki GENORIO se da pozitivno mnenje h kandidaturi za direktorico Doma starejših 

občanov Fužine. 

 

Navzočnost se ni spremenila (26 svetnikov). 

Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

15. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA DIREKTORJA DOMA STAREJŠIH 

OBČANOV LJUBLJANA -ŠIŠKA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je predsedujoči dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 
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Mag. Simonu STRGARJU se da pozitivno mnenje h kandidaturi za direktorja Doma starejših 

občanov Ljubljana - Šiška. 

 

Navzočnost se ni spremenila (26 svetnikov). 

Za je glasovalo 33 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

16. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU ODGOVORNE UREDNICE JAVNEGA GLASILA 

LJUBLJANA 

 

Razpravljali so svetniki Nataša Sukič, Mojca Kucler Dolinar in Mirko Brnič Jager. 

 

Odgovore in pojasnila v zvezi z razpravami svetnikov je podal predsedujoči in nato dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

Za odgovorno urednico javnega glasila Ljubljana  s e   i m e n u j e :  

 

Nada ŠUMI.  

II. 

Mandat odgovorne urednice traja štiri leta.   

 

Navzočnost se ni spremenila (26 svetnikov). 

Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti je glasovalo 6 svetnikov. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 5. 

 

PREDLOG AVTENTIČNE RAZLAGE DOLOČB 10. ČLENA (TRETJI ODSTAVEK POD 

NASLOVOM »PROSTORSKA ENOTA P1«) IN 23. ČLENA (TOČKA »3. DOVOZ 

INTERVENCIJSKIH, DOSTAVNIH IN KOMUNALNIH VOZIL«) V POVEZAVI S KARTO 

4.5 ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA DELE 

OBMOČIJ UREJANJA ŠO 1/2 ŠIŠKA, ŠT 1/2 OBVOZNICA IN ŠS 1/6 ZGORNJA ŠIŠKA 

 

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

prostora. 

 

Mag. Miran Gajšek, vodja Oddelka za urejanje prostora, je podal uvodno obrazložitev.  

 

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

 

Podpredsednik Statutarno pravne komisije Marjan Sedmak je podal stališče komisije. 

 

Razpravljal ni nihče, zato je predsedujoči dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Avtentične razlage določb 10. člena (tretji 

odstavek pod naslovom »Prostorska enota P1«) in 23. člena (točka »3. Dovoz intervencijskih, 

dostavnih in komunalnih vozil«) v povezavi s karto 4.5 Odloka o občinskem podrobnem 
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prostorskem načrtu za dele območij urejanja ŠO 1/2 Šiška, ŠT 1/2 Obvoznica in ŠS 1/6 Zgornja 

Šiška. 

 

Navzočnost je priglasilo 34 svetnikov. 

Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 6. 

 

PREDLOG ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU 236 

LITOSTROJ – DEL 

 

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

urejanje prostora. 

 

Alenka Pavlin iz Oddelka za urejanje prostora je podala uvodno obrazložitev.  

 

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

 

Podpredsednik Statutarno pravne komisije Marjan Sedmak je podal stališče komisije. 

 

Ker k predlogu Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 236 Litostroj – del ni bil vložen 

noben amandma, ni bilo razprave, zato je predsedujoči dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o občinskem podrobnem 

prostorskem načrtu 236 Litostroj – del. 

 

Navzočnost je priglasilo 34 svetnikov. 

Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 7. 

 

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O OBČINSKEM 

PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA OBMOČJE BAVARSKEGA DVORA  

 

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

urejanje prostora in amandmaja župana. 

 

Alenka Pavlin iz Oddelka za urejanje prostora je podala uvodno obrazložitev.  

 

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

 

Podpredsednik Statutarno pravne komisije Marjan Sedmak je podal stališče komisije. 

Predsedujoči 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. 
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I. 

O 2. členu predloga odloka, h kateremu je župan vložil amandma, so razpravljali svetniki Mirko 

Brnič Jager, Nataša Sukič in Irena Kuntarič Hribar. 

 

Po končani razpravi je predsedujoči dal na glasovanje 

 

AMANDMA župana: 

 

V tretjem odstavku 2. člena se besedilo v narekovaju spremeni tako, da se glasi: 

 

»Parkirišča so dopustna samo v kletnih etažah.« 

 

Navzočnost je priglasilo 34 svetnikov. 

Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 

 

Amandma je bil sprejet. 

 

 

II. 

O 9. členu predloga odloka, h kateremu je župan vložil amandma, je razpravljal svetnik Mirko Brnič 

Jager. 

 

Po končani razpravi je predsedujoči dal na glasovanje 

 

AMANDMA župana: 

 

Tretji odstavek 9. člena se črta.  

 

Dosedanji četrti odstavek postane tretji odstavek. 

 

Navzočnost se ni spremenila (34 svetnikov). 

Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 

 

Amandma je bil sprejet. 

 

 

Nato je predsedujoči dal na glasovanje 

 

PREDLOGU SKLEPA: 

 

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

Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Bavarskega dvora skupaj s 

sprejetima amandmajema.  

 

Navzočnost se ni spremenila (34 svetnikov). 

Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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AD 8. 

 

PREDLOG AKCIJSKEGA NAČRTA »ENAKOST SPOLOV V MESTNI OBČINI 

LJUBLJANA« ZA OBDOBJE OD 2016 DO 2018 

 

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 varnost, je podala uvodno obrazložitev.  

 

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

 

Podpredsednik Statutarno pravne komisije Marjan Sedmak ni želel besede. 

 

Razpravljali so svetniki: Mojca Škrinjar, Nataša Sukič, Janez Žagar, Marija Horvat, Mojca Sojar, Maja 

Urbanc, Mirko Brnič Jager, Irena Kuntarič Hribar, Ana Žličar in Denis Striković. 

 

Po končani razpravi je predsedujoči dal na glasovanje  

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Akcijskega načrta »Enakost spolov v 

Mestni občini Ljubljana« za obdobje od 2016 do 2018. 

 

Navzočnost je priglasilo 31 svetnikov. 

Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 9. 

 

PREDLOG ODLOKA O DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA 

STANOVANJSKEGA SKLADA MESTNE OBČINE LJUBLJANA S PREDLOGOM ZA 

HITRI POSTOPEK 

 

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

stanovanjsko politiko. 

 

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

 

Anton Kastelic, predsednik Odbora za stanovanjsko politiko, je podal stališče odbora. 

 

Podpredsednik Statutarno pravne komisije Marjan Sedmak 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 dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega 

stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana po hitrem postopku ni razpravljal nihče, zato je 

predsedujoči dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/Odlok%20o%20spremembah%20Odloka%20o%20Krajinskem%20parku%20Tivoli%20Rožnik%20in%20Šišenski%20hrib%20pravno%2014.%203.%202015.docx
http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/Odlok%20o%20spremembah%20Odloka%20o%20Krajinskem%20parku%20Tivoli%20Rožnik%20in%20Šišenski%20hrib%20pravno%2014.%203.%202015.docx
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Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da Odlok o dopolnitvah Odloka o 

ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana sprejme po hitrem 

postopku. 

 

Navzočnost je priglasilo 31 svetnikov. 

Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

2.) 

Predlog Odloka o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne 

občine Ljubljana  

 

Razpravljal ni nihče, zato je predsedujoči dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

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

ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana. 

 

Navzočnost se ni spremenila (31 svetnikov). 

Za je glasovalo 35 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 10. 

 

PREDLOG SKLEPA O POVEČANJU VREDNOSTI NAMENSKEGA PREMOŽENJA IN 

KAPITALA JAVNEGA STANOVANJSKEGA SKLADA MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

 

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

finance. 

 

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

 

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

 

Podpredsednik Statutarno pravne komisije Marjan Sedmak je podal stališče komisije. 

 

Razpravljal ni nihče, zato je predsedujoči dal na glasovanje 

 

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 38 svetnikov. 

Za je glasovalo 36 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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AD 11. 

 

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O ORGANIZACIJI 

IN NAČINU IZVAJANJA MESTNIH LINIJSKIH PREVOZOV POTNIKOV S PREDLOGOM 

ZA HITRI POSTOPEK 

 

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

gospodarske javne službe in promet. 

 

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

 

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

 

Podpredsednik Statutarno pravne komisije Marjan Sedmak je podal 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 organizaciji in načinu 

izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov po hitrem postopku je razpravljal svetnik Mirko 

Brnič Jager. 

 

Po končani razpravi je predsedujoči dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

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

Odloka o organizaciji in načinu izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov sprejme po 

hitrem postopku. 

 

Navzočnost je priglasilo 30 svetnikov. 

Za je glasovalo 20 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

2.) 

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in načinu izvajanja 

mestnih linijskih prevozov potnikov  

 

Razpravljala sta svetnika Ana Žličar in Janez Moškrič. 

 

Odgovore in pojasnila v zvezi z razpravama svetnikov je podal predsedujoči in nato dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

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

Odloka o organizaciji in načinu izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov. 

 

Navzočnost se ni spremenila (30 svetnikov). 

Za je glasovalo 33 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/Odlok%20o%20spremembah%20Odloka%20o%20Krajinskem%20parku%20Tivoli%20Rožnik%20in%20Šišenski%20hrib%20pravno%2014.%203.%202015.docx
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AD 12. 

 

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O DOLOČITVI 

PLOVBNEGA REŽIMA S PREDLOGOM ZA HITRI POSTOPEK 

 

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

gospodarske javne službe in promet in amandmaja župana. 

 

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

 

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

 

Podpredsednik Statutarno pravne komisije Marjan Sedmak je podal 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 določitvi 

plovbnega režima po hitrem postopku ni razpravljal nihče, zato je predsedujoči dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

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

Odloka o določitvi plovbnega režima sprejme po hitrem postopku. 

 

Navzočnost je priglasilo 35 svetnikov. 

Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

2.) 

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi plovbnega režima 

 

Razpravljal ni nihče. 

 

I. 

O 2. členu predloga odloka, h kateremu je župan vložil amandma, ni razpravljal nihče, zato je 

predsedujoči dal na glasovanje 

 

AMANDMA župana: 

 

V 2. členu se v prvem stavku prvega odstavka spremenjenega 7. člena beseda »Grubarjevem« 

nadomesti z besedo »Gruberjevem«. 

 

Navzočnost se ni spremenila (35 svetnikov). 

Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Amandma je bil sprejet. 

 

II. 

O 6. členu predloga odloka, h kateremu je župan vložil amandma, ni razpravljal nihče, zato je 

predsedujoči dal na glasovanje 

 

AMANDMA župana: 

 

http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/Odlok%20o%20spremembah%20Odloka%20o%20Krajinskem%20parku%20Tivoli%20Rožnik%20in%20Šišenski%20hrib%20pravno%2014.%203.%202015.docx
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V 6. členu se v prvem stavku novega tretjega odstavka 18. člena za besedo »odredi« doda beseda 

»upravljavcu«. 

 

Navzočnost se ni spremenila (35 svetnikov). 

Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Amandma je bil sprejet. 

 

 

Nato je predsedujoči dal na glasovanje 

 

PREDLOGU SKLEPA: 

 

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

Odloka o določitvi plovbnega režima skupaj s sprejetima amandmajema. 

 

Navzočnost se ni spremenila (35 svetnikov). 

Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 13. 

 

PREDLOG SKLEPA O DOLOČITVI DELA PLAČE ZA DELOVNO USPEŠNOST 

DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA FESTIVAL LJUBLJANA ZA LETO 2015 IZ NASLOVA 

PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 

 

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.  

 

Denis Striković, član Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost, je podal stališče odbora. 

 

Podpredsednik Statutarno pravne komisije Marjan Sedmak ni želel besede. 

 

Razpravljali sta svetnici Nataša Sukič in Mojca Sojar. 

 

Pojasnilo v zvezi z razpravo svetnice Nataše Sukič je podal predsedujoči in nato dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

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

uspešnost direktorja javnega zavoda Festival Ljubljana za leto 2015 iz naslova prodaje blaga in 

storitev na trgu. 

 

Navzočnost je priglasilo 31 svetnikov. 

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

 

Sklep je bil sprejet. 
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AD 14. 

 

PREDLOG SKLEPA O DOPOLNITVAH SKLEPA O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA 

LJUBLJANSKI GRAD 

 

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.  

 

Denis Striković, član Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost, je podal stališče odbora. 

 

Podpredsednik Statutarno pravne komisije Marjan Sedmak je podal stališče komisije. 

 

Razpravljal ni nihče, zato je predsedujoči dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

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

Javnega zavoda Ljubljanski grad. 

 

Navzočnost je priglasilo 27 svetnikov. 

Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 15. 

 

PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH SKLEPA O DOLOČITVI 

JAVNE INFRASTRUKTURE NA PODROČJU KULTURE 

 

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.  

 

Denis Striković, član Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost, je podal stališče odbora. 

 

Podpredsednik Statutarno pravne komisije Marjan Sedmak je podal stališče komisije. 

 

Razpravljali sta svetnici: Nataša Sukič in Mojca Škrinjar ter predsedujoči. 

 

Odgovore in pojasnila v zvezi z razpravama svetnic je podala mag. Mateja Demšič. 

 

Nato je predsedujoči dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

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

Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture. 

 

Obrazložitev glasu sta podali svetnici Mojca Škrinjar in Nataša Sukič. 

 

Navzočnost je priglasilo 38 svetnikov. 

http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/15.%204.%20PREDLOG%20sklepa%20o%20dopolnitvah%20sklepa%20o%20ustanovitvi%20(3)%20(2).docx
http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/15.%204.%20PREDLOG%20sklepa%20o%20dopolnitvah%20sklepa%20o%20ustanovitvi%20(3)%20(2).docx
http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/15.%204.%20PREDLOG%20sklepa%20o%20dopolnitvah%20sklepa%20o%20ustanovitvi%20(3)%20(2).docx
http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/15.%204.%20PREDLOG%20sklepa%20o%20dopolnitvah%20sklepa%20o%20ustanovitvi%20(3)%20(2).docx
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Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 16. 

 

OSNUTEK ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI 

JAVNEGA ZAVODA ŽIVALSKI VRT LJUBLJANA 

 

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

varstvo okolja. 

 

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

 

Mirko Brnič Jager, predsednik Odbora za varstvo okolja, je podal stališče odbora. 

 

Podpredsednik Statutarno pravne komisije Marjan Sedmak je podal stališče komisije. 

 

Razpravljala sta svetnika Mojca Škrinjar in Janez Žagar. 

 

Pojasnila je podala Barbara Mihelič iz javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana. 

 

Nato je predsedujoči dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

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

Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana skupaj s pripombami. 

 

Obrazložitev glasu je podal svetnik Mirko Brnič Jager. 

 

Navzočnost je priglasilo 35 svetnikov. 

Za je glasovalo 38 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 17. 

 

PREDLOG ODLOKA O RAZGLASITVI NEKDANJE SLADARNE PIVOVARNE UNION V 

LJUBLJANI ZA KULTURNI SPOMENIK LOKALNEGA POMENA 

 

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.  

 

Denis Striković, član Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost, je podal stališče odbora. 

 

Podpredsednik Statutarno pravne komisije Marjan Sedmak je podal stališče komisije. 

 

Ker k predlogu Odloka o razglasitvi nekdanje sladarne pivovarne Union v Ljubljani za kulturni 

spomenik lokalnega pomena ni bil vložen noben amandma, ni bilo razprave, zato je predsedujoči dal 

na glasovanje 
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PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o razglasitvi nekdanje sladarne 

pivovarne Union v Ljubljani za kulturni spomenik lokalnega pomena. 

 

Navzočnost je priglasilo 35 svetnikov. 

Za je glasovalo 36 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 18. 

 

OSNUTEK ODLOKA O SPREMEMBI ODLOKA O RAZGLASITVI ZGODOVINSKIH 

SPOMENIKOV NA OBMOČJU OBČINE LJUBLJANA ŠIŠKA 

 

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.  

 

Denis Striković, član Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost, je podal stališče odbora. 

 

Podpredsednik Statutarno pravne komisije Marjan Sedmak je podal stališče komisije. 

 

Razpravljala je svetnica Mojca Škrinjar. 

 

Po končani razpravi je predsedujoči dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme osnutek Odloka o spremembi Odloka o razglasitvi 

zgodovinskih spomenikov na območju občine Ljubljana Šiška. 

 

Navzočnost je priglasilo 33 svetnikov. 

Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

Ker k osnutku Odloka o spremembi Odloka o razglasitvi zgodovinskih spomenikov na območju 

občine Ljubljana Šiška ni bilo pripomb (ki bi se nanašale na spremembe in dopolnitve njegovega 

besedila), je v skladu s petim odstavkom 122. člena poslovnika mestnega sveta predsedujoči dal na 

glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Po sprejemu osnutka Odloka o spremembi Odloka o razglasitvi zgodovinskih spomenikov na 

območju občine Ljubljana Šiška Mestni svet Mestne občine Ljubljana še na isti seji preide na 

obravnavo in dokončno odločanje o predlogu odloka.  

 

Navzočnost se ni spremenila (33 svetnikov). 

Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
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Sklep je bil sprejet. 

 

 

O predlogu odloka ni razpravljal nihče, zato je predsedujoči dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o spremembi Odloka o razglasitvi 

zgodovinskih spomenikov na območju občine Ljubljana Šiška. 

 

Navzočnost se ni spremenila (33 svetnikov). 

Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 19. 

 

PREDLOG ODLOKA O DOLOČITVI IMEN ULIC, PARKOV, PODHODA IN SPREMEMB 

POTEKOV ULIC NA OBMOČJU MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje.  

 

Janez Moškrič, predsednik Komisije za poimenovanje naselij in ulic, je podal uvodno obrazložitev.   

 

Podpredsednik Statutarno pravne komisije Marjan Sedmak ni želel besede. 

 

Ker k predlogu Odloka o določitvi imen ulic, parkov, podhoda in sprememb potekov ulic na območju 

Mestne občine Ljubljana ni bil vložen noben amandma, ni bilo razprave, zato je predsedujoči dal na 

glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o določitvi imen ulic, parkov, 

podhoda in sprememb potekov ulic na območju Mestne občine Ljubljana. 

 

Navzočnost je priglasilo 37 svetnikov. 

Za je glasovalo 35 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

S tem je bil izčrpan dnevni red 17. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, zato je predsedujoči 

ob 19.01 uri sejo končal.  

 

 

Vodja 

Službe za organiziranje dela mestnega sveta 

Matjaž Bregar 

 

Podžupan 

Mestne občine Ljubljana 

Aleš Čerin 

 

 

 


