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Številka: 90000-13/2017-35 

Datum: 3. 1. 2018 

 

 

ZAPISNIK 

 

 

30. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, ki je bila v ponedeljek, 18. decembra 2017. 

 

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): 

Bojan Albreht, Bruna Antauer, dr. Marta Bon, Mirko Brnič Jager, Dejan Crnek, Aleš Čerin, Stanka 

Ferenčak Marin, Tjaša Ficko, Marija Horvat, Matej Javornik, Anton Kastelic, Iztok Kordiš, prof. Janez 

Koželj, Anton Kranjc, Mojca Kucler Dolinar, Tomaž Kučič, Irena Kuntarič Hribar, dr. Anže Logar, 

Ida Medved, Emilija Mitrović Miloš, Janez Moškrič, Dunja Piškur Kosmač, Tone Podobnik, mag. 

Nevzet Porić, Marjan Sedmak, Ksenija Sever, 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, Julka Žibert in Ana Žličar.  

 

Seje se niso udeležili svetniki: Klemen Babnik, Anton Colarič, mag. Mojca Lozej, dr. Dragan Matić, 

Simona Pirnat Skeledžija in Jelka Žekar.  

 

Seja se je pričela ob 15.34 uri ob navzočnosti 25 svetnikov. 

 

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

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

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

3. Poročilo župana 

4. Kadrovske zadeve 

5. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 252 Stanovanjska soseska 

Brdo - del  

6. Dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu 

za območje urejanja ŠR 2/1 Stadion 

7. Predlog Odloka o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa 

v Mestni občini Ljubljana s predlogom za hitri postopek 

8. Predlog Letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana za leto 2018 

9. Predlog Sklepa o soglasju k Spremembi in dopolnitvi Statutu javnega zavoda Živalski 

vrt Ljubljana 

10. Osnutek Odloka o razglasitvi Vile Zlatica za kulturni spomenik lokalnega pomena 

11. Osnutek Odloka o dopolnitvah Odloka o razglasitvi Tobačne tovarne v Ljubljani za 

kulturni spomenik lokalnega pomena 

 

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

 

PREDLOG SKLEPA: 
 

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

 

Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov. 

http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/k%20tč.%204.1%20%20%20predlog-OPPN-252-Brdo-za-OSZRM.pdf
http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/k%20tč.%204.1%20%20%20predlog-OPPN-252-Brdo-za-OSZRM.pdf
http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/k%20tč.%204.2%20%20dop-osn-spr-UN-SR21-Stadion-za-OSZRM.pdf
http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/k%20tč.%204.2%20%20dop-osn-spr-UN-SR21-Stadion-za-OSZRM.pdf
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Za je glasovalo 21 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Predlagani dnevni red je bil sprejet. 

 

 

AD 1. 

 

POTRDITEV ZAPISNIKA 29. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli po sklicu seje.  

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

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

Ljubljana z dne 27. novembra 2017. 

 

Navzočnost je priglasilo 25 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.  

 

Pisno vprašanje z zahtevo za ustno predstavitev sta poslala svetnika Matej Javornik (glede 

izgradnje Ikee v Ljubljani) in Nataša Sukič (glede Hostla Celica).  

 

Vprašanja in pobude so poslali: 

- svetnica Mojca Škrinjar (glede 

  1. knjižnice na OŠ Zalog, 

  2. poslovanja šolskih računovodstev, 

  3. Hostla Celica, 

  4. odstopa direktorja Energetike Ljubljana), 

- svetnica Simona Pirnat Skeledžija (glede problematike pitja alkohola pri mladih), 

- svetnika Simona Pirnat Skeledžija in dr. Dragan Matić (glede  

  1. Hostla Celica, 

  2. plezalne stene v Šentvidu, 

  3. dostopnosti Dvorane Stožice za osebe z oviranostmi), 

- svetnik Denis Striković (glede Hostla Celica), 

- svetnik Matej Javornik (glede parkiranja na mestih za invalide), 

- svetnica Nataša Sukič (glede  

  1. drsališča v Parku Zvezda, 

  2. KUD-a France Prešeren, 

  3. študentskega zdravstvenega doma), 

- Svetniški klub NSi (glede mrliških vežic v Štepanji vasi in Bizoviku), 

- svetnica Mojca Sojar (glede zavarovanja mestnih sadovnjakov). 

 

Odgovore na vprašanja z 29. seje mestnega sveta so prejeli vsi svetniki, prav tako svetnica Mojca 

Škrinjar odgovora na dve vprašanji s te seje (glede knjižnice OŠ Zalog in šolskih računovodstev). 
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1. 

Besedo za ustno postavitev vprašanja je župan dal svetniku Mateju Javorniku.  

 

Na vprašanje svetnika sta odgovorila Simona Remih, vodja Oddelka za ravnanje z nepremičninami, 

in župan.  

 

2. 

Besedo za ustno postavitev vprašanja je župan dal svetnici Nataši Sukič.  

 

Na vprašanje svetnice sta odgovorila mag. Mateja Demšič, vodja Oddelka za kulturo, in župan.  

 

 

Svetnik dr. Anže Logar je podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, naj župan spoštuje 

poslovnik mestnega sveta, saj mu pri podajanju odgovora na ustno vprašanje svetnice Nataše Sukič 

ni bil odmerjen čas in je tako govoril preko časa, določenega s poslovnikom. 

 

Župan je podal odgovor v zvezi s postopkovnim predlogom svetnika. 

 

 

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 IMENOVANJU PREDSTAVNICE MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA V SVET SREDNJE ŠOLE ZA OBLIKOVANJE IN FOTOGRAFIJO 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

                                                                         I. 

V Svet Srednje šole za oblikovanje in fotografijo  s e   i m e n u j e : 

 

Irena KUNTARIČ HRIBAR. 

 

                                                                         II. 

Mandat imenovane traja štiri leta. 

 

Navzočnost je priglasilo 29 svetnikov. 

Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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2. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNICE MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA V SVET JAVNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVODA ONKOLOŠKI INŠTITUT 

LJUBLJANA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

V  Svet javnega zdravstvenega zavoda Onkološki inštitut Ljubljana  s e   i m e n u j e : 

 

Dunja PIŠKUR KOSMAČ. 

 

II. 

Mandat imenovane traja štiri leta.  

 

Navzočnost se ni spremenila (29 svetnikov). 

Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

3. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO VRTCA MOJCA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Jovi VIDMAR se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Vrtca Mojca. 

 

Navzočnost se ni spremenila (29 svetnikov). 

Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

4. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJA OZIROMA 

RAVNATELJICO OSNOVNE ŠOLE DR. VITA KRAIGHERJA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Branku LAHU in mag. Mateji MIKLAVČIČ se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnatelja 

oziroma ravnateljico Osnovne šole dr. Vita Kraigherja. 

 

Navzočnost se ni spremenila (29 svetnikov). 

Za je glasovalo 22 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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AD 5. 

 

PREDLOG ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU 252 

STANOVANJSKA SOSESKA BRDO - DEL 

 

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

urejanje prostora in amandmaje Svetniškega kluba SMC, ki pa so jih navzoči svetniki SMC umaknili. 

 

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

podala uvodno obrazložitev.  

 

Mirko Brnič Jager, član Odbora za urejanje prostora, je podal stališče odbora.  

 

Podpredsednik Statutarno pravne komisije Marjan Sedmak je povedal stališče komisije. 

 

Ker so bili amandmaji umaknjeni, je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o občinskem podrobnem 

prostorskem načrtu 252 Stanovanjska soseska Brdo - del. 

 

Obrazložitev glasu je podala svetnica Mojca Sojar. 

 

Navzočnost je priglasilo 17 svetnikov. 

 

Svetnik Aleš Čerin je predlagal, da župan ponovi ugotavljanje navzočnosti. 

 

Župan je nato ponovno ugotavljal navzočnost. 

 

Navzočnost je priglasilo 26 svetnikov. 

Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 6. 

 

DOPOLNJENI OSNUTEK ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 

UREDITVENEM NAČRTU ZA OBMOČJE UREJANJA ŠR 2/1 STADION 

 

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

urejanje prostora s pripombami. 

 

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

je podala uvodno obrazložitev.  

 

Mirko Brnič Jager, član Odbora za urejanje prostora, je podal stališče odbora. 

 

Podpredsednik Statutarno pravne komisije Marjan Sedmak je povedal stališče komisije. 

 

Razpravljali so svetniki Mojca Sojar, Mojca Škrinjar, Matej Javornik, Mirko Brnič Jager in Janez 

Žagar ter župan. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/k%20tč.%204.1%20%20%20predlog-OPPN-252-Brdo-za-OSZRM.pdf
http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/k%20tč.%204.1%20%20%20predlog-OPPN-252-Brdo-za-OSZRM.pdf
http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/k%20tč.%204.1%20%20%20predlog-OPPN-252-Brdo-za-OSZRM.pdf
http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/k%20tč.%204.1%20%20%20predlog-OPPN-252-Brdo-za-OSZRM.pdf
http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/k%20tč.%204.2%20%20dop-osn-spr-UN-SR21-Stadion-za-OSZRM.pdf
http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/k%20tč.%204.2%20%20dop-osn-spr-UN-SR21-Stadion-za-OSZRM.pdf
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Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za območje urejanja ŠR 2/1 Stadion skupaj s 

pripombami. 

 

Navzočnost je priglasilo 35 svetnikov. 

Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 7. 

 

PREDLOG ODLOKA O IZBIRI IN SOFINANCIRANJU DEJAVNOSTI IZVAJALCEV 

LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA S PREDLOGOM ZA 

HITRI POSTOPEK 

 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli še 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. 

 

Podpredsednik 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 izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev 

letnega programa športa 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 se Odlok o izbiri in sofinanciranju 

dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana sprejme po hitrem 

postopku. 

 

Navzočnost je priglasilo 28 svetnikov. 

Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

2.) 

Predlog Odloka o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v 

Mestni občini Ljubljana  

 

Razpravljala je svetnica Irena Kuntarič Hribar. 

 

Odgovor svetnici je podal Marko Kolenc. 

 

Nato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o izbiri in sofinanciranju 

dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana. 

http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/k%20tč.%204.2%20%20dop-osn-spr-UN-SR21-Stadion-za-OSZRM.pdf
http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/k%20tč.%204.2%20%20dop-osn-spr-UN-SR21-Stadion-za-OSZRM.pdf
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Navzočnost se ni spremenila (28 svetnikov). 

Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 8. 

 

PREDLOG LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA ZA LETO 

2018 

 

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. 

 

Podpredsednik Statutarno pravne komisije Marjan Sedmak je povedal stališče komisije. 

 

Razpravljali so svetnika Janez Žagar in Mojca Sojar ter župan. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Letnega programa športa v Mestni občini 

Ljubljana za leto 2018. 

 

Navzočnost je priglasilo 37 svetnikov. 

Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 9. 

 

PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K SPREMEMBI IN DOPOLNITVI STATUTA 

JAVNEGA ZAVODA ŽIVALSKI VRT LJUBLJANA 

 

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

varstvo okolja. 

 

Davor Buinjac iz Oddelka za kulturo je podal uvodno obrazložitev.  

 

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

 

Podpredsednik 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 soglasju k Spremembi in 

dopolnitvi Statuta javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana. 

 

Navzočnost je priglasilo 37 svetnikov. 
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Za je glasovalo 38 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 10. 

 

OSNUTEK ODLOKA O RAZGLASITVI VILE ZLATICA 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. 

 

Miljana Smrdel iz Oddelka za kulturo je podala uvodno obrazložitev.  

 

Mag. Nevzet Porić, podpredsednik Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost, je podal stališče 

odbora. 

 

Podpredsednik Statutarno pravne komisije Marjan Sedmak je povedal stališče komisije. 

 

Razpravljal je svetnik Mirko Brnič Jager. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme osnutek Odloka o razglasitvi Vile Zlatica za 

kulturni spomenik lokalnega pomena. 

 

Navzočnost je priglasilo 36 svetnikov. 

Za je glasovalo 37 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

Ker k osnutku Odloka o razglasitvi Vile Zlatica za kulturni spomenik lokalnega pomena ni bilo 

pripomb (ki bi se nanašale na spremembe in dopolnitve njegovega besedila), je župan povedal, da 

mestni svet še na isti seji preide na obravnavo in dokončno odločanje o predlogu odloka. Razpravljal 

ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o razglasitvi Vile Zlatica za 

kulturni spomenik lokalnega pomena. 

 

Navzočnost se ni spremenila (36 svetnikov). 

Za je glasovalo 36 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 11. 

 

OSNUTEK ODLOKA O DOPOLNITVAH ODLOKA O RAZGLASITVI TOBAČNE 

TOVARNE 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. 
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Miljana Smrdel iz Oddelka za kulturo je podala uvodno obrazložitev.  

 

Mag. Nevzet Porić, podpredsednik Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost, je podal stališče 

odbora.  

 

Podpredsednik 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 osnutek Odloka o dopolnitvah Odloka o 

razglasitvi Tobačne tovarne v Ljubljani za kulturni spomenik lokalnega pomena. 

 

Navzočnost je priglasilo 35 svetnikov. 

Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

Ker k osnutku Odloka o dopolnitvah Odloka o razglasitvi Tobačne tovarne v Ljubljani za kulturni 

spomenik lokalnega pomena ni bilo pripomb (ki bi se nanašale na spremembe in dopolnitve njegovega 

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

glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Po sprejemu osnutka Odloka o dopolnitvah Odloka o razglasitvi Tobačne tovarne v Ljubljani za 

kulturni spomenik lokalnega pomena Mestni svet Mestne občine Ljubljana še na isti seji preide 

na obravnavo in dokončno odločanje o predlogu odloka.  

 

Navzočnost se ni spremenila (35 svetnikov). 

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

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

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

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

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

razglasitvi Tobačne tovarne v Ljubljani za kulturni spomenik lokalnega pomena. 
 

Navzočnost se ni spremenila (35 svetnikov). 

Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

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

17.02 uri sejo končal.  

 

Vodja 

Službe za organiziranje dela mestnega sveta 

Matjaž Bregar 

 

Župan 

Mestne občine Ljubljana 

Zoran Janković 

 


