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Številka: 90000-1/2018-57 

Datum: 16. 2. 2018 

 

 

ZAPISNIK 

 

 

31. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, ki je bila v ponedeljek, 29. januarja 2018. 

 

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, Klemen Babnik, dr. Marta Bon, Mirko Brnič Jager, Anton Colarič, 

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, dr. Dragan Matić, Ida Medved, Emilija Mitrović Miloš, Janez 

Moškrič, Simona Pirnat Skeledžija, 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, 

Jelka Žekar in Julka Žibert.  

 

Seje se nista udeležili svetnici mag. Mojca Lozej in Ana Žličar.  

 

Seja se je pričela ob 15.30 uri ob navzočnosti 30 svetnikov. 

 

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

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

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

3. Poročilo župana 

4. Kadrovske zadeve 

5. Dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem 

lokacijskem načrtu za območja urejanja CO 2/43 Drama, CO 2/44 Mali nebotičnik in del 

območja urejanja CT 29 Križišče Drama 

6. Predlog Poslovnega načrta družbe ŽALE Javno podjetje, d.o.o. za leto 2018 

7. Predlog Poslovnega načrta družbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice,  

      d. o. o. za leto 2018 

8. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejemu otrok v vrtec s 

predlogom za hitri postopek 

9. Predlog Sklepa o določitvi dela plače za delovno uspešnost direktorice javnega zavoda 

Kinodvor za leto 2016 iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 

10. Predlog Sklepa o določitvi dela plače za delovno uspešnost direktorice javnega zavoda 

Mednarodni grafični likovni center za leto 2016 iz naslova prodaje blaga in storitev na 

trgu 

11. Predlog Sklepa o določitvi dela plače za delovno uspešnost direktorice javnega zavoda 

Živalski vrt Ljubljana za leto 2017 iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 

12. Predlog Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v 

Mestni občini Ljubljana 

13. Predlog Odloka o pokopališkem redu v Mestni občini Ljubljana s predlogom za hitri 

postopek 

http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/dop-osn-CO243-Drama-za-OSZRM.pdf
http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/dop-osn-CO243-Drama-za-OSZRM.pdf
http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/dop-osn-CO243-Drama-za-OSZRM.pdf
http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/k%20tč.%204.2.docx
http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/k%20tč.%204.2.docx
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14. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o posebni rabi javnih površin v 

lasti Mestne občine Ljubljana s predlogom za hitri postopek 

15. Predlog Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina 

16. Predlog Odredbe o določitvi območij za pešce 

17. Predlog Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, namenjenih parkiranju vozil 

stanovalcev s stalnim ali začasnim prebivališčem na območju za pešce 

 

Po sklicu seje so svetniki prejeli predlog za razširitev dnevnega reda z novo 9. točko z naslovom 

»Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Ljubljanski 

grad«. Ostale točke se ustrezno preštevilčijo. 

 

Prejeli so tudi predlog Svetniškega kluba SDS za umik predloga za razširitev dnevnega reda z novo 9. 

točko z naslovom »Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Javnega 

zavoda Ljubljanski grad«. Župan je povedal, da o tem predlogu mestni svet ne more glasovati, saj se 

še ni glasovalo o samem predlogu razširitve in posledično točka sploh še ni bila uvrščena na predlog 

dnevnega reda.  

 

Po sklicu seje so prejeli tudi predlog Svetniškega kluba SMC za umik predlagane 14. točke z 

naslovom »Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o posebni rabi javnih površin 

v lasti Mestne občine Ljubljana s predlogom za hitri postopek«. Ostale točke predlaganega 

dnevnega reda se ustrezno preštevilčijo. 

 

O dnevnem redu so razpravljali svetniki: dr. Dragan Matić, Mirko Brnič Jager, Denis Striković in 

Nataša Sukič. 

 

Svetnik Mirko Brnič Jager je podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da župan da na glasovanje  

predlog Svetniškega kluba SDS o umiku predloga za razširitev dnevnega reda z novo 9. točko še 

preden se glasuje o predlogu za razširitev. 

 

Župan je dal na glasovanje  

 

POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnika Mirka Brniča Jagra: 

 

Mestni svet glasuje o predlogu Svetniškega kluba SDS, da se dnevni red ne razširi z novo 9. 

točko z naslovom »Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Javnega 

zavoda Ljubljanski grad«. 

 

Navzočnost je priglasilo 28 svetnikov. 

Za je glasovalo 11 svetnikov. Proti je glasovalo 23 svetnikov. 

 

Svetnik Anton Kastelic je zahteval ponovitev glasovanje. 

 

Župan je dal predlog ponovno na glasovanje. 

 

Navzočnost se ni spremenila (28 svetnikov). 

Za je glasovalo 11 svetnikov. Proti je glasovalo 24 svetnikov. 

 

Postopkovni predlog sklepa ni bil sprejet. 

 

 

Nato je župan dal na glasovanje: 

 

1. PREDLOG SKLEPA Svetniškega kluba SMC za spremembo dnevnega reda:  
 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se predlagana 14. točka z naslovom 

»Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o posebni rabi javnih površin v lasti 

Mestne občine Ljubljana s predlogom za hitri postopek« umakne z dnevnega reda 31. seje 

mestnega sveta. Ostale točke se ustrezno preštevilčijo. 
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Navzočnost je priglasilo 35 svetnikov. 

Za je glasovalo 14 svetnikov. Proti je glasovalo 21 svetnikov. 

 

Predlagana sprememba dnevnega reda ni bila sprejeta. 

 

 

2. PREDLOG SKLEPA:  
 

Dnevni red 31. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana se razširi z novo 9. točko z 

naslovom »Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda 

Ljubljanski grad«. Ostale točke se ustrezno preštevilčijo. 

 

Navzočnost se ni spremenila (35 svetnikov). 

Za je glasovalo 19 svetnikov. Proti je glasovalo 6 svetnikov. 

 

Na zahtevo svetnikov iz dvorane je župan dal predlog sklepa ponovno na glasovanje. 

 

Navzočnost se ni spremenila (35 svetnikov). 

Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti je glasovalo 11 svetnikov. 

 

Predlagana sprememba dnevnega reda je bila sprejeta. 

 

 

Nato je župan dal na glasovanje   

 

PREDLOG SKLEPA: 
 

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

skupaj s spremembo. 

 

Navzočnost se ni spremenila (35 svetnikov). 

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

 

Predlagani dnevni red je bil sprejet. 

 

 

AD 1. 

 

POTRDITEV ZAPISNIKA 30. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje.  

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

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

Ljubljana z dne 18. decembra 2017. 

 

Navzočnost je priglasilo 38 svetnikov. 

Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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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 

uplinjanja odpadkov) in Mojca Sojar (glede smučišča v Guncljah).  

 

Vprašanja in pobude so poslali: 

- svetnica Mojca Škrinjar (glede 

  1. pretočnosti prometa v Šiški, 

  2. vodovoda na Toškem čelu, 

  3. klanja živali na način »halal«, 

  4. prenove vodovoda v Guncljah, 

  5. Celovške kot štiripasovnice do Mednega, 

  6. uzurpacije zemljišča na območju nekdanjega Litostroja), 

- svetnica Simona Pirnat Skeledžija (glede parkiranja v Polju), 

- svetnica Ksenija Sever (glede postajališča Bicikelj v Šentvidu), 

- Svetniški klub SDS (glede dežurne lekarne v Ljubljani), 

- svetnik Denis Striković (glede 

  1. agencijskih delavcev v javnih zavodih MOL, 

  2. parkiranja in ustavljanja na Zaloški cesti), 

- svetnik Janez Žagar (glede 

  1. sprehajalnih poti ob Savi, 

  2. optičnega omrežja v Sneberjah, 

  3. odškodnin za služnost), 

- svetnik Matej Javornik (glede 

  1. elektronskih označb na led informativnih zaslonih, 

  2. obratovanja Kavalirja v Stari Ljubljani), 

- Svetniški klub NSi (glede 

  1. sofinanciranja sakralne kulturne dediščine, 

  2. mobilnih polnilnih postaj). 

 

Odgovore na vprašanja s 30. seje mestnega sveta so prejeli vsi svetniki. Prav tako sta odgovore na 

svoja vprašanja s te seje prejeli tudi svetnici Mojca Škrinjar (glede pretočnosti prometa v Šiški in 

klanja živali na način halal) in Simona Pirnat Skeledžija (glede parkiranja v Polju). 

 

1. 

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

 

Na vprašanje svetnika je odgovoril župan. 

 

2. 

Besedo za ustno postavitev vprašanja je župan dal svetnici Mojci Sojar. 

 

Na vprašanje svetnice sta odgovorila Marko Kolenc, vodja Oddelka za šport, in župan. 

 

 

AD 3. 

 

POROČILO ŽUPANA 

 

Župan je predstavil poročilo. 
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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 PREDSTAVNIKOV MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA V SVET JAVNEGA ZAVODA ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

V Svet javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana s e   i m e n u j e j o : 

 

- Stanka FERENČAK MARIN 

- Miro GORENŠEK 

- Omar HANUNA 

- Marija Dunja PIŠKUR KOSMAČ 

- Matjaž ŠPAT 

 

                                                                        II. 

Mandat imenovanih traja štiri leta. 

 

Navzočnost je priglasilo 37 svetnikov. 

Za je glasovalo 37 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

2. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA V SVET SREDNJE ZDRAVSTVENE ŠOLE LJUBLJANA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

                                                                         I. 

V Svet Srednje zdravstvene šole Ljubljana  s e   i m e n u j e : 

 

mag. Peter POŽUN. 

 

                                                                       II. 

Mandat imenovanega traja štiri leta. 

 

Navzočnost se ni spremenila (37 svetnikov). 

Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

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

LJUBLJANA V SVET SREDNJE TRGOVSKE ŠOLE LJUBLJANA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

                                                                           I. 

V Svet Srednje trgovske šole Ljubljana s e   i m e n u j e : 

 

Jasna DOLINAR. 

 

                                                                         II. 

Mandat imenovane traja štiri leta. 

 

Navzočnost se ni spremenila (37 svetnikov). 

Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

4. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU  PREDSTAVNIKA MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA V SVET DIJAŠKEGA DOMA BEŽIGRAD 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

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

 

mag. Drago SOPČIČ. 

                                                                       

                                                                         II. 

Mandat imenovanega traja štiri leta. 

 

Navzočnost se ni spremenila (37 svetnikov). 

Za je glasovalo 34 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

5. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNICE MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA V SVET  JAVNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVODA ZDRAVSTVENI DOM ZA 

ŠTUDENTE UNIVERZE V LJUBLJANI 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

V  Svet javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom za študente Univerze v Ljubljani  se   

i m e n u j e : 

 

Francka TROBEC. 

 

II. 

Mandat imenovane traja štiri leta.  
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Navzočnost se ni spremenila (37 svetnikov). 

Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

6. PREDLOG SKLEPA O PRENEHANJU MANDATA IN IMENOVANJU NADOMESTNE 

PREDSTAVNICE MESTNE OBČINE LJUBLJANA V SVET JAVNEGA ZDRAVSTVENEGA 

ZAVODA UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

Rudiju DOLŠKU preneha mandat člana v Svetu javnega zdravstvenega zavoda Univerzitetni 

klinični center Ljubljana. 

  

II. 

V  Svet javnega zdravstvenega zavoda Univerzitetni klinični center  Ljubljana se za 

predstavnico Mestne občine Ljubljana   i m e n u j e : 

 

Urša OTONIČAR. 

 

Mandat imenovane je vezan na mandat sveta zavoda.  

 

Navzočnost se ni spremenila (37 svetnikov). 

Za je glasovalo 36 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

7. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNICE MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA V SVET JAVNEGA ZAVODA KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

V  Svet javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje   s e   i m e n u j e : 

 

Nataša JAZBINŠEK SRŠEN. 

 

II. 

Mandat imenovane traja štiri leta.  

 

Navzočnost se ni spremenila (37 svetnikov). 

Za je glasovalo 36 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

8. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJA ORGANIZACIJSKE ENOTE 

OSNOVNA ŠOLA IN VRTEC ZAVODA ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA 

 

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

 

Matjažu JERUCU se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnatelja Organizacijske enote 

Osnovna šola in vrtec Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana. 

  

Navzočnost se ni spremenila (37 svetnikov). 

Za je glasovalo 33 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

9. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA DIREKTORICO VARSTVENO 

DELOVNEGA CENTRA TONČKE HOČEVAR 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Nadji GANTAR se da pozitivno mnenje h kandidaturi za direktorico Varstveno delovnega 

centra Tončke Hočevar. 

 

Navzočnost se ni spremenila (37 svetnikov). 

Za je glasovalo 35 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

10. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO VRTCA DR. FRANCE 

PREŠEREN 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Maji KUNAVER se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Vrtca Dr. France 

Prešeren. 

 

Navzočnost se ni spremenila (37 svetnikov). 

Za je glasovalo 33 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 5. 

 

DOPOLNJENI OSNUTEK ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 

OBČINSKEM LOKACIJSKEM NAČRTU ZA OBMOČJA UREJANJA CO 2/43 DRAMA, CO 

2/44 MALI NEBOTIČNIK IN DEL OBMOČJA UREJANJA CT 29 KRIŽIŠČE DRAMA 

 

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

urejanje prostora s pripombami. 

 

Irena Ostojić iz Oddelka za urejanje prostora je podala uvodno obrazložitev.  

 

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

 

Predsednik Statutarno pravne komisije Klemen Babnik je povedal stališče komisije. 

http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/dop-osn-CO243-Drama-za-OSZRM.pdf
http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/dop-osn-CO243-Drama-za-OSZRM.pdf
http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/dop-osn-CO243-Drama-za-OSZRM.pdf
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Razpravljali so svetniki: Mirko Brnič Jager, Irena Kuntarič, Denis Striković, dr. Dragan Matić, Mojca 

Škrinjar in Janez Žagar. 

 

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 lokacijskem načrtu za območja urejanja CO 2/43 Drama, CO 

2/44 Mali nebotičnik in del območja urejanja CT 29 Križišče Drama skupaj s pripombami. 

 

Navzočnost je priglasilo 36 svetnikov. 

Za je glasovalo 37 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 6. 

 

PREDLOG POSLOVNEGA NAČRTA DRUŽBE ŽALE JAVNO PODJETJE, D.O.O. ZA 

LETO 2018 
 

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

gospodarske javne službe in promet. 

 

Mag. Robert Martinčič, direktor družbe ŽALE Javno podjetje, d.o.o., je podal uvodno obrazložitev.  

 

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

 

Predsednik Statutarno pravne komisije Klemen Babnik je povedal stališče komisije. 

 

Razpravljali so svetniki Nataša Sukič. dr. Dragan Matić, Mojca Škrinjar, Matej Javornik, Mojca 

Kucler Dolinar, Mirko Brnič Jager in Mojca Sojar ter župan. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Poslovnega načrta družbe ŽALE Javno 

podjetje, d.o.o. za leto 2018. 
 

Navzočnost je priglasilo 36 svetnikov. 

Za je glasovalo 38 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 7. 

 

PREDLOG POSLOVNEGA NAČRTA DRUŽBE JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKA 

PARKIRIŠČA IN TRŽNICE, D. O. O. ZA LETO 2018 

 

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

gospodarske javne službe in promet. 

 

Mateja Duhovnik, direktorica Javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o., je podala 

uvodno obrazložitev.  

http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/dop-osn-CO243-Drama-za-OSZRM.pdf
http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/dop-osn-CO243-Drama-za-OSZRM.pdf
http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/dop-osn-CO243-Drama-za-OSZRM.pdf
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Julka Žibert, predsednica Odbora za gospodarske javne službe in promet, je podala stališče odbora. 

 

Predsednik Statutarno pravne komisije Klemen Babnik je povedal stališče komisije. 

 

Razpravljali so svetniki Mirko Brnič Jager, Ksenija Sever in Matej Javornik. 

 

Po končani razpravi je odgovore in pojasnila v zvezi z razpravami svetnikov podala Mateja Duhovnik. 

 

Nato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Poslovnega načrta družbe Javno podjetje 

Ljubljanska parkirišča in tržnice, d. o. o. za leto 2018. 

 

Navzočnost je priglasilo 37 svetnikov. 

Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 8. 

 

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O SPREJEMU 

OTROK V VRTEC S PREDLOGOM ZA HITRI POSTOPEK 

 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli še 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 Klemen Babnik je povedal stališče komisije. 

 

1.) 

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

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

sprejemu otrok v vrtec 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 sprejemu otrok v vrtec sprejme po hitrem postopku. 

 

Navzočnost je priglasilo 38 svetnikov. 

Za je glasovalo 36 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

2.) 

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejemu otrok v vrtec 

 

Razpravljala je svetnica Mojca Kucler Dolinar. 

 

Pojasnilo v zvezi z razpravo svetnice je podal župan. 

http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/k%20tč.%204.2.docx
http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/aktualne%20zadeve/k%20tč.%204.2.docx
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Nato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

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

Odloka o sprejemu otrok v vrtec. 

 

Navzočnost se ni spremenila (38 svetnikov). 

Za je glasovalo 39 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 9. 

 

PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH SKLEPA O USTANOVITVI 

JAVNEGA ZAVODA LJUBLJANSKI GRAD 

 

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

prejeli tudi poročilo pristojnega Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost ter popravek poročila. 

 

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. 

 

Podpredsednik Statutarno pravne komisije Marjan Sedmak je povedal stališče komisije. 

 

Razpravljali so svetniki Nataša Sukič, Mirko Brnič Jager, Mojca Škrinjar, Denis Striković, dr. Dragan 

Matić, Mojca Kucler Dolinar, Matej Javornik in Janez Žagar ter župan. 

 

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

 

Nato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

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

Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Ljubljanski grad. 

 

Obrazložitev glasu so podali svetniki: dr. Dragan Matić, Nataša Sukič, Mirko Brnič Jager, Denis 

Striković in Mojca Škrinjar. 

 

Navzočnost je priglasilo 38 svetnikov. 

Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti je glasovalo 9 svetnikov. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 10. 

 

PREDLOG SKLEPA O DOLOČITVI DELA PLAČE ZA DELOVNO USPEŠNOST 

DIREKTORICE JAVNEGA ZAVODA KINODVOR ZA LETO 2016 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 in dopis o dodatni strani gradiva. 
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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 Klemen Babnik je povedal stališče komisije. 

 

Razpravljali so svetniki Mojca Sojar, Matej Javornik, Irena Kuntarič Hribar, Denis Striković in Mojca 

Škrinjar ter mag. Mateja Demšič. 

 

Po končani razpravi je pojasnilo v zvezi z razpravo svetnika Denisa Strikovića dala mag. Mateja 

Demšič. 

 

Nato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

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

uspešnost direktorice javnega zavoda Kinodvor za leto 2016 iz naslova prodaje blaga in storitev 

na trgu. 

 

Navzočnost je priglasilo 31 svetnikov. 

Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 11. 

 

PREDLOG SKLEPA O DOLOČITVI DELA PLAČE ZA DELOVNO USPEŠNOST 

DIREKTORICE JAVNEGA ZAVODA MEDNARODNI GRAFIČNI LIKOVNI CENTER ZA 

LETO 2016 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.  

 

Dr. Dragan Matić, predsednik Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost, je podal stališče odbora. 

 

Predsednik Statutarno pravne komisije Klemen Babnik je povedal stališče komisije. 

 

Razpravljali so svetniki Denis Striković, Irena Kuntarič Hribar, Mojca Škrinjar, Nataša Sukič, Marija 

Horvat, Matej Javornik, Marjan Sedmak, Janez Žagar in Ksenija Sever ter župan. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

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

uspešnost direktorice javnega zavoda Mednarodni grafični likovni center za leto 2016 iz naslova 

prodaje blaga in storitev na trgu. 

 

Navzočnost je priglasilo 34 svetnikov. 

Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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AD 12. 

 

PREDLOG SKLEPA O DOLOČITVI DELA PLAČE ZA DELOVNO USPEŠNOST 

DIREKTORICE JAVNEGA ZAVODA ŽIVALSKI VRT LJUBLJANA ZA LETO 2017 IZ 

NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 
 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli obvestilo o spremembi pristojnega 

delovnega telesa ter poročilo pristojnega Odbora za varstvo okolja. 

 

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

 

Dunja Piškur Kosmač, podpredsednica Odbora za varstvo okolja, je podala stališče odbora. 

 

Predsednik Statutarno pravne komisije Klemen Babnik je povedal stališče komisije. 

 

Razpravljali so svetniki Nataša Sukič, Iztok Kordiš in Mirko Brnič Jager ter župan. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

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

uspešnost direktorice javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana za leto 2017 iz naslova prodaje 

blaga in storitev na trgu. 
 

Navzočnost je priglasilo 34 svetnikov. 

Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 13. 

 

PREDLOG ODLOKA O ODVAJANJU IN ČIŠČENJU KOMUNALNE IN PADAVINSKE 

ODPADNE VODE V MESTNI OBČINI LJUBLJANA 

 

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

gospodarske javne službe in promet. 

 

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

 

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

 

Podpredsednik Statutarno pravne komisije Marjan Sedmak je povedal stališče komisije. 

 

Ker k predlogu Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni 

občini Ljubljana 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 odvajanju in čiščenju 

komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Ljubljana. 

 

Navzočnost je priglasilo 35 svetnikov. 

Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
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Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 14. 

 

PREDLOG ODLOKA O POKOPALIŠKEM REDU 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 

gospodarske javne službe in promet, amandmaje župana in poročilo Statutarno pravne komisije. 

 

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

 

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

 

Podpredsednik Statutarno pravne komisije Marjan Sedmak je predstavil poročilo 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 pokopališkem redu 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 pokopališkem redu v 

Mestni občini Ljubljana sprejme po hitrem postopku. 

 

Navzočnost je priglasilo 37 svetnikov. 

Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

2.) 

Predlog Odloka o pokopališkem redu v Mestni občini Ljubljana 

 

O aktu v celoti je razpravljala svetnica Nataša Sukič. 

 

Pojasnilo v zvezi z razpravo svetnice je podal župan. 

 

 

I. 

O 49., 50., 52. in 53. členu predloga odloka, h katerim je župan vložil amandmaja, ni razpravljal 

nihče, zato je župan dal na glasovanje:    

 

1. AMANDMA župana: 

 

V četrtem odstavku 49. člena, sedmem odstavku 50. člena, petem odstavku 52. člena in petem 

odstavku 53. člena se za besedo »del« črta vejica in doda besedilo »ali samostojni podjetnik 

posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost,« ter beseda »njena« nadomesti z 

besedo »njihova«. 

 

Navzočnost se ni spremenila (37 svetnikov). 

Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Amandma je bil sprejet. 
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2. AMANDMA župana: 

 

V sedmem odstavku 50. člena, petem odstavku 52. člena in petem odstavku 53. člena se besedilo 

»odstavkom,« nadomesti z besedilom »odstavkom tega člena,«. 

 

Navzočnost se ni spremenila (37 svetnikov). 

Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Amandma je bil sprejet. 

 

 

II. 

O 51. členu predloga odloka, h kateremu je župan vložil amandma, ni razpravljal nihče, zato je župan 

dal na glasovanje   

 

AMANDMA župana: 

 

V 51. členu dosedanje besedilo postane prvi odstavek, za njim pa se doda nov drugi odstavek, ki 

se glasi: 

 

»(2) Cenik za obračun storitev, ki se nanašajo na izvajanje nalog upravljanja s pokopališči, 

oblikuje upravljavec pokopališč in ga predloži županu MOL v sprejem.«. 

 

Navzočnost se ni spremenila (37 svetnikov). 

Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Amandma je bil sprejet. 

 

 

III. 

O 54. in 55. členu predloga odloka, h katerima je župan vložil amandmaja, ni razpravljal nihče, zato je 

župan dal na glasovanje 

 

1. AMANDMA župana: 

 

V tretjem odstavku 54. člena in v petem odstavku 55. člena se za besedama »pravna oseba« črta 

vejica in doda besedilo »ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno 

opravlja dejavnost,« ter beseda »njena« nadomesti z besedo »njihova«. 

 

Navzočnost se ni spremenila (37 svetnikov). 

Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Amandma je bil sprejet. 

 

 

2. AMANDMA župana: 

 

Prvi odstavek 55. člena se spremeni, tako da se glasi:  

 

»(1) Na pokopališča ni dovoljen dostop z vozili.«. 

 

Navzočnost se ni spremenila (37 svetnikov). 

Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Amandma je bil sprejet. 
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Nato je župan dal na glasovanje  

 

PREDLOGU SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o pokopališkem redu v Mestni 

občini Ljubljana skupaj s sprejetimi amandmaji. 
 

Obrazložitev glasu je podal svetnik Janez Moškrič. 

 

Navzočnost se ni spremenila (37 svetnikov). 

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

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

Svetnik Mirko Brnič Jager je podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da župan predlog svetnika 

Janeza Moškriča glede mrliške vežice v Bizoviku vloži kot svoj amandma. 

 

Župan je podal pojasnilo v zvezi s postopkovnim predlogom svetnika Mirka Brniča Jagra. 

 

Svetnik Denis Striković je podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, naj župan spoštuje poslovnik 

mestnega sveta. 

 

Župan je podal pojasnilo v zvezi s postopkovnim predlogom svetnika Denisa Strikovića. 

 

 

AD 15. 

 

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O POSEBNI RABI 

JAVNIH POVRŠIN V LASTI MESTNE OBČINE LJUBLJANA S PREDLOGOM ZA HITRI 

POSTOPEK 

 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli še amandmaje svetnika Mirka 

Brniča Jagra in Svetniškega kluba NSi ter poročilo pristojnega Odbora za gospodarske javne službe in 

promet. 

 

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

 

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

 

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 spremembah in dopolnitvah Odloka o posebni 

rabi javnih površin v lasti Mestne občine Ljubljana po hitrem postopku so razpravljali svetniki: 

dr. Dragan Matić, Mirko Brnič Jager, Mojca Kucler Dolinar, Mojca Škrinjar in Janez Žagar. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

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

dopolnitvah Odloka o posebni rabi javnih površin v lasti Mestne občine Ljubljana sprejme po 

hitrem postopku. 

 

Navzočnost je priglasilo 33 svetnikov. 
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Za je glasovalo 19 svetnikov. Proti je glasovalo 13 svetnikov. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

2.) 

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o posebni rabi javnih površin v lasti 

Mestne občine Ljubljana 

 

O aktu v celoti so razpravljali svetniki dr. Dragan Matić, Mirko Brnič Jager in Marjan Sedmak ter 

župan. 

 

 

I. 

O 1. členu predloga odloka, h kateremu je Svetniški klub NSi  vložil amandma, sta razpravljala 

svetnica Mojca Kucler Dolinar in župan. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 

 

AMANDMA Svetniškega kluba NSi: 

 

Črta se tretji odstavek 1. člena. 

 

Župan je predlagal, da mestni svet amandmaja ne sprejme. 

 

Navzočnost se ni spremenila (33 svetnikov). 

Za so glasovali 4 svetniki. Proti je glasovalo 19 svetnikov. 

 

Amandma ni bil sprejet. 

 

 

II. 

O 2. členu predloga odloka, h kateremu je svetnik Mirko Brnič Jager vložil amandma, je razpravljal 

svetnik Mirko Brnič Jager. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 

 

AMANDMA svetnika Mirka Brniča Jagra: 

 

V 2. členu se črta zadnji stavek. 

 

Župan je predlagal, da mestni svet amandmaja ne sprejme. 

 

Navzočnost se ni spremenila (33 svetnikov). 

Za je glasovalo 8 svetniki. Proti je glasovalo 20 svetnikov. 

 

Amandma ni bil sprejet. 

 

 

III. 

O 4. členu predloga odloka, h kateremu je svetnik Mirko Brnič Jager vložil amandma, je razpravljal 

svetnik Mirko Brnič Jager. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje:  

 

AMANDMA svetnika Mirka BRNIČA JAGRA: 

 

V 4. členu se za besedo “je” doda besedilo: »na osnovi pozitivno rešene vloge pristojnega 

organa«.  
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Župan je predlagal, da mestni svet amandmaja ne sprejme. 

 

Navzočnost se ni spremenila (33 svetnikov). 

Za je glasovalo 10 svetnikov. Proti je glasovalo 20 svetnikov. 

 

Amandma ni bil sprejet. 

 

 

Nato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOGU SKLEPA: 

 

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

Odloka o posebni rabi javnih površin v lasti Mestne občine Ljubljana. 
 

Navzočnost se ni spremenila (33 svetnikov). 

Za je glasovalo 19 svetnikov. Proti je glasovalo 10 svetnikov. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 16. 

 

PREDLOG ODREDBE O DOLOČITVI JAVNIH PARKIRNIH POVRŠIN, KJER SE 

PLAČUJE PARKIRNINA 

 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli še amandma Svetniškega kluba NSi 

ter poročilo pristojnega Odbora za gospodarske javne službe in promet. 

 

David Polutnik, vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, je podal uvodno obrazložitev.  

 

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

 

Podpredsednik Statutarno pravne komisije Marjan Sedmak je povedal stališče komisije. 

 

O aktu v celoti so razpravljali svetniki Ida Medved, Mojca Škrinjar, Maja Urbanc, Mojca Kucler 

Dolinar, Denis Striković, Mirko Brnič Jager in Matej Javornik ter župan. 

 

I. 

O 2. členu predloga odredbe, h kateremu je Svetniški klub NSi vložil amandma, je razpravljal svetnik 

Mirko Brnič Jager. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 

 

AMANDMA Svetniškega kluba NSi: 

 

V drugem členu odredbe se spremeni »čas, v katerem se plačuje parkirnina«, da se v tabeli pri 

»javni parkirni površini«: 

- »Tivoli I« v razdelku – »čas, v katerem se plačuje parkirnina«, podrazdelku »dnevna 

tarifa« nadomesti z  

» 

6.00 – 20.00 ure 

6.00 – 20.00 ure 

(ni) 

    « 

- »Tivoli II« v razdelku – »čas, v katerem se plačuje parkirnina«, podrazdelku »dnevna 

tarifa« nadomesti z  
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» 

6.00 – 20.00 ure 

6.00 – 20.00 ure 

6.00 – 20.00 ure 

(ni) 

            « 

- »Območje časovno omejenega parkiranja – Cona 1 (parkomati) - parkirišče za osebna 

vozila« v razdelku – »čas, v katerem se plačuje parkirnina«, podrazdelku »dnevna 

tarifa« nadomesti z  

» 

 

            « 

 

Župan je predlagal, da mestni svet amandmaja ne sprejme. 

 

Navzočnost je priglasilo 33 svetnikov. 

Za je glasovalo 9 svetnikov. Proti je glasovalo 22 svetnikov. 

 

Amandma ni bil sprejet. 

 

 

Nato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odredbe o določitvi javnih parkirnih 

površin, kjer se plačuje parkirnina. 

 

Navzočnost se ni spremenila (33 svetnikov). 

Za je glasovalo 21 svetnikov. Proti je glasovalo 9 svetnikov. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 17. 

 

PREDLOG ODREDBE O DOLOČITVI OBMOČIJ ZA PEŠCE 

 

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

gospodarske javne službe in promet. 

 

David Polutnik, vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, je podal uvodno obrazložitev.  

 

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

 

Podpredsednik Statutarno pravne komisije Marjan Sedmak je povedal stališče komisije. 

 

Razpravljali so svetniki Mirko Brnič Jager, Mojca Kucler Dolinar in Ida Medved ter župan. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odredbe o določitvi območij za pešce. 

 

Navzočnost je priglasilo 33 svetnikov. 

8.00 – 19.00 ure 

8.00 – 13.00 ure 
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Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 18. 

 

PREDLOG ODREDBE O DOLOČITVI JAVNIH PARKIRNIH POVRŠIN, NAMENJENIH 

PARKIRANJU VOZIL STANOVALCEV S STALNIM ALI ZAČASNIM PREBIVALIŠČEM 

NA OBMOČJU ZA PEŠCE 

 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli še amandma župana in poročilo 

pristojnega Odbora za gospodarske javne službe in promet. 

 

David Polutnik, vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, je podal uvodno obrazložitev.  

 

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

 

Podpredsednik Statutarno pravne komisije Marjan Sedmak je povedal stališče komisije. 

 

O aktu v celoti ni razpravljal nihče. 

 

I. 

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

dal na glasovanje 

 

AMANDMA župana: 

 

V 2. členu se v prvem odstavku beseda »bivališčem« nadomesti z besedilom »ali začasnim 

prebivališčem«. 

 

Navzočnost je priglasilo 28 svetnikov. 

Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Amandma je bil sprejet. 

 

 

Nato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odredbe o določitvi javnih parkirnih 

površin, namenjenih parkiranju vozil stanovalcev s stalnim ali začasnim prebivališčem na 

območju za pešce skupaj s sprejetim amandmajem. 

 

Navzočnost se ni spremenila (28 svetnikov). 

Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

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

21.01 uri sejo končal.  

 

 

Vodja 

Službe za organiziranje dela mestnega sveta 

Matjaž Bregar 

Župan 

Mestne občine Ljubljana 

Zoran Janković 




