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Številka: 90000-8/2022-31                                                                                                   PREDLOG 

Datum:  3. 10. 2022 

 

 

ZAPISNIK 

 

 

35. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, ki je bila v ponedeljek, 26. septembra 2022. 

 

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

Ljubljana. 

 

Sejo je vodil župan Mestne občine Ljubljana Zoran Janković. 

 

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

Bruna Antauer, Maruša Babnik, dr. Marta Bon, Grega Ciglar, Dejan Crnek, dr. Zvone Čadež, Aleš 

Čerin, mag. Katja Damij, Stanka Ferenčak Marin, Jožka Hegler, Urška Honzak, Igor Horvat, Jožef 

Horvat, Tone Kastelic, Maša Kociper, mag. Marko Koprivc, Iztok Kordiš, prof. Janez Koželj, Tomaž 

Kučič, mag. Mojca Lozej, dr. Dragan Matić, Ida Medved, Anže Miklavec, Uroš Minodraš, Emilija 

Mitrović Miloš, mag. Alenka Pirjevec, Dunja Piškur Kosmač, Tone Podobnik, Marjan Sedmak, 

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

Štrukelj, Francka Trobec, Nada Verbič, Martina Vuk, Ana Zagožen, Jelka Žekar in Julka Žibert.  

 

Seje se niso udeležili svetniki: Daniel Avdagič, Tjaša Ficko in Matjaž Vede. 

 

Seja se je pričela ob 15.32 uri ob navzočnosti 31 svetnikov. 

 

Dnevni red 35. seje so svetniki prejeli s sklicem seje: 

1. Potrditev zapisnika 34. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana 

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

3. Poročilo župana 

4. Kadrovske zadeve  

5. Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2022 od 1. 1. do 30. 6. 

2022 

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

stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana 

7. Predlog Sklepa o soglasju k določitvi redne delovne uspešnosti direktorici, namestnici 

direktorja za razvoj zdravstvene dejavnosti, strokovni direktorici in direktorju 

Zdravstvenega doma Ljubljana za leto 2021 

8. Predlog Odloka o podelitvi koncesij za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni 

dejavnosti v Mestni občini Ljubljana s predlogom za hitri postopek  

9. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o grbu, zastavi in imenu Mestne 

občine Ljubljana ter znaku Ljubljana s predlogom za hitri postopek 

10. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občinskega 

podrobnega prostorskega načrta 251 Stanovanjska cona Zadobrova – del  

11. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občinskega 

podrobnega prostorskega načrta 121 Poslovna cona Vižmarje 

12. Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvah Odloka o organizaciji in načinu izvajanja 

mestnih linijskih prevozov potnikov s predlogom za hitri postopek 
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13. Predlog Sklepa o odvzemu statusa grajenega javnega dobra – (na nepremičninah z ID 

znakom: parcela 1732 318/17, parcela 1723 318/18, parcela 1723 2013/21 in parcela 

1723 1731/11)  

14. Predlog Akta o javno – zasebnem partnerstvu za projekt »Park varne mobilnosti« 

15. Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za del območja Zazidalnega načrta za območje 

Potniškega centra Ljubljana (za dele prostorskih enot P3a, P3b, P4, P6, P10, P12a in 

P12b) 

 

Po sklicu so svetniki prejeli predlog župana za razširitev dnevnega reda z novo 13. točko z naslovom 

»Predlog Sklepa o soglasju k osnutku besedila pravnega posla – pogodbe o odkupu namesto 

razlastitve za nepremičnine zemljišča s parc. št. 250/568, 250/799, 250/800, 250/1327, 250/1154, 

250/1155, 250/1156, 250/1321, 250/1323 in 250/1158, vse k. o. Trnovsko predmestje.«. Ostale 

točke se ustrezno preštevilčijo.  

 

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

 

PREDLOG SKLEPA župana za SPREMEMBO DNEVNEGA REDA: 

 

Dnevni red 35. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana z dne 26. 9. 2022 se razširi z novo 

13. točko z naslovom: »Predlog Sklepa o soglasju k osnutku besedila pravnega posla – pogodbe 

o odkupu namesto razlastitve za nepremičnine zemljišča s parc. št. 250/568, 250/799, 250/800, 

250/1327, 250/1154, 250/1155, 250/1156, 250/1321, 250/1323 in 250/1158, vse k. o. Trnovsko 

predmestje«. Ostale točke se ustrezno preštevilčijo.  

 

Navzočnost je priglasilo 29 svetnikov. 

Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Predlagana sprememba dnevnega reda je bila sprejet. 

 

 

Nato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 
 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog dnevnega reda 35. seje mestnega sveta 

skupaj s spremembo. 

 

Navzočnost se ni spremenila (29 svetnikov). 

Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Predlagani dnevni red je bil sprejet. 

 

 

AD 1. 

 

POTRDITEV ZAPISNIKA 34. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje.  

 

O zapisniku 34. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana ni razpravljal nihče, zato je župan dal 

na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi zapisnik 34. seje Mestnega sveta Mestne občine 
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Ljubljana z dne 4. julija 2022. 

 

Navzočnost je priglasilo 30 svetnikov. 

Za je glasovalo 33 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 s sklicem in po sklicu seje.  

 

Pisno vprašanje z zahtevo za ustno predstavitev je poslal svetnik Janez Stariha (glede odstranitve 

dreves ob prenovah trgov).  

 

Vprašanja in pobude so poslali: 

- Svetniški klub Levica: 

  1. za sanacijo pločnika v Rožni dolini, 

  2. glede prometne politike in parkirnih normativov na območju Potniškega centra Ljubljana), 

- svetnik Janez Stariha (glede izjave župana o srbskem predsedniku), 

- Svetniški klub SD (glede novega načina elektronskega komuniciranja v ZD Ljubljana), 

- svetnica mag. Alenka Pirjevec (za odkup zemljišča, na katerem stoji spomenik vstaje proti 

okupatorju), 

- Svetniški klub NSi (glede pasjih parkov). 

   

Prejeli so odgovore na vprašanja s 34. seje. Prav tako so prejeli odgovore na nekatera vprašanja s 

te seje, in sicer na vprašanje Svetniškega kluba Levica glede sanacije pločnika, na vprašanje 

svetnika Janeza Starihe glede predsednika Vučića in na vprašanje Svetniškega kluba SD glede 

komuniciranja v ZD Ljubljana.  

 

Besedo za ustno postavitev vprašanja je župan dal svetniku Janezu Starihi. 

 

Na vprašanje svetnika sta odgovorila Matic Sopotnik iz Oddelka za gospodarske dejavnosti in 

promet ter župan. 

 

 

AD 3. 

 

POROČILO ŽUPANA 

 

Župan je predstavil poročilo in nato dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet obsoja vsako sovražno dejanje tako z leve ali pa desne opcije na podlagi prijave 

gospoda Starihe, ki je tudi sam večkrat pisec sovražnih besedil in je tokrat prijavil gospo 

Škrinjar. 

 

Navzočnost je priglasilo 31 svetnikov. 

Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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AD 4. 

 

KADROVSKE ZADEVE 

 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli po sklicu seje.  

 

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

obrazložitev. 

 

1. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO OSNOVNE ŠOLE 

KOLEZIJA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Nini TRILLER se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Osnovne šole Kolezija. 

 

Navzočnost je priglasilo 25 svetnikov. 

Za je glasovalo 33 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

2. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO GIMNAZIJE IN 

VETERINARSKE ŠOLE BIOTEHNIŠKEGA IZOBRAŽEVALNEGA CENTRA 

LJUBLJANA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Marjani MASTINŠEK-ŠUŠTAR se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico 

Gimnazije in veterinarske šole Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana. 

 

Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov). 

Za je glasovalo 36 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

3. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA POMOČNICO DIREKTORJA CENTRA ZA 

SOCIALNO DELO LJUBLJANA, ENOTA BEŽIGRAD 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Nataši MAGISTER se da pozitivno mnenje h kandidaturi za pomočnico direktorja Centra za 

socialno delo Ljubljana, enota Bežigrad.  

 

Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov). 

Za je glasovalo 36 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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4. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA DIREKTORICO DOMA STAREJŠIH 

OBČANOV LJUBLJANA MOSTE - POLJE 

 

Razpravljali so svetniki Mojca Sojar, Aleš Čerin in Igor Horvat ter župan. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Alenki LOVIŠČEK STOJANOVIČ se da pozitivno mnenje h kandidaturi za direktorico Doma 

starejših občanov Ljubljana Moste - Polje. 

 

Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov). 

Za je glasovalo 37 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 5. 

 

POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 

2022 OD 1. 1. DO 30. 6. 2022 

 

Gradivo so svetniki prejeli pred sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli poročilo Odbora za finance ter 

zainteresiranih delovnih teles Odbora za stanovanjsko politiko, Odbora za lokalno samoupravo, 

Odbora za gospodarske dejavnosti, turizem in kmetijstvo, Odbora za predšolsko vzgojo in 

izobraževanje, Odbora za zdravje in socialno varstvo ter Odbora za varstvo okolja. Prav tako so pred 

sejo prejeli Primerjavo realizacije prejemkov in izdatkov med polletnimi poročili o izvrševanju 

proračuna MOL po ekonomski klasifikaciji od 2012 do 2022 in po uporabnikih proračuna od 2012 do 

2022.  

 

Saša Bistan, vodja Oddelka za finance in računovodstvo, je podala uvodno obrazložitev.  

 

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

 

Predsednik Statutarno pravne komisije Marjan Sedmak je povedal stališče komisije. 

 

Razpravljali so svetniki Ksenija Sever, Mojca Škrinjar, mag. Katja Damij in dr. Dragan Matić ter 

župan. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine 

Ljubljana za leto 2022 od 1. 1. do 30. 6. 2022. 

 

Navzočnost je priglasilo 34 svetnikov. 

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

 

Sklep je bil sprejet. 
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AD 6. 

 

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 Odbora za finance. 

 

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

 

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

 

Predsednik 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 povečanju vrednosti 

namenskega premoženja in kapitala Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana. 

 

Navzočnost je priglasilo 36 svetnikov. 

Za je glasovalo 39 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 7. 

 

PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K DOLOČITVI REDNE DELOVNE USPEŠNOSTI 

DIREKTORICI, NAMESTNICI DIREKTORJA ZA RAZVOJ ZDRAVSTVENE 

DEJAVNOSTI, STROKOVNI DIREKTORICI IN DIREKTORJU ZDRAVSTVENEGA 

DOMA LJUBLJANA ZA LETO 2021 

 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli obvestilo o dodatni poročevalki in 

poročilo Odbora za zdravje in socialno varstvo. 

 

Tanja Hodnik, vodja Oddelka za zdravje in socialno varstvo, je podala uvodno obrazložitev.  

 

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

 

Predsednik Statutarno pravne komisije Marjan Sedmak je povedal stališče komisije. 

 

Razpravljali so svetnici Mojca Škrinjar in Mojca Sojar ter župan. 

 

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

glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

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

delovne uspešnosti direktorici, namestnici direktorja za razvoj zdravstvene dejavnosti, 

strokovni direktorici in direktorju Zdravstvenega doma Ljubljana za leto 2021. 

 

Navzočnost je priglasilo 37 svetnikov. 

Za je glasovalo 21 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 
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Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 8. 

 

PREDLOG ODLOKA O PODELITVI KONCESIJ ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE V 

OSNOVNI ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI V MESTNI OBČINI LJUBLJANA S 

PREDLOGOM ZA HITRI POSTOPEK 

 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli obvestilo o dodatni poročevalki in 

poročilo pristojnega Odbora za zdravje in socialno varstvo. 

 

Tanja Hodnik, vodja Oddelka za zdravje in socialno varstvo, je podala uvodno obrazložitev.  

 

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

 

Predsednik Statutarno pravne komisije Marjan Sedmak je povedal 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 podelitvi koncesij za opravljanje javne službe 

v osnovni zdravstveni dejavnosti 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 Odlok o podelitvi koncesij za 

opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Mestni občini Ljubljana sprejme 

po hitrem postopku. 

 

Navzočnost je priglasilo 36 svetnikov. 

Za je glasovalo 33 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

2.) 

Predlog Odloka o podelitvi koncesij za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni 

dejavnosti v Mestni občini Ljubljana 

 

Razpravljala je svetnica Mojca Škrinjar. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o podelitvi koncesij za 

opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Mestni občini Ljubljana. 
 

Navzočnost se ni spremenila (36 svetnikov). 

Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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AD 9. 
 

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O GRBU, 

ZASTAVI IN IMENU MESTNE OBČINE LJUBLJANA TER ZNAKU LJUBLJANA S 

PREDLOGOM ZA HITRI POSTOPEK 

 

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

lokalno samoupravo in poročilo Statutarno pravne komisije. 

 

Karmen Žirovnik, vodja Odseka za marketing v Kabinetu župana, je podala uvodno obrazložitev.  

 

Mag. Alenka Pirjevec, predsednica Odbora za lokalno samoupravo, je podala stališče odbora. 

 

Predsednik 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 grbu, 

zastavi in imenu Mestne občine Ljubljana ter znaku Ljubljana po hitrem postopku ni 

razpravljal nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

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

Odloka o grbu, zastavi in imenu Mestne občine Ljubljana ter znaku Ljubljana sprejme po 

hitrem postopku. 

 

Navzočnost je priglasilo 34 svetnikov. 

Za je glasovalo 36 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 

Sklep je bil sprejet. 
 

 

2.) 

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o grbu, zastavi in imenu Mestne 

občine Ljubljana ter znaku Ljubljana  
 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 

PREDLOG SKLEPA: 

 

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

Odloka o grbu, zastavi in imenu Mestne občine Ljubljana ter znaku Ljubljana.  
 

Navzočnost se ni spremenila (34 svetnikov). 

Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 

Sklep je bil sprejet. 
 

 

AD 10. 
 

PREDLOG ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA 

OBMOČJE OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA 251 

STANOVANJSKA CONA ZADOBROVA – DEL 
 

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

prostora. 
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Katja Osolin iz Oddelka za ravnanje z nepremičninami je podala uvodno obrazložitev.  

 

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

 

Predsednik 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 Odloka o programu opremljanja 

stavbnih zemljišč za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta 251 Stanovanjska 

cona Zadobrova – del.  

 

Navzočnost je priglasilo 36 svetnikov. 

Za je glasovalo 33 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 11. 

 

PREDLOG ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA 

OBMOČJE OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA 121 POSLOVNA 

CONA VIŽMARJE 

 

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

prostora. 

 

Katja Osolin iz Oddelka za ravnanje z nepremičninami je podala uvodno obrazložitev.  

 

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

 

Predsednik 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 Odloka o programu opremljanja 

stavbnih zemljišč za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta 121 Poslovna cona 

Vižmarje. 

 

Navzočnost je priglasilo 36 svetnikov. 

Za je glasovalo 36 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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AD 12. 

 

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBI 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.  

 

Predsednik 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 spremembi in dopolnitvah Odloka o 

organizaciji in načinu izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov po hitrem postopku ni 

razpravljal nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da predlog Odloka o spremembi in 

dopolnitvah Odloka o organizaciji in načinu izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov 

sprejme po hitrem postopku. 

 

Navzočnost je priglasilo 36 svetnikov. 

Za je glasovalo 35 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

2.) 

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

mestnih linijskih prevozov potnikov 

 

Razpravljali so svetniki Jožef Horvat, Igor Horvat, Ida Medved in Mojca Sojar ter župan. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

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

Odloka o organizaciji in načinu izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov.  
 

Navzočnost se ni spremenila (36 svetnikov). 

Za je glasovalo 37 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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AD 13. 

 

PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K OSNUTKU BESEDILA PRAVNEGA POSLA – 

POGODBE O ODKUPU NAMESTO RAZLASTITVE ZA NEPREMIČNINE ZEMLJIŠČA S 

PARC. ŠT. 250/568, 250/799, 250/800, 250/1327, 250/1154, 250/1155, 250/1156, 250/1321, 

250/1323 IN 250/1158, VSE K. O. TRNOVSKO PREDMESTJE 

 

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

prejeli tudi poročilo Odbora za ravnanje z nepremičninami. 

 

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

 

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

 

Predsednik Statutarno pravne komisije Marjan Sedmak je povedal stališče komisije. 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

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

pravnega posla – pogodbe o odkupu namesto razlastitve za nepremičnine zemljišča s parc. št. 

250/568, 250/799, 250/800, 250/1327, 250/1154, 250/1155, 250/1156, 250/1321, 250/1323 in 

250/1158, vse k. o. Trnovsko predmestje. 

 

Navzočnost je priglasilo 33 svetnikov. 

Za je glasovalo 38 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 14. 

 

PREDLOG SKLEPA O ODVZEMU STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA – (NA 

NEPREMIČNINAH Z ID ZNAKOM: PARCELA 1732 318/17, PARCELA 1723 318/18, 

PARCELA 1723 2013/21 IN PARCELA 1723 1731/11) 

 

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

prostora. 

 

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

 

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

 

Predsednik Statutarno pravne komisije Marjan Sedmak je povedal stališče komisije. 

 

Razpravljala sta svetnica Mojca Sojar in župan. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o odvzemu statusa grajenega 

javnega dobra – (na nepremičninah z ID znakom: parcela 1732 318/17, parcela 1723 318/18, 

parcela 1723 2013/21 in parcela 1723 1731/11). 
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Navzočnost je priglasilo 38 svetnikov. 

Za je glasovalo 34 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 15. 

 

PREDLOG AKTA O JAVNO – ZASEBNEM PARTNERSTVU ZA PROJEKT »PARK 

VARNE MOBILNOSTI« 

 

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

gospodarske javne službe in promet. 

 

Matic Sopotnik iz Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet je podal uvodno obrazložitev.  

 

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

 

Predsednik Statutarno pravne komisije Marjan Sedmak je povedal stališče komisije. 

 

Razpravljali so svetniki Mojca Škrinjar, Maša Kociper in Jožef Horvat ter župan. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Akta o javno – zasebnem partnerstvu za 

projekt »Park varne mobilnosti«. 

 

Navzočnost je priglasilo 36 svetnikov. 

Za je glasovalo 35 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 16. 

 

PREDLOG SKLEPA O LOKACIJSKI PREVERITVI ZA DEL OBMOČJA ZAZIDALNEGA 

NAČRTA ZA OBMOČJE POTNIŠKEGA CENTRA LJUBLJANA (ZA DELE 

PROSTORSKIH ENOT P3A, P3B, P4, P6, P10, P12A IN P12B) 

 

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

urejanje prostora. 

 

Mag. Katarina Konda 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 Marjan Sedmak je povedal stališče komisije. 

 

Razpravljali so svetniki dr. Dragan Matić, Urška Honzak in Jožef Horvat ter župan. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
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PREDLOG SKLEPA: 

 

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

območja Zazidalnega načrta za območje Potniškega centra Ljubljana (za dele prostorskih enot 

P3a, P3b, P4, P6, P10, P12a in P12b). 

 

Navzočnost je priglasilo 34 svetnikov. 

Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

S tem je bil izčrpan dnevni red 35. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, zato je župan ob 

17.36 uri sejo končal. 

 

 

 

Vodja 

Službe za organiziranje dela mestnega sveta 

Matjaž Bregar 

 

Župan 

Mestne občine Ljubljana 

Zoran Janković 

 


