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Številka: 90000-11/2019-30 

Datum: 23. 5. 2019 

 

 

ZAPISNIK 

 

 

4. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, ki je bila v ponedeljek, 20. maja 2019. 

 

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, Daniel Avdagič, Maruša Babnik, dr. Marta Bon, Grega Ciglar, Dejan Crnek, dr. 

Zvone Čadež, Aleš Čerin, mag. Katja Damij, Stanka Ferenčak Marin, Tjaša Ficko, Jožka Hegler, 

Urška Honzak, Igor Horvat, Jožef Horvat, Milan Jakopovič, Tone Kastelic, Maša Kociper, Iztok 

Kordiš, prof. Janez Koželj, Tomaž Kučič, dr. Anže Logar, mag. Mojca Lozej, dr. Dragan Matić, Ida 

Medved, Uroš Minodraš, Emilija Mitrović Miloš, Dunja Piškur Kosmač, Tone Podobnik, Marjan 

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

Francka Trobec, Nada Verbič, dr. Asta Vrečko, Martina Vuk, Ana Zagožen, Jelka Žekar in Julka 

Žibert.  

 

Seje se nista udeležila svetnika mag. Marko Koprivc in  Anže Miklavec. 

 

Seja se je pričela ob 15.36 uri ob navzočnosti 38 svetnikov. 

 

Dnevni red 4. seje so svetniki prejeli s sklicem seje: 

1. Potrditev zapisnika 3. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana 

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

3. Poročilo župana 

4. Kadrovske zadeve  
5. a) Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o Načrtu ravnanja z  

           nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana v vrednosti nad 200.000 eurov  

           za leto 2019  

      b) Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov   

          nepremičnega premoženja, ki jih lahko sklepa Mestna občina Ljubljana v letu 2019  

c) Predlog Sklepa o soglasju k osnutku besedila pravnega posla – kupoprodajne  

    pogodbe za solastniški delež nezazidanega stavbnega zemljišča parc. št. 127/123, k. o.  

    1730 Moste   

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

stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana 

7. Poročilo o uresničevanju Akcijskega načrta »Ljubljana – občina po meri invalidov« za 

obdobje od 2017 do 2018 

8. Predlog Akcijskega načrta »Ljubljana – občina po meri invalidov« za obdobje od 2019 

do 2020 

9. Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za del enote urejanja prostora SL-236, za stavbo 

Dvorni trg 1 

10. Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za dela enot urejanja prostora SL-198 in SL-203 
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11. a) Predlog Sklepa o soglasju k dodelitvi dela plače za delovno uspešnost direktorici  

          Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije za obdobje januar 2018 – 

          december 2018 iz naslova povečanega obsega dela  

      b) Predlog Sklepa o določitvi dela plače za delovno uspešnost direktorice Javnega 

          zavoda Kinodvor za leto 2018 iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 

c) Predlog Sklepa o določitvi dela plače za delovno uspešnost direktorja javnega zavoda 

    Lutkovno gledališče Ljubljana za leto 2018 iz naslova prodaje blaga in storitev na  

    trgu 

d) Predlog Sklepa o določitvi dela plače za delovno uspešnost direktorice Javnega  

    zavoda Ljubljanski grad za leto 2019 iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 

e) Predlog Sklepa o določitvi dela plače za delovno uspešnost direktorice javnega  

    zavoda Mestno gledališče ljubljansko za leto 2018 iz naslova prodaje blaga in storitev  

    na trgu 

f) Predlog Sklepa o določitvi dela plače za delovno uspešnost direktorja javnega zavoda 

    Muzej in galerije mesta Ljubljane za leto 2018 iz naslova prodaje blaga in storitev na  

    trgu 

g) Predlog Sklepa o določitvi dela plače za delovno uspešnost direktorice javnega   

    zavoda Pionirski dom – Center za kulturo mladih za leto 2018 iz naslova prodaje  

    blaga in storitev na trgu 

h) Predlog Sklepa o določitvi dela plače za delovno uspešnost direktorice javnega  

    zavoda Mednarodni grafični likovni center za leto 2018 iz naslova prodaje blaga in  

    storitev na trgu 

i)  Predlog Sklepa o določitvi dela plače za delovno uspešnost direktorja javnega zavoda  

    Festival Ljubljana za leto 2018 iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 

12. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem 

področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana s predlogom za hitri postopek 

13. Osnutek Odloka o poimenovanju trga in parka na območju Mestne občine Ljubljana 

 

Župan je povedal, da z dnevnega reda 4. seje umika predlagano 8. točko z naslovom »Predlog 

Akcijskega načrta »Ljubljana – občina po meri invalidov« za obdobje od 2019 do 2020«. 

 

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

 

PREDLOG SKLEPA: 
 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog dnevnega reda 4. seje mestnega sveta 

skupaj s spremembo. 

  

Navzočnost je priglasilo 34 svetnikov. 

Za je glasovalo 35 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Predlagani dnevni red je bil sprejet. 

 

 

AD 1. 

 

POTRDITEV ZAPISNIKA 3. 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 
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PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi zapisnik 3. seje Mestnega sveta Mestne občine 

Ljubljana z dne 15. aprila 2019. 

 

Navzočnost je priglasilo 35 svetnikov. 

Za je glasovalo 39 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 poslala svetnica Mojca Sojar (glede oprostitve 

plačila komunalnega prispevka za prostovoljna gasilska društva).  

 

Vprašanja in pobude so poslali: 

- svetnik Grega Ciglar (glede uvedbe rumenega pasu na Tržaški cesti in drugih mestnih 

vpadnicah),  

- svetnica Ana Zagožen (glede tekočih stopnic v Linhartovem podhodu za Bežigradom), 

- svetnica Ida Medved (glede 

  1. namestitve dvigal v starejših blokih v Ljubljani, 

  2. vožnje s kolesi po grajskem griču), 

- Svetniški klub Levica (glede  

  1. preverjanja izpolnjevanja pogojev upravičenosti do stanovanja JSS MOL po letu 2003, 

  2. zapiranja poslovalnic Pošte Slovenije v Ljubljani, 

  3. voznih redov LPP, 

  4. obnove stopnic na Ulici Reber), 

- svetnica Ksenija Sever (glede postavitve hitrostnih ovir v Kladeh), 

- svetnica dr. Asta Vrečko (glede  

  1. nadzora nad oglaševanjem neprimernih vsebin, 

  2. odprtja dialoga med uporabniki Rog-a in Mestno občino Ljubljana), 

- svetnica Mojca Škrinjar (glede 

  1. Kovinarske ulice, 

  2. šentviškega predora in štiripasovnice, 

  3. optičnega omrežja v Šentvidu, 

  4. otroških igrišč v Šentvidu, 

  5. vzdrževanja območja Na jami in na Trgu komandanta Staneta) 

- svetnica Urška Honzak (glede prenosa dežurne zdravstvene službe z Zdravstvenega doma 

Ljubljana na Univerzitetni klinični center Ljubljana). 

 

Prejeli so tudi odgovore na vprašanja s 3. seje mestnega sveta.  

 

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

 

Na vprašanje svetnice je odgovoril mag. Robert Kus, vodja Oddelka za zaščito, reševanje in civilno 

obrambo. 
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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 PRENEHANJU MANDATA IN IMENOVANJU NADOMESTNE 

ČLANICE ODBORA ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

Petru MINODRAŠU preneha mandat člana Odbora za zdravje in socialno varstvo.                                                                

 

 II. 

V Odbor za zdravje in socialno varstvo  s e    i m e n u j e : 

 

Martina KAJZER. 

 

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

 

Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov. 

 

Župan je ponovno ugotavljal navzočnost. 

 

Navzočnost je priglasilo 29 svetnikov. 

Za je glasovalo 38 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

2. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU SVETA ZA VARSTVO PRAVIC NAJEMNIKOV 

STANOVANJ V MESTNI OBČINI LJUBLJANA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

V Svet za varstvo pravic najemnikov stanovanj v Mestni občini Ljubljana   s e   i m e n u j e j o: 

 

predsednica:           Alijana LEPŠINA           
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namestnik predsednice:     Nejc HANUNA 

 

člani:     Darja BOŽIČ 

 Vesna HABINC 

    Branko ŠALAMUN 

 Boštjan ŠVAJGER 

 Marjana VIDMAR 

 

II. 

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

 

Navzočnost se ni spremenila (29 svetnikov). 

Za je glasovalo 41 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

3. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNICE MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA V SVET CENTRA ZA DOPISNO IZOBRAŽEVANJE UNIVERZUM 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

V Svet Centra za dopisno izobraževanje Univerzum   s e   i m e n u j e : 

 

dr. Marta BON. 

 

 II.  

Mandat imenovane traja štiri leta.  

 

Navzočnost se ni spremenila (29 svetnikov). 

Za je glasovalo 38 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

4. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO VRTCA MLADI ROD 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Nuši MEDVED se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Vrtca Mladi rod. 

 

Navzočnost se ni spremenila (29 svetnikov). 

Za je glasovalo 40 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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5. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJA SREDNJE 

VZGOJITELJSKE ŠOLE, GIMNAZIJE IN UMETNIŠKE GIMNAZIJE LJUBLJANA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Alojzu PLUŠKU se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnatelja Srednje vzgojiteljske šole, 

gimnazije in umetniške gimnazije Ljubljana. 

 

Navzočnost se ni spremenila (29 svetnikov). 

Za je glasovalo 40 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

6. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA POMOČNICO DIREKTORICE CENTRA 

ZA SOCIALNO DELO LJUBLJANA, ENOTE BEŽIGRAD 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mariji SAJOVIC se da pozitivno mnenje h kandidaturi za pomočnico direktorice Centra za 

socialno delo Ljubljana, enote Bežigrad. 

 

Navzočnost se ni spremenila (29 svetnikov). 

Za je glasovalo 39 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

7. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJA OZIROMA 

RAVNATELJICO OSNOVNE ŠOLE MIŠKA KRANJCA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Vesni ŽNIDAR KADUNC in Tadeju ŠEMETU se da pozitivno mnenje h kandidaturi za 

ravnatelja oziroma ravnateljico Osnovne šole Miška Kranjca. 

 

Navzočnost se ni spremenila (29 svetnikov). 

Za je glasovalo 42 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

8. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJA OZIROMA 

RAVNATELJICO DIJAŠKEGA DOMA POLJANE 

 

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

 

Branki LANGERHOLC in Petru PLEVNIKU se da pozitivno mnenje h kandidaturi za 

ravnatelja oziroma ravnateljico Dijaškega doma Poljane. 

 

Navzočnost se ni spremenila (29 svetnikov). 

Za je glasovalo 35 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 5. 

 

A) PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH SKLEPA O NAČRTU 

RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM MESTNE OBČINE LJUBLJANA V 

VREDNOSTI NAD 200.000 EUROV ZA LETO 2019 
 

B) PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBI SKLEPA O DOLOČITVI SKUPNE VREDNOSTI 

PRAVNIH POSLOV NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA, KI JIH LAHKO SKLEPA 

MESTNA OBČINA LJUBLJANA V LETU 2019 
 

C) PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K OSNUTKU BESEDILA PRAVNEGA POSLA – 

KUPOPRODAJNE POGODBE ZA SOLASTNIŠKI DELEŽ NEZAZIDANEGA STAVBNEGA 

ZEMLJIŠČA PARC. ŠT. 127/123, K. O. 1730 MOSTE 

 

Župan je predlagal, da se uvodne obrazložitve in razprava opravijo za vse točke skupaj, glasovanje pa 

bo potekalo o vsaki točki posebej. 

 

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

tri točke.  

 

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

točke.  

 

Predsednik Statutarno pravne komisije Marjan Sedmak je povedal stališče komisije za vse točke 4. 

seje mestnega sveta, ki jih je komisija obravnavala. Komisija je opozorila tudi na nekaj tekstovnih 

napak in priporočila, da se popravijo. 

 

O točki 5.c sta razpravljala svetnica dr. Asta Vrečko in župan. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje: 

 

A) PREDLOG SKLEPA: 
 

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

Sklepa o Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana v vrednosti 

nad 200.000 eurov za leto 2019. 

 

Navzočnost je priglasilo 32 svetnikov. 

Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 

Sklep je bil sprejet. 
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B) PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o spremembi Sklepa o določitvi 

skupne vrednosti pravnih poslov nepremičnega premoženja, ki jih lahko sklepa Mestna občina 

Ljubljana v letu 2019. 

Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 

Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

C) PREDLOG SKLEPA: 

 

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

pravnega posla – kupoprodajne pogodbe za solastniški delež nezazidanega stavbnega zemljišča 

parc. št. 127/123, k. o. 1730 Moste. 

 

Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 

Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

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 pristojnega Odbora za 

finance. 

 

Sašo Rink, direktor Javnega stanovanjskega sklada MOL, je podal uvodno obrazložitev.  

 

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

 

Razpravljala je svetnica Urška Honzak. 

 

Po končani razpravi 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 41 svetnikov. 

Za je glasovalo 41 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

Zaradi nepredvidene okoliščine je župan predlagal, da se 7. točka obravnava kasneje, kot zadnja 

točka. Predlogu župana ni nasprotoval noben svetnik. 

 

Svetnica Maša Kociper je podala  POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da 104. člen poslovnika 

mestnega sveta določa, da mora Statutarno pravna komisija pri vsaki točki podati stališče. 
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Župan je podal pojasnilo v zvezi s postopkovnim predlogom svetnice. 

 

 

AD 8. 

 

PREDLOG SKLEPA O LOKACIJSKI PREVERITVI ZA DEL ENOTE UREJANJA 

PROSTORA SL-236, ZA STAVBO DVORNI TRG 1 

 

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

urejanje prostora. 

 

Dr. Liljana Jankovič Grobelšek, vodja Odseka za prostorske planske akte v Oddelku za urejanje 

prostora, je podala uvodno obrazložitev.  

 

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

 

Razpravljali so svetniki: Janez Stariha, Jožef Horvat, Mojca Škrinjar, dr. Asta Vrečko in dr. Anže 

Logar. 

 

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

na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

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

enote urejanja prostora SL-236, za stavbo Dvorni trg 1. 

 

Navzočnost je priglasilo 42 svetnikov. 

Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 9. 

 

PREDLOG SKLEPA O LOKACIJSKI PREVERITVI ZA DELA ENOT UREJANJA 

PROSTORA SL-198 IN SL-203 

 

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

urejanje prostora. 

 

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

je podala uvodno obrazložitev.  

 

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

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

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

enot urejanja prostora SL-198 in SL-203. 

 

Navzočnost je priglasilo 43 svetnikov. 
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Za je glasovalo 43 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 10. 

 

A) PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K DODELITVI DELA PLAČE ZA DELOVNO 

USPEŠNOST DIREKTORICI REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE LJUBLJANSKE 

URBANE REGIJE ZA OBDOBJE JANUAR 2018 – DECEMBER 2018 IZ NASLOVA 

POVEČANEGA OBSEGA DELA  

 

B) PREDLOG SKLEPA O DOLOČITVI DELA PLAČE ZA DELOVNO USPEŠNOST 

DIREKTORICE JAVNEGA ZAVODA KINODVOR ZA LETO 2018 IZ NASLOVA 

PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 

 

C) PREDLOG SKLEPA O DOLOČITVI DELA PLAČE ZA DELOVNO USPEŠNOST 

DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA LUTKOVNO GLEDALIŠČE LJUBLJANA ZA LETO 

2018 IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 

 

D) PREDLOG SKLEPA O DOLOČITVI DELA PLAČE ZA DELOVNO USPEŠNOST 

DIREKTORICE JAVNEGA ZAVODA LJUBLJANSKI GRAD ZA LETO 2019 IZ NASLOVA 

PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 

 

E) PREDLOG SKLEPA O DOLOČITVI DELA PLAČE ZA DELOVNO USPEŠNOST 

DIREKTORICE JAVNEGA ZAVODA MESTNO GLEDALIŠČE LJUBLJANSKO ZA LETO 

2018 IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 

 

F) PREDLOG SKLEPA O DOLOČITVI DELA PLAČE ZA DELOVNO USPEŠNOST 

DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA MUZEJ IN GALERIJE MESTA LJUBLJANE ZA 

LETO 2018 IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 

 

G) PREDLOG SKLEPA O DOLOČITVI DELA PLAČE ZA DELOVNO USPEŠNOST 

DIREKTORICE JAVNEGA ZAVODA PIONIRSKI DOM – CENTER ZA KULTURO 

MLADIH ZA LETO 2018 IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 

 

H) PREDLOG SKLEPA O DOLOČITVI DELA PLAČE ZA DELOVNO USPEŠNOST 

DIREKTORICE JAVNEGA  ZAVODA MEDNARODNI GRAFIČNI LIKOVNI CENTER ZA 

LETO 2018 IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 

 

I)  PREDLOG SKLEPA O DOLOČITVI DELA PLAČE ZA DELOVNO USPEŠNOST 

DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA FESTIVAL LJUBLJANA ZA LETO 2018 IZ 

NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 

 

Župan je predlagal, da se uvodne obrazložitve in razprava opravijo za vse točke skupaj, glasovanje pa 

bo potekalo o vsakem predlogu sklepa posebej. 

 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli poročili pristojnih odborov za 

lokalno samoupravo ter za kulturo in raziskovalno dejavnost. 

 

Zdenka Šimonovič iz Službe za razvojne projekte in investicije je podala uvodno obrazložitev za 

točko a.   

 

Mag. Mateja Demšič, vodja Oddelka za kulturo, je podala uvodno obrazložitev za točke b-i.  
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Dr. Asta Vrečko, predsednica Odbora za lokalno samoupravo, je podala stališče odbora k točki a. 

 

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

točkam b-i.  

 

Razpravljala je svetnica Mojca Škrinjar. 

 

Po končani razpravi je pojasnilo v zvezi z razpravo svetnice podal župan in nato prešel na glasovanje: 

 

A) PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o soglasju k dodelitvi dela plače 

za delovno uspešnost direktorici Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije za 

obdobje januar 2018 – december 2018 iz naslova povečanega obsega dela. 

 

Navzočnost je priglasilo 38 svetnikov. 

Za je glasovalo 36 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

B) PREDLOG SKLEPA: 

 

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

uspešnost direktorice Javnega zavoda Kinodvor za leto 2018 iz naslova prodaje blaga in 

storitev na trgu. 

 

Navzočnost se ni spremenila (38 svetnikov). 

Za je glasovalo 37 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

C) PREDLOG SKLEPA: 

 

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

uspešnost direktorja javnega zavoda Lutkovno gledališče Ljubljana za leto 2018 iz naslova 

prodaje blaga in storitev na trgu. 

 

Navzočnost se ni spremenila (38 svetnikov). 

Za je glasovalo 36 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

D) PREDLOG SKLEPA: 

 

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

uspešnost direktorice Javnega zavoda Ljubljanski grad za leto 2019 iz naslova prodaje blaga in 

storitev na trgu. 

 

Navzočnost se ni spremenila (38 svetnikov). 

Za je glasovalo 35 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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E) PREDLOG SKLEPA: 

 

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

uspešnost direktorice javnega zavoda Mestno gledališče ljubljansko za leto 2018 iz naslova 

prodaje blaga in storitev na trgu. 

 

Navzočnost se ni spremenila (38 svetnikov). 

Za je glasovalo 35 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

F) PREDLOG SKLEPA: 

 

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

uspešnost direktorja javnega zavoda Muzej in galerije mesta Ljubljane za leto 2018 iz naslova 

prodaje blaga in storitev na trgu. 

 

Navzočnost se ni spremenila (38 svetnikov). 

Za je glasovalo 35 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

G) PREDLOG SKLEPA: 

 

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

uspešnost direktorice javnega zavoda Pionirski dom – Center za kulturo mladih za leto 2018 iz 

naslova prodaje blaga in storitev na trgu. 

 

Navzočnost se ni spremenila (38 svetnikov). 

Za je glasovalo 35 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

H) 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 2018 iz 

naslova prodaje blaga in storitev na trgu. 

 

Navzočnost se ni spremenila (38 svetnikov). 

Za je glasovalo 35 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

I) PREDLOG SKLEPA: 

 

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

uspešnost direktorja javnega zavoda Festival Ljubljana za leto 2018 iz naslova prodaje blaga in 

storitev na trgu. 
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Navzočnost se ni spremenila (38 svetnikov). 

Za je glasovalo 34 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 11. 

 

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 

ORGANIZACIJI IN DELOVNEM PODROČJU MESTNE UPRAVE MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA S PREDLOGOM ZA HITRI POSTOPEK 

 

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

lokalno samoupravo. 

 

Urška Otoničar, direktorica Mestne uprave MOL, je podala uvodno obrazložitev.  

 

Dr. Asta Vrečko, predsednica Odbora za lokalno samoupravo, je podala stališče odbora. 

 

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 delovnem področju Mestne uprave Mestne občine 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 spremembah in 

dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine 

Ljubljana sprejme po hitrem postopku. 

 

Navzočnost je priglasilo 39 svetnikov. 

Za je glasovalo 38 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

2.) 

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju 

Mestne uprave Mestne občine 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 organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana. 

 

Navzočnost se ni spremenila (39 svetnikov). 

Za je glasovalo 41 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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AD 12. 

 

OSNUTEK ODLOKA O POIMENOVANJU TRGA IN PARKA NA OBMOČJU MESTNE 

OBČINE LJUBLJANA 

 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje.  

 

Svetnik Igor Horvat je podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA,  da se o obeh predlogih glasuje 

in razpravlja posebej. 

 

Župan je podal pojasnilo v zvezi s postopkovnim predlogom svetnika. 

 

Grega Ciglar, predsednik Komisije za poimenovanje naselij in ulic, je podal uvodno obrazložitev.  

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme osnutek Odloka o poimenovanju trga in parka na 

območju Mestne občine Ljubljana. 

 

Navzočnost je priglasilo 40 svetnikov. 

Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

Ker k osnutku Odloka o poimenovanju trga in parka na območju Mestne občine Ljubljana ni bilo 

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

glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Po sprejemu osnutka Odloka o poimenovanju trga in parka na območju Mestne občine 

Ljubljana Mestni svet Mestne občine Ljubljana še na isti seji preide na obravnavo in dokončno 

odločanje o predlogu odloka.  

 

Navzočnost se ni spremenila (40 svetnikov). 

Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

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 poimenovanju trga in parka na 

območju Mestne občine Ljubljana. 

 

Navzočnost se ni spremenila (40 svetnikov). 

Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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AD 7. 

 

POROČILO O URESNIČEVANJU AKCIJSKEGA NAČRTA »LJUBLJANA – OBČINA PO 

MERI INVALIDOV« ZA OBDOBJE OD 2017 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 varstvo, je poda uvodno obrazložitev.  

 

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

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana se seznani s Poročilom o uresničevanju Akcijskega načrta 

»Ljubljana – občina po meri invalidov« za obdobje od 2017 do 2018. 

 

Navzočnost je priglasilo 37 svetnikov. 

Za je glasovalo 40 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

S tem je bil izčrpan dnevni red 4. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, zato je župan ob 17. 

uri sejo končal. 

 

 

Vodja 

Službe za organiziranje dela mestnega sveta 

Matjaž Bregar 

 

Župan 

Mestne občine Ljubljana 

Zoran Janković 

 

 


