
 

Številka: 90000-14/2020-47 

Datum:  22. 12. 2020 

 

 

ZAPISNIK 

 

 

18. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, ki je bila v ponedeljek, 14. decembra 2020. 

 

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

Ljubljana, in na daljavo. 

 

Sejo je vodil župan Mestne občine Ljubljana Zoran Janković. 

 

Na seji so bili v Veliki sejni dvorani navzoči člani in članice Mestnega sveta (v nadaljevanju 

svetniki): Daniel Avdagič, Maruša Babnik, Grega Ciglar, Dejan Crnek, dr. Zvone Čadež, Aleš Čerin, 

Stanka Ferenčak Marin, Tjaša Ficko, Jožka Hegler, Urška Honzak, Igor Horvat, Milan Jakopovič, 

mag. Marko Koprivc, prof. Janez Koželj, Tomaž Kučič, mag. Mojca Lozej, Ida Medved, Emilija 

Mitrović Miloš, Dunja Piškur Kosmač, Marjan Sedmak, Ksenija Sever, Danilo Šarić, Mojca Škrinjar, 

Francka Trobec, Matjaž Vede, Nada Verbič, Martina Vuk, Ana Zagožen in Julka Žibert.  

 

Na daljavo so se seje udeležili naslednji svetniki: dr. Marta Bon, mag. Katja Damij, Jožef Horvat, 

Tone Kastelic, Iztok Kordiš, dr. Dragan Matić, Anže Miklavec, Uroš Minodraš, Tone Podobnik, 

Gregor Slabe, Mojca Sojar, Janez Stariha, dr. Asta Vrečko in Jelka Žekar. 

 

Seje se nista udeležili svetnici Bruna Antauer in Maša Kociper. 

 

Seja se je pričela ob 15.36 uri ob navzočnosti 36 svetnikov, od tega jih je bilo 12 na daljavo. 

 

Župan je povedal, da v skladu s četrtim odstavkom 35. člena Zakona o lokalni samoupravi ne bo 

neposrednega prenosa te seje preko spleta. Predlagal je tudi, da glede na epidemiološko situacijo seja 

v skladu s 171. členom poslovnika mestnega sveta poteka brez navzočnosti občanov, in dal na 

glasovanje  

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

V skladu s 171. členom Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana 18. seja mestnega 

sveta poteka brez navzočnosti občanov. 

 

Navzočnost je priglasilo 40 svetnikov (od tega 14 na daljavo). 

 

Za je glasovalo 41 svetnikov (v dvorani 27, na daljavo 14).  

Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

Dnevni red 18. seje so svetniki prejeli s sklicem seje: 

  

1. Potrditev zapisnika 17. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana 

2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude 
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3. Poročilo župana 

4. Kadrovske zadeve 

5. a) Predlog Sklepa o povečanju vrednosti namenskega premoženja in kapitala Javnega 

           stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana 

      b) Predlog Sklepa o zmanjšanju vrednosti namenskega premoženja in kapitala Javnega 

           stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana 

6. Predlog Sklepa o določitvi dela plače za delovno uspešnost direktorja Javnega 

stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leto 2021 iz naslova povečanega 

obsega dela 

7. a) Predlog Spremembe Trajnostne urbane strategije Mestne občine Ljubljana  

          (TUS-StrMOL) 2014-2020 

b) Predlog Spremembe Izvedbenega načrta Trajnostne urbane strategije Mestne občine  

    Ljubljana (IN TUS MOL 2014-2020) 

8. Predlog Strategije razvoja turistične destinacije Ljubljana in ljubljanska regija 2021-

2027  

9. Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda 

Turizem Ljubljana 

10. Predlog Sklepa o pozitivnem predhodnem mnenju k Strategiji Lutkovnega gledališča 

Ljubljana za obdobje 2021-2025 

11. Predlog Sklepa o ugotovitvi javne koristi – Pot ob Savi 

12. Predlog Sklepa o seznanitvi in soglasju k predlogu Odloka o spremembah Odloka o 

načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Ljubljana 

13. Predlog Pravilnika o spremembah Pravilnika o ukrepih za razvoj podeželja v Mestni 

občini Ljubljana za programsko obdobje 2015–2020  

14. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Mestne občine 

Ljubljana s predlogom za hitri postopek 
 

Po sklicu seje so svetniki prejeli predloga svetniških klubov SDS in NSi za umik 11. točke s 

predlaganega dnevnega reda z naslovom »Predlog Sklepa o ugotovitvi javne koristi – Pot ob 

Savi«.  

 

O dnevnem redu je razpravljal svetnik Igor Horvat. K razpravi se je prijavila tudi svetnica Mojca 

Sojar, vendar je bila zaradi slabe povezave njena razprava prekinjena. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA svetniških klubov SDS in NSi ZA SPREMEMBO DNEVNEGA REDA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se s predlaganega dnevnega reda 18. 

seje mestnega sveta umakne 11. točka z naslovom »Predlog Sklepa o ugotovitvi javne koristi – 

Pot ob Savi«.  

 

Navzočnost je priglasilo 40 svetnikov (od tega 14 na daljavo). 

 

Za je glasovalo 15 svetnikov (v dvorani 9, na daljavo 6).  

Proti je glasovalo 26 svetnikov (v dvorani 19, na daljavo 7).  

 

Sklep ni bil sprejet. 

 

 

Župan je nato dal na glasovanje še 

 

 

 

http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/Priprava%20na%20sejo%20MS%20MOL/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/Priprava%20na%20sejo%20MS%20MOL/lgl%20strategija%20potrditev%20december&FolderCTID=0x012000E68FCBE3C5CE3E4D9BF7CAFD61A812D0&View=%7bFEB65C4E-CC89-42A7-B2CF-D60F86DFBF13%7d&InitialTabId=Ribbon.Document&VisibilityContext=WSSTabPersistence
http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/Priprava%20na%20sejo%20MS%20MOL/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/Priprava%20na%20sejo%20MS%20MOL/lgl%20strategija%20potrditev%20december&FolderCTID=0x012000E68FCBE3C5CE3E4D9BF7CAFD61A812D0&View=%7bFEB65C4E-CC89-42A7-B2CF-D60F86DFBF13%7d&InitialTabId=Ribbon.Document&VisibilityContext=WSSTabPersistence
http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/Priprava%20na%20sejo%20MS%20MOL/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/Priprava%20na%20sejo%20MS%20MOL/ms%20mol%204.1&FolderCTID=0x012000E68FCBE3C5CE3E4D9BF7CAFD61A812D0&View=%7bFEB65C4E-CC89-42A7-B2CF-D60F86DFBF13%7d&InitialTabId=Ribbon.Document&VisibilityContext=WSSTabPersistence
http://intra/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/Priprava%20na%20sejo%20MS%20MOL/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/VodstvoInOddelki/MOL-MU-KZ/OSZRM/Priprava%20na%20sejo%20MS%20MOL/ms%20mol%204.1&FolderCTID=0x012000E68FCBE3C5CE3E4D9BF7CAFD61A812D0&View=%7bFEB65C4E-CC89-42A7-B2CF-D60F86DFBF13%7d&InitialTabId=Ribbon.Document&VisibilityContext=WSSTabPersistence
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PREDLOG SKLEPA: 
 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog dnevnega reda 18. seje mestnega sveta. 
 

Navzočnost je priglasilo 32 (od tega 14 svetnikov na daljavo). 

 

Za je glasovalo 26 svetnikov (v dvorani 19, na daljavo 7).  

Proti je glasovalo 8 svetnikov (v dvorani 7, na daljavo 1).  

 

Predlagani dnevni red je bil sprejet. 

 

 

AD 1. 

 

POTRDITEV ZAPISNIKA 17. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje.  

 

O zapisniku 17. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana ni razpravljal nihče, zato je župan dal 

na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi zapisnik 17. seje Mestnega sveta Mestne občine 

Ljubljana z dne 16. novembra 2020. 

 

Navzočnost je priglasilo 37 svetnikov (od tega 13 na daljavo). 

 

Za je glasovalo 31 svetnikov (v dvorani 24, na daljavo 7) 

Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 2. 

 

VPRAŠANJA IN POBUDE SVETNIKOV TER ODGOVORI NA VPRAŠANJA IN 

POBUDE 

 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli po sklicu seje.  

 

Pisno vprašanje z zahtevo za ustno predstavitev je poslal Svetniški klub Levica (glede dostopa do 

primarnega zdravstvenega varstva).  

 

Vprašanja in pobude so poslali: 

- Svetniški klub SD (glede sprostitve rumenih pasov v času, ko javni prevoz ne obratuje), 

- svetnik Janez Stariha (glede začasnega preimenovanja Miklošičevega parka v Tonetov park), 

- svetnik Marjan Sedmak (glede brezplačnih vozovnic LPP za upokojence), 

- Svetniški klub Levica (glede 

  1. snega na površinah za pešce in kolesarje, 

  2. ureditve kolesarskega prometa v ČS Dravlje), 

- svetnica Urška Honzak (glede ukinjenega prehoda za pešce na Dunajski cesti), 

- svetnik Jožef Horvat (glede 

  1. Krajinskega parka Sračja dolina, Dobeno in Rašica, 

  2. športnega trim orodja ob Savi, 
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  3. LED-razsvetljave v Spodnjih Črnučah), 

- svetnica Ana Zagožen (glede adventa v Ljubljani). 

 

Prejeli so tudi odgovore na vprašanja s 17. seje, Svetniški klub SD pa je prejel tudi odgovor z 18. 

seje (glede rumenih pasov). 

 

Besedo za ustno postavitev vprašanja je župan dal svetniku Milanu Jakopoviču, vodji Svetniškega 

kluba Levica. 

 

Svetnik Igor Horvat je povedal, da so svetniki, ki so na seji navzoči na daljavo, sporočili, da pri 

prenosu seje ni zvoka, ter podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, naj se seja prekine, 

dokler se tehnične težave ne uredijo. 

 

Župan je odgovoril, da je sejo prekinil. 

 

Po potrditvi strokovne službe in testu v dvorani je župan s sejo nadaljeval. 

 

Na vprašanje svetniškega kluba je odgovorila Tilka Klančar, vodja Oddelka za zdravje in socialno 

varstvo. 

 

 

AD 3. 

 

POROČILO ŽUPANA 

 

Župan je predstavil poročilo. 

 

Svetnik mag. Marko Koprivc je podal postopkovni predlog sklepa, naj mestni svet glasuje o tem, 

da se mestni svet pridruži kazenski ovadbi župana zoper odgovornega urednika glasila 

Demokracija kot tudi zoper avtorja spornega članka. 

 

Župan je dal na glasovanje 

 

POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnika mag. Marka KOPRIVCA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana se priključi kazenski ovadbi, ki jo je župan Mestne občine 

Ljubljana podal proti piscu in uredniku v reviji Demokracija zaradi objave besedila z 

naslovom Presežki 5 v tedniku Demokracija dne 3. 12. 2020.  

 

Navzočnost je priglasilo 37 svetnikov (od tega 13 na daljavo). 

 

Za je glasovalo  31 svetnikov (v dvorani 21, na daljavo 10). 

Proti je glasovalo 8 svetnikov (v dvorani 7, na daljavo 1). 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

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. 
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1. PREDLOG SKLEPA O PRENEHANJU MANDATA IN IMENOVANJU 

NADOMESTNEGA PREDSTAVNIKA MESTNE OBČINE LJUBLJANA V SVET OSNOVNE 

ŠOLE MILANA ŠUŠTARŠIČA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

Jasni GRBOVIĆ preneha mandat članice Sveta Osnovne šole Milana Šuštaršiča. 

  

II. 

V  Svet Osnovne šole Milana Šuštaršiča se za predstavnika Mestne občine Ljubljana imenuje: 

Darko ROZINEC. 

 

Mandat imenovanega je vezan na mandat sveta šole.  

 

Navzočnost je priglasilo 40 svetnikov (od tega 13 na daljavo). 

 

Za je glasovalo 38 svetnikov (v dvorani 28, na daljavo 10). 

Proti je glasoval 1 svetnik na daljavo. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

2. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNICE MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA V SVET DOMA STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA VIČ - RUDNIK 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA:¸ 

 

I. 

V  Svet Doma starejših občanov Ljubljana Vič - Rudnik se imenuje: 

 

Dunja PIŠKUR KOSMAČ. 

 

II. 

Mandat imenovane traja štiri leta.  

 

Navzočnost se ni spremenila (40 svetnikov). 

 

Za je glasovalo 35 svetnikov (v dvorani 27, na daljavo 8). 

Proti je glasoval 1 svetnik na daljavo. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

3. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA V SVET DOMA STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA - BEŽIGRAD 

 

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

 
I. 

V  Svet Doma starejših občanov Ljubljana - Bežigrad se imenuje: 

 

Amir CRNOJEVIĆ. 

II. 

Mandat imenovanega traja štiri leta.  

 

Navzočnost se ni spremenila (40 svetnikov). 

 

Za je glasovalo 36 svetnikov (v dvorani 26, na daljavo 10). 

Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

4. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO VRTCA LEDINA 

 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Lučki POSTRUŽIN se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Vrtca Ledina. 

 

Navzočnost se ni spremenila (40 svetnikov). 

 

Za je glasovalo 37 svetnikov (v dvorani 26, na daljavo 11). 

Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

5. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO SREDNJE ŠOLE ZA 

FARMACIJO, KOZMETIKO IN ZDRAVSTVO 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Manji MLAKAR MEDVED, Miši STRŽINAR, Vandi TRDAN in Petri VONČINA se da 

pozitivno mnenje h kandidaturam za ravnateljico Srednje šole za farmacijo, kozmetiko in 

zdravstvo.  

 

Navzočnost se ni spremenila (40 svetnikov). 

 

Za je glasovalo 41 svetnikov (v dvorani 28, na daljavo 13). 

Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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6. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA POMOČNICO DIREKTORICE CENTRA 

ZA SOCIALNO DELO LJUBLJANA, ENOTA BEŽIGRAD 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Simoni MIKEC se da pozitivno mnenje k h kandidaturi za pomočnico direktorice Centra za 

socialno delo Ljubljana, enota Bežigrad.  

 

Navzočnost se ni spremenila (40 svetnikov). 

 

Za je glasovalo 38 svetnikov (v dvorani 25, na daljavo 13). 

Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

7. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA POMOČNICO DIREKTORICE CENTRA 

ZA SOCIALNO DELO LJUBLJANA, ENOTA CENTER 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Nataši ŠKRJANC se da pozitivno mnenje k h kandidaturi za pomočnico direktorice Centra za 

socialno delo Ljubljana, enota Center.  

 
Navzočnost se ni spremenila (40 svetnikov). 

 

Za je glasovalo 36 svetnikov (v dvorani 25, na daljavo 11). 

Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

8. PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K IMENOVANJU DIREKTORICE JAVNEGA 

ZAVODA ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občina Ljubljana daje soglasje k imenovanju dr. Antonije POPLAS SUSIČ 

za direktorico javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana.  

 

Mandat imenovane traja štiri leta.  

 

Navzočnost se ni spremenila (40 svetnikov). 

 

Za je glasovalo 35 svetnikov (v dvorani 26, na daljavo 9). 

Proti sta glasovala 2 svetnika na daljavo. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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9. PREDLOG SKLEPA O PREDLOGU KANDIDATOV ZA SODNIKE POROTNIKE 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana predlaga, da se za sodnike porotnike Okrožnega sodišča v 

Ljubljani imenujejo kandidati po seznamu iz priloge k temu sklepu. 

 

Navzočnost se ni spremenila (40 svetnikov). 

 

Za je glasovalo 35 svetnikov (v dvorani 26, na daljavo 9). 

Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 5. 

 

A) PREDLOG SKLEPA O POVEČANJU VREDNOSTI NAMENSKEGA PREMOŽENJA IN 

KAPITALA JAVNEGA STANOVANJSKEGA SKLADA MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

 

B) PREDLOG SKLEPA O ZMANJŠANJU 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 in poročilo Statutarno pravne komisije ter poročilo komisije k 5.a točki. 

 

Slavka Janžekovič iz Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana je podala uvodno 

obrazložitev k obema točkama.  

 

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

 

Predsednik Statutarno pravne komisije Marjan Sedmak je povedal stališče komisije. 

 

Razpravljali sta svetnici Ksenija Sever in Urška Honzak. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje: 

 

1. PREDLOG SKLEPA k točki A: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o povečanju vrednosti 

namenskega premoženja in kapitala Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana. 

 

Navzočnost je priglasilo 34 svetnikov (od tega 13 na daljavo). 

 

Za je glasovalo 43 svetnikov (v dvorani 29, na daljavo 14). 

Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

2. PREDLOG SKLEPA k točki B: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o zmanjšanju vrednosti 

namenskega premoženja in kapitala Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana. 
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Navzočnost se ni spremenila (34 svetnikov). 

 

Za je glasovalo 40 svetnikov (v dvorani 27, na daljavo 13). 

Proti ni glasoval nihče. 

 

 

AD 6. 

 
PREDLOG SKLEPA O DOLOČITVI DELA PLAČE ZA DELOVNO USPEŠNOST 

DIREKTORJA JAVNEGA STANOVANJSKEGA SKLADA MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA ZA LETO 2021 IZ NASLOVA POVEČANEGA OBSEGA DELA 

 

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

stanovanjsko politiko in amandmaja župana ter sklep Nadzornega sveta JSS MOL. 

 

Slavka Janžekovič iz Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana je podala uvodno 

obrazložitev.  

 

Ana Zagožen, predsednica Odbora za stanovanjsko politiko, je podala stališče odbora. 

 

Predsednik Statutarno pravne komisije Marjan Sedmak je povedal stališče komisije. 

 

O aktu v celoti in o pravnih podlagah ter besedilu predloga sklepa, h kateremu je župan vložil 

amandmaja, ni razpravljal nihče, zato je župan dal na glasovanje: 

 

1. AMANDMA župana: 

 

V pravnih podlagah predloga sklepa se: 

– pri navedbah objav Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne 

uslužbence v oklepaju besedilo »53/08 in 89/08« nadomesti z besedilom »53/08, 89/08 in 175/20« 

in 

– pri navedbi objave Statuta Mestne občine Ljubljana v oklepaju za besedilom »uradno 

prečiščeno besedilo« doda besedilo »in 173/20«. 

 

Navzočnost je priglasilo 40 svetnikov (od tega 13 na daljavo). 

 

Za je glasovalo 38 svetnikov (v dvorani 27, na daljavo 11). 

Proti ni glasoval nihče. 

 

Amandma je bil sprejet. 

 

 

2. AMANDMA župana: 

 

V besedilu predloga sklepa se številka »10« nadomesti s številko »20«. 

 

Navzočnost se ni spremenila (40 svetnikov). 

 

Za je glasovalo 30 svetnikov (v dvorani 21, na daljavo 9). 

Proti ni glasoval nihče. 

 

Svetnica Ida Medved je zahtevala ponovitev glasovanja. 

 

Za je glasovalo 37 svetnikov (v dvorani 27, na daljavo 10 svetnikov). 
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Proti ni glasoval nihče. 

 

Amandma je bil sprejet. 

 

Nato je župan dal na glasovanje še 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

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

uspešnost direktorja Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leto 2021 iz 

naslova povečanega obsega dela skupaj s sprejetima amandmajema. 

 

Obrazložitev glasu je podala svetnica Urška Honzak. 

 

Navzočnost se ni spremenila (40 svetnikov). 

 

Za je glasovalo 33 svetnikov (v dvorani 25, na daljavo 8). 

Proti sta glasovala 2 svetnika v dvorani. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 7. 

 

A) PREDLOG SPREMEMBE TRAJNOSTNE URBANE STRATEGIJE MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA (TUS-STRMOL) 2014-2020 

 

B) PREDLOG SPREMEMBE IZVEDBENEGA NAČRTA TRAJNOSTNE URBANE 

STRATEGIJE MESTNE OBČINE LJUBLJANA (IN TUS MOL 2014-2020) 

 

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

urejanje prostora in poročilo Statutarno pravne komisije. 

 

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

točkama.  

 

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

točkama. 

 

Predsednik Statutarno pravne komisije Marjan Sedmak je povedal stališče komisije. 

 

Razpravljala je svetnica Mojca Škrinjar. 

 

Po končani razpravi je odgovore in pojasnila v zvezi z razpravo svetnice podal župan in nato dal na 

glasovanje: 

 

1. PREDLOG SKLEPA k točki A: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Spremembe Trajnostne urbane 

strategije Mestne občine Ljubljana (TUS-StrMOL) 2014-2020. 

 

Obrazložitev glasu so podali svetniki: Igor Horvat, Mojca Škrinjar in Milan Jakopovič. 

 

Navzočnost je priglasilo 39 svetnikov (od tega 12 na daljavo). 
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Za je glasovalo 28 svetnikov (v dvorani 21, na daljavo 7). 

Proti je glasovalo 9 svetnikov (v dvorani 7, na daljavo 2). 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

2. PREDLOG SKLEPA k točki B: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Spremembe Izvedbenega načrta 

Trajnostne urbane strategije Mestne občine Ljubljana (IN TUS MOL 2014-2020). 

 

Navzočnost se ni spremenila (39 svetnikov). 

 

Za je glasovalo 28 svetnikov (v dvorani 20, na daljavo 8). 

Proti je glasovalo 9 svetnikov (v dvorani 7, na daljavo 2). 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 8. 

 

PREDLOG STRATEGIJE RAZVOJA TURISTIČNE DESTINACIJE LJUBLJANA IN 

LJUBLJANSKA REGIJA 2021-2027 

 

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

gospodarske dejavnosti, turizem in kmetijstvo in poročilo Statutarno pravne komisije. 

 

Mag. Petra Stušek, direktorica javnega zavoda Turizem Ljubljana, je podala uvodno obrazložitev.  

 

Uroš Minodraš, predsednik Odbora za gospodarske dejavnosti, turizem in kmetijstvo, je podal 

stališče odbora. 

 

Predsednik Statutarno pravne komisije Marjan Sedmak je povedal stališče komisije. 

 

Razpravljali so svetniki: Ida Medved, Ana Zagožen, Maruša Babnik, dr. Dragan Matić in Mojca 

Sojar. 

 

Po končani razpravi je odgovore in pojasnila v zvezi z razpravami svetnikov podala mag. Petra 

Stušek, nato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Strategije razvoja turistične destinacije 

Ljubljana in ljubljanska regija 2021-2027.  

 

Navzočnost je priglasilo 40 svetnikov (od tega 13 na daljavo). 

Za je glasovalo 36 svetnikov (v dvorani 25, na daljavo 11). 

Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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AD 9. 

 

PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH SKLEPA O USTANOVITVI 

JAVNEGA ZAVODA TURIZEM LJUBLJANA 

 

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

gospodarske dejavnosti, turizem in kmetijstvo in poročilo Statutarno pravne komisije 

 

Mag. Petra Stušek, direktorica javnega zavoda Turizem Ljubljana, je podala uvodno obrazložitev.  

 

Uroš Minodraš, predsednik Odbora za gospodarske dejavnosti, turizem in kmetijstvo, je podal 

stališče odbora. 

 

Predsednik Statutarno pravne komisije Marjan Sedmak je povedal stališče komisije. 

 

Razpravljali so svetniki Ana Zagožen, Aleš Čerin in Ida Medved ter mag. Petra Stušek. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

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

Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Turizem Ljubljana. 

 

Navzočnost je priglasilo 38 svetnikov (od tega 13 na daljavo). 

 

Za je glasovalo 37 svetnikov (v dvorani 26, na daljavo 11). 

Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 10. 

 
PREDLOG SKLEPA O POZITIVNEM PREDHODNEM MNENJU K STRATEGIJI 

LUTKOVNEGA GLEDALIŠČA LJUBLJANA ZA OBDOBJE 2021-2025 

 

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

kulturo in raziskovalno dejavnost, sklep Sveta javnega zavoda Lutkovnega gledališča Ljubljana in 

poročilo Statutarno pravne komisije 

 

Uroš Korenčan, direktor Lutkovnega gledališča Ljubljana, je podal uvodno obrazložitev. 

 

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

 

Predsednik Statutarno pravne komisije Marjan Sedmak je povedal stališče komisije. 

 

Razpravljale so svetnice Mojca Škrinjar, Maruša Babnik in Mojca Sojar. 

Po končani razpravi je odgovore in pojasnila v zvezi z razpravo svetnic podal Uroš Korenčan, nato je 

župan dal na glasovanje 
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PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o pozitivnem predhodnem 

mnenju k Strategiji Lutkovnega gledališča Ljubljana za obdobje 2021-2025. 

 

Navzočnost je priglasilo 39 svetnikov (od tega 13 na daljavo). 

 

Za je glasovalo 37 svetnikov (v dvorani 27, na daljavo 10). 

Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 11. 

 

PREDLOG SKLEPA O UGOTOVITVI JAVNE KORISTI – POT OB SAVI 

 

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

šport in poročilo Statutarno pravne komisije ter pripombe Svetniškega kluba Levica in tudi odgovore 

na pripombe. 

 

Marko Kolenc, vodja Oddelka za šport, je podal uvodno obrazložitev.  

 

Dr. Marta Bon, predsednica Odbora za šport, je podala stališče odbora. 

 

Predsednik Statutarno pravne komisije Marjan Sedmak je povedal stališče komisije. 

 

Razpravljali so svetniki: Igor Horvat, Mojca Škrinjar, dr. Zvone Čadež, Urška Honzak, mag. Katja 

Damij in Jožef Horvat. 

 

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 ugotovitvi javne koristi – Pot ob 

Savi. 

 
Obrazložitev glasu so podali svetniki Janez Stariha, Uroš Minodraš in Mojca Škrinjar. 

 

Navzočnost je priglasilo 38 svetnikov (od tega 11 na daljavo). 

 

Za je glasovalo 23 svetnikov (v dvorani 19, na daljavo 4). 

Proti je glasovalo 15 svetnikov (v dvorani 9, na daljavo 6). 

 

Sklep je bil sprejet. 
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AD 12. 

 

PREDLOG SKLEPA O SEZNANITVI IN SOGLASJU K PREDLOGU ODLOKA O 

SPREMEMBAH ODLOKA O NAČRTU ZA KAKOVOST ZRAKA NA OBMOČJU MESTNE 

OBČINE LJUBLJANA 

 

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

varstvo okolja in poročilo Statutarno pravne komisije. 

 

Nataša Jazbinšek Seršen, vodja Oddelka za varstvo okolja, je podala uvodno obrazložitev.  

 

Jožef Horvat, predsednik Odbora za varstvo okolja, je podal stališče odbora. 

 

Predsednik Statutarno pravne komisije Marjan Sedmak je povedal stališče komisije. 

 

Razpravljali so svetniki Ida Medved, Ksenija Sever, Jožef Horvat in Janez Stariha ter župan. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o seznanitvi in soglasju k 

predlogu Odloka o spremembah Odloka o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine 

Ljubljana. 

 

Navzočnost je priglasilo 36 svetnikov (od tega 12 na daljavo). 

 

Za je glasovalo 39 svetnikov (v dvorani 28, na daljavo 11). 

Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 13. 

 
PREDLOG PRAVILNIKA O SPREMEMBAH PRAVILNIKA O UKREPIH ZA RAZVOJ 

PODEŽELJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA ZA PROGRAMSKO OBDOBJE 2015–2020 

 

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

gospodarske dejavnosti, turizem in kmetijstvo in poročilo Statutarno pravne komisije. 

 

Nataša Jazbinšek Seršen, vodja Oddelka za varstvo okolja, je podala uvodno obrazložitev.  

 

Uroš Minodraš, predsednik Odbora za gospodarske dejavnosti, turizem in kmetijstvo, je podal 

stališče odbora. 

 

Predsednik Statutarno pravne komisije Marjan Sedmak je povedal stališče komisije. 

 

Razpravljala sta svetnica Maruša Babnik in župan. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
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PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Pravilnika o spremembah Pravilnika o 

ukrepih za razvoj podeželja v Mestni občini Ljubljana za programsko obdobje 2015–2020. 

 
Navzočnost je priglasilo 40 svetnikov (od tega 12 na daljavo). 

 

Za je glasovalo 37 svetnikov (v dvorani 28, na daljavo 9). 

Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 14. 

 

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRIZNANJIH 

MESTNE OBČINE LJUBLJANA S PREDLOGOM ZA HITRI POSTOPEK 

 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli poročilo Statutarno pravne 

komisije. 

 

Nada Verbič, predsednica Komisije za priznanja, je podala uvodno obrazložitev. 

 

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 Sprememb in dopolnitev Statuta 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 priznanjih Mestne občine Ljubljana sprejme po hitrem postopku. 

 

Navzočnost je priglasilo 38 svetnikov (od tega 10 na daljavo). 

 

Za je glasovalo 37 svetnikov (v dvorani 28, na daljavo 9). 

Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

2.) 

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih 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 priznanjih Mestne občine Ljubljana. 
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Navzočnost se ni spremenila (38 svetnikov). 

 

Za je glasovalo 36 svetnikov (v dvorani 28, na daljavo 8). 

Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

S tem je bil izčrpan dnevni red 18. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, zato je župan ob 

18.38 uri sejo končal. 

 

 

 

Vodja 

Službe za organiziranje dela mestnega sveta 

Matjaž Bregar 

 

Župan 

Mestne občine Ljubljana 

Zoran Janković 

 

 

 

 

 


