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24. seje Odbora za varstvo okolja, ki je bila v torek 1 1 .  aprila 2017 ob 16.00 uri, v prostorih 
Mestne hiSe, v Banketni dvorani, Mestni trg 1, Ljubljana, zakljuEila ob 17.00 uri. 

NavzoEi Elani komisije: predsednik Mirko BrniE Jager, podpredsednica Dunja PiSkur KosmaC, ostali 
Clani, Nada VerbiE, dr. Milan OroZen AdamiE, Janez Jesenovec in Jote Horvat. 

NenavzoEi: Anton Kranjc se je opravitil. 

Ostali navzori: vodja OVO Natda JazbinSek SerSen s sodelovko mag Heleno Regina, Gaja Trbi2an 
za direktorico RRA Ljubljanske urbane regije mag. Lilijane Madjar ter Jan Skoberne (SODMS). 

Na seji je bilo navzotih 6 Clanov odbora od 7. 

Clani odbora so pred sejo prejeli gradiva, ki so dosegljiva na spletni povezavi: 
http://w\t \+ . l i  u b l i t \ n a . s i / s i / m o l / n i e s t n i - s \ ~ e t / o d b o r i - s t n - s v t  o r -  a rstvo-okol jirl 

Po uvodnem pozdravu predsednka odbora, se je pricela 24. seja odbora, predlagani dnevni red odbora 
je bil sprejet: 

NavzoEih je bilo 6 Elanov. 
Za je glasovalo 6, proti ni glasoval nihCe. 

SPREJETI DNEVNI RED: 

I .  Potrditev zapisnika 23. seje Odbora za varstvo okolja 
2. Obravnava dela gradiva kot zainteresirano delovno telo mestnega sveta za 24, sejo MS MOL, 

sklicana za dan 24.4.201 7: 
6. ZakljuEni raEun proraEuna Mestne obEine Ljubljana za leto 2016. 

3 .  Pobude in vprdanja 

D 1. 
POTRDITEV ZAPISNIKA 23. SEJE ODBORA ZA VARSTVO OKOLJA 

V razpravi je Elan Jo2e Horvat naznanil, da je zelo zadovoljen glede realizacije finanCnih sredstev po 
proratunu MOL za tekoEe leto po njegovi pobudi, na podlagi katere je JP Snaga d.o.0. potrdila, da je 
MOL oziroma OGDP sprovedel zadostna finanCna sredstva za zagotavljanje normalnega izvajanja na 
podrotju ravnanja s komunalnimi odpadki. 

Predsednik je dal na glasovanje 

PREDLOC SKLEPA: 
Odbor za varstvo okolja potrdi zapisnik 23. seje odbora. 



NavzoEi so bili vsi Elani. 
Za je glasovalo 6, proti ni glasoval nihEe. 

Predlog zapisnika je bil sprejet. 

AD 2. 
OBRAVNAVA GRADIVA KOT PRISTOJNEGA DELOVNEGA TELESA MESTNEGA SVETA 

ZA GRADIVO 24. SEJE MS MOL, SKLICANA ZA DAN 24.4.2017: 

6. Zakljutni rarun proraruna Mestne obEine Ljubljana za leto 2016 

Gradivo sta predstavili in zagovarjali vodja OVO NataSa JazbinSek SerSen s sodelovko mag Heleno 
Regina. 

Odbor je glasoval in spreje~ 
SKLEP: 
Odbor za varstvo okolja podpira Zakljutni ratun proraEuna Mestne obtine Ljubljana za leto 
2016 v delu iz pristojnosti odbora oziroma s PoroEilom Oddelka za varstvo okolja v letu 2016. 

Sklep je bil sprejet s 5 glasovi za in 0 glasom proti 

Clani odbora so pred razpravo prejeli poseben del gradiva, izvleEek akta v obliki PoroCila o delu 
Oddelka za varstvo okolja v letu 2016, posebej za odbor pripravljen pripomotek za odkrito razpravo 
o dose2enih ciljih in rezultatih proraEunskega porabnika pod oznako 4.9 ODDELEK ZA VARSTVO 
OKOLJA. 

Po zakljuEenem glasovanju o podpori, je sprejel Se sklep za dobro sodelovanje v letu 2017. 
SKLEP: 
Odbor izraiia zadovoljstvo in pohvalo za prejet, pripravljen pripomorek za odkrito razpravo na 
seji odbora o dosegenih ciljih in rezultatih proraEunskega porabnika pod oznako 4.9 
ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA, z naslovom: wPoroEilo o delu Oddelka za varstvo okolja 
v letu 2016cc, ki so ga pripravili zaposleni delavci Oddelka za varstvo okolja MU MOL. 

Sklep je bil sprejet s 5 glasovi za in 0 glasom proti 

clani odbora so sprejeli predlog vodje NataSe JazbinSek SerSen, da na naslednji seji postre2ejo z 
analititnimi podatki o kakovosti podzemne in pitne vode v Ljubljani, da se vabi tudi Elane odborov 
OGJSP in OZ. 

Seja se je konEala ob 19.1 0 uri. 

Pripravil 
Jan Skoberne 


