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ZAPISNIK 

24. seje Mestnega sveta Mestne obtine Ljubljana, ki je bila v ponedeljek, 24. aprila 2017. 

Seja je potekala v Veliki sejni dvorani Mestne hiSe, Mestna obCina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana. 

Sejo je vodil iupan Mestne obCine Ljubljana Zoran JankoviC. 

Na seji so bili navzoCi Clani in Clanice Mestnega sveta (v nadaljevanju svetniki): 
Bojan Albreht, Bruna Antauer, Klemen Babnik, dr. Marta Bon, Mirko BrniC Jager, Anton ColariC, 
Dejan Crnek, Ale5 Cerin, Stanka FerenCak Marin, TjaSa Ficko, Marija Horvat, Matej Javornik, Anton 
Kastelic, prof. Janez Koielj, Anton Kranjc, Mojca Kucler Dolinar, Tomai KuCiC, Irena KuntariC 
Hribar, mag. Mojca Lozej, dr. Dragan Matic, Emilija Mitrovic, Janez MoSkriC, Jernej Pavlin, Ksenija 
Sever, Simona Pirnat Skelediija, Dunja PiSkur KosmaC, Tone Podobnik, Nevzet PoriC, Marjan 
Sedmak, dr. Zvezdana Snoj, Mojca Sojar, Denis Strikovic, NataSa SukiC, Danilo Sari& Mojca 
~krinjar, prof. dr. Gregor Tomc, Francka Trobec, Maja Urbanc, Nada VerbiC, Janez zagar, Jelka 
~ e k a r ,  Julka ~ i b e r t  in Ana ~ l i ~ a r .  

Seje se nista udeleiila svetnika Iztok KordiS in dr. Anie Logar. 

Seja se je priCela ob 15.31 uri ob navzoCnosti 30 svetnikov. 

Dnevni red 24. seje so svetniki prejeli s sklicem seje: 
1. Potrditev zapisnika 23. seje in 3. izredne seje Mestnega sveta Mestne obtine Ljubljana 
2. Vpraianja in pobude svetnikov ter odgovori na vpraianja in pobude 
3. Porotilo iupana 
4. Kadrovske zadeve 
5. a) Predlog Sklepa o podelitvi naziva tastni meitan glavnega mesta Ljubljana 

b) Predlog Sklepa o podelitvi nagrad glavnega mesta Ljubljana za leto 2017 
c) Predlog Sklepa o podelitvi plaket glavnega mesta Ljubljana za leto 2017 

6. ZakljuEni ratun proratuna Mestne obtine Ljubljana za leto 2016 
7. Porotilo o uresnitevanju stanovanjskega programa Mestne obtine Ljubljana za leto 

2016 
8. Letno porotilo Javnega stanovanjskega sklada Mestne obrine Ljubljana za leto 2016 
9. Predlog Sklepa o poveranju vrednosti namenskega premoienja in kapitala Javnega 

stanovanjskega sklada Mestne obtine Ljubljana 
10. Porotilo o delu Mestnega redarstva Mestne obrine Ljubljana za leto 2016 
11. Porotilo o uresniEevanju Akcijskega natrta >>Ljubljana - obtina po meri invalidov<< za 

obdobje od 2015 do 2016 
12. Predlog Akcijskega natrta >>Ljubljana - obtina po meri invalidov<< za obdobje od 2017 

do 2018 

0 dnevnem redu ni razpravljal nihCe, zato je iupan dal na glasovanje 



PREDLOG SKLEPA: 

Mestni svet Mestne obirine Ljubljana sprejme predlog dnevnega reda 24. seje mestnega sveta. 

NavzoCnost je priglasilo 30 svetnikov. 
Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti ni glasoval nihte. 

Predlagani dnevni red je bil sprejet. 

POTRDITEV ZAPISNIKA 23. SEJE IN 3. IZREDNE SEJE MESTNEGA SVETA 
MESTNE OBCINE LJUBLJANA 

Gradivo za to toCko so svetniki prejeli s sklicem seje. 

0 zapisnikih 23. seje in 3 ,  izredne seje Mestnega sveta Mestne obCine Ljubljana ni razpravljal nihEe, 
zato je iupan dal na glasovanje: 

1. PREDLOG SKLEPA: 

Mestni svet Mestne obirine Ljubljana potrdi zapisnik 23. seje Mestnega sveta Mestne obirine 
Ljubljana z dne 30. januarja 2017. 

NavzoCnost je priglasilo 28 svetnikov. 
Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti ni glasoval nihEe. 

Sklep je bil sprejet. 

2. PREDLOG SKLEPA: 

Mestni svet Mestne obirine Ljubljana potrdi zapisnik 3. izredne seje Mestnega sveta Mestne 
obirine Ljubljana z dne 30. januarja 2017. 

NavzoCnost se ni spremenila (28 svetnikov). 
Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti ni glasoval nihEe. 

Sklep je bil sprejet. 

VPRASANJA IN POBUDE SVETNIKOV TER ODGOVORI NA VPRASANJA IN 
POBUDE 

Gradivo za to toEko so svetniki prejeli po sklicu seje. 

Pisno vpraSanje z zahtevo za ustno predstavitev so poslali svetnica Irena KuntariE Hribar (glede 
izgradnje zbirnega centra StaneiiEe), SvetniSki klub SMC (prav tako glede izgradnje zbirnega 
centra StaneiiCe) in svetnik Anton Kranjc (glede posegov lastnika zemljiSC na Drenikovem vrhu v 
Krajinskem parku Tivoli, Roinik, gigenski hrib). 

VpraSanja in pobude so poslali: 



- svetnica Ksenija Sever (glede prikljuCitve na kanalizacijsko omreije v naseljih Dvor, StaneiiCe, 
Medno), 
- SvetniSki klub SDS (glede noCnega hrupa iz lokalov), 
- SvetniSki klub NSi (glede tekoEih stopnic v podhodu Plava laguna), 
- svetnik dr. Dragan MatiC (glede smradu in hrupa v Zadobrovi), 
- svetnica NataSa SukiC (glede OPN - izvedbeni del) 

Odgovore na vpraSanja s 23. seje mestnega sveta so prejeli vsi svetniki. 

1 .  
Besedo za ustno postavitev vpraSanja je iupan dal svetnici lreni KuntariC Hribar. 

Na vpraSanje svetnice je odgovoril iupan. 

Besedo za ustno postavitev vpraSanja je iupan dal svetniku Mateju Javorniku. 

Na vpraSanje svetnika je odgovoril iupan. 

3. 
Besedo za ustno postavitev vpraSanja je iupan dal Antonu Kranjcu. 

Na vpraSanje svetnika je odgovoril mag. Miran GajSek, vodja Oddelka za urejanje prostora. 

Svetnik Mirko BrniC Jager je podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, naj se preveri, zakaj ni 
prenosa seje na spletu. 

zupan je naroCil strokovni sluibi, da preveri, zakaj ni prenosa seje. 

zupan je podal poroCilo. 

KADROVSKE ZADEVE 

Gradivo za to toCko so svetniki prejeli po sklicu seje. 

Ale5 Cerin, predsednik Komisije za mandatna vpraianja, volitve in imenovanja, je podal uvodno 
obrazloiitev. 

I .  PREDLOG SKLEPA o IMENOVANJU PREDSTAVNIKOV MESTNE OBCINE 
LJUBLJANA IN UPORABNIKOV OZIROMA ZAINTERESIRANE JAVNOSTI V SVET 
GASILSKE BRIGADE LJUBLJANA 

Razpravljal ni nihCe, zato je iupan dal na glasovanje 



PREDLOG SKLEPA: 

I. 
V Svet Gasilske brigade Ljubljana se kot predstavniki Mestne obrine Ljubljana i m e n u j e j o: 

- dr. Zvone CADEL? 
- Boris MAKOTER 
- Anton PODOBNIK 

11. 
V Svet Gasilske brigade Ljubljana se kot predstavnik uporabnikov oziroma zainteresirane 
javnosti i m e n u j e : 

- Matej WEISSENBACH 
111. 

Mandat imenovanih traja Gtiri leta. 

NavzoCnost je priglasilo 36 svetnikov. 
Za je glasovalo 35 svetnikov. Proti ni glasoval nihCe. 

Sklep je bil sprejet. 

2. PREDLOG SKLEPA 0 IMENOVANJU SVETA ZAVETISCA ZA ZAPUSCENE ~ I V A L I  

Razpravljal ni nihCe, zato je iupan dal na glasovanje 

PREDLOG SKLEPA: 

I. 
V Svet Zavetigra za zapugrene iivali se imenujejo: 

- Emilija MITROVIC, predstavnica Mestne obrine Ljubljana 
- Barbka TOMSE, predstavnica Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo 

rastlin 
- Jadranka JURAS, predstavnica drugtva za zagrito iivali, ki deluje na obmorju Mestne 

obrine Ljubljana 
- Barbara MIHELIC, predstavnica delavcev zavoda 

11. 
Mandat imenovanih traja pet let. 

111. 
Z dnem imenovanja Sveta Zavetigra za zapugrene iivali preneha z delom dosedanji Svet 
Zavetigra za zapugEene iivali, ki je bil imenovan s sklepom iupana gtevilka 032-229106-4 dne 1. 
3.2007 s spremembami. 

NavzoCnost se ni spremenila (36 svetnikov). 
Za je glasovalo 36 svetnikov. Proti ni glasoval nihCe. 

Sklep je bil sprejet. 

Razpravljal ni nihCe, zato je iupan dal na glasovanje 



PREDLOG SKLEPA: 

I. 
V Svet Glasbene :ole Liubljana ViC Rudnik s e i m e n u j e j o : 

- Bogtjan AVGUSTINCIC 
- Diana JUkNIC 
- Jelka ~ U G E L J  

11. 
Mandat imenovanih traja gtiri leta. 

NavzoEnost se ni spremenila (36 svetnikov). 
Za je glasovalo 34 svetnikov. Proti ni glasoval nihCe. 

Sklep je bil sprejet. 

Razpravljal ni nihEe, zato je iupan dal na glasovanje 

PREDLOG SKLEPA: 

I. 
V Svet Srednje vzgojiteljske :ole in gimnazije Ljubljana s e i m e n u j e : 

d r. Mojca SEBART KOVAC. 

11. 
Mandat imenovane traja gtiri leta. 

NavzoEnost se ni spremeni la (36 svetnikov). 
Za je glasovalo 3 1 svetnikov. Proti ni glasoval nihEe. 

Sklep je bil sprejet. 

5. PREDLOG SKLEPA o IMENOVANJU PREDSTAVNIKA MESTNE OBCINE 
LJUBLJANA V SVET GIMNAZIJE LEDINA 

Razpravljal ni nihEe, zato je iupan dal na glasovanje 

PREDLOG SKLEPA: 
I. 

V Svet Gimnazije Ledina s e i m e n u j e : 

mag. Aljoga IVANOVIC. 

11. 
Mandat imenovanega traja itiri leta. 

NavzoEnost se ni spremeni la (36 svetnikov). 
Za je glasovalo 3 1 svetnikov. Proti ni glasoval nihte. 

Sklep je bil sprejet. 



6. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO VRTCA HANSA 
CHRISTIANA ANDERSENA 

Razpravljal ni nihte, zato je iupan dal na glasovanje 

PREDLOG SKLEPA: 

Tini MERCNIK se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Vrtca Hansa Christiana 
Andersena. 

Navzotnost se ni spremenila (36 svetnikov). 
Za je glasovalo 34 svetnikov. Proti ni glasoval nihte. 

Sklep je bil sprejet. 

7. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO OSNOVNE SOLE HINKA 
SMREKARJA 

Razpravljal ni  nihCe, zato je iupan dal na glasovanje 

PREDLOG SKLEPA: 

Rebeki VELAK se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Osnovne iole Hinka 
Smrekarja. 

Navzotnost se ni  spremenila (36 svetnikov). 
Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti ni  glasoval nihte. 

Sklep je bil sprejet. 

Razpravljal ni  nihCe, zato je iupan dal na glasovanje 

PREDLOG SKLEPA: 

Matjaiu ZAJELSNIKU se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnatelja Osnovne ;ole 
Kaiel j. 

NavzoCnost se ni spremenila (36 svetnikov). 
Za je glasovalo 3 1 svetnikov. Proti ni glasoval nihte. 

Sklep je bil sprejet. 

Razpravljal ni  nihte, zato je iupan dal na glasovanje 

PREDLOG SKLEPA: 

Dr. Rajku MAHKOVICU se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnatelja Osnovne iole 
Zalog. 



Navzoinost se ni spremenila (36 svetni kov). 
Za je glasovalo 33 svetnikov. Proti ni glasoval nihie. 

Sklep je bil sprejet. 

Razpravljal ni nihie, zato je iupan dal na glasovanje 

PREDLOG SKLEPA: 

Dejanu RUDOLFU se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnatelja Gimnazije Siika. 

Navzoinost se ni spremenila (36 svetnikov). 
Za je glasovalo 3 1 svetnikov. Proti ni glasoval nihie. 

Sklep je bil sprejet. 

11. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJA OZ. RAVNATELJICO 
SREDNJE TEHNISKE IN STROKOVNE SOLE KOT ORGANIZACIJSKE ENOTE 
SOLSKEGA CENTRA ZA POSTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE 

Razpravljal ni nihCe, zato je iupan dal na glasovanje 

PREDLOG SKLEPA: 

Mag. Marjanu CUFERJU in Mojci P E T K O V I ~  se da pozitivno mnenje h kandidaturi za 
ravnatelja ozirorna ravnateljico Srednje tehniike in strokovne Sole kot organizacijske enote 
Solskega centra za poito, ekonomijo in telekornunikacije. 

NavzoEnost se ni spremenila (36 svetnikov). 
Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti ni glasoval nihEe. 

Sklep je bil sprejet. 

Razpravljal ni nihEe, zato je iupan dal na glasovanje 

PREDLOG SKLEPA: 

Branki MAHER se da pozitivno rnnenje h kandidaturi za ravnateljico Dijaikega doma ViE. 

NavzoCnost se ni spremenila (36 svetnikov). 
Za je glasovalo 33 svetnikov. Proti ni glasoval nihEe. 

Sklep je bil sprejet. 

13. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA DIREKTORJA CENTRA ZA SOCIALNO 
DELO LJUBLJANA B E ~ I G R A D  

Razpravljal ni nihCe, zato je iupan dal na glasovanje 



PREDLOG SKLEPA: 

Mateju KRI~ANICU se da pozitivno mnenje h kandidaturi za direktorja Centra za socialno 
delo Ljubljana Beiigrad. 

Navzoenost se ni spremenila (36 svetnikov). 
Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti ni glasoval nihee. 

Sklep je bil sprejet. 

14. PREDLOG SKLEPA 0 IMENOVANJU DIREKTORICE JAVNEGA ZAVODA MESTNO 
GLEDALISCE LJUBLJANSKO 

Razpravljal ni nihee, zato je iupan dal na glasovanje 

PREDLOG SKLEPA: 
1. 

Za direktorico javnega zavoda Mestno gledaligte ljubljansko s e i m e n u j e : 
Barbara HIENG SAMOBOR. 

11. 
Mandat imenovane traja pet let in prirne teti s I. 7.2017. 

Navzoenost se ni spremen i la (36 svetnikov). 
Za je glasovalo 37 svetnikov. Proti ni glasoval nihEe. 

Sklep je bil sprejet. 

A) PREDLOG SKLEPA o PODELITVI NAZIVA CASTNI MESCAN GLAVNEGA MESTA 
LJUBLJANA 

B) PREDLOG SKLEPA 0 PODELITVI NAGRAD GLAVNEGA MESTA LJUBLJANA ZA 
LETO 2017 

C) PREDLOG SKLEPA 0 PODELITVI PLAKET GLAVNEGA MESTA LJUBLJANA ZA 
LETO 2017 

Gradivo so svetniki prejeli po sklicu seje. 

Nada Verbie, predsednica Komisije za priznanja, je podala uvodno obrazloiitev. 

A) PREDLOG SKLEPA o PODELITVI NAZIVA CASTNI MESCAN GLAVNEGA MESTA 
LJUBLJANA 

Razpravljal ni nihCe, zato je iupan dal na glasovanje: 

1. PREDLOG SKLEPA: 

Naziv Castna meifanka glavnega mesta Ljubljana prejme: 



- dr. Anica Mikui Kos 

NavzoEnost je priglasilo 35 svetnikov. 
Za je glasovalo 34 svetnikov. Proti ni glasoval nihEe. 

Sklep je bil sprejet. 

2. PREDLOG SKLEPA: 

Naziv tastni me9i.an glavnega mesta Ljubljana prejme: 

- Joie Mermal 

NavzoEnost se ni spremenila (35 svetnikov). 
Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti ni  glasoval nihEe. 

Sklep je bil sprejet. 

B) PREDLOG SKLEPA 0 PODELITVI NAGRAD GLAVNEGA NIESTA LJUBLJANA ZA 
LETO 2017 

Razpravljal je svetnik Denis StrikoviC. 

Po konEani razpravi je iupan dal na glasovanje 

PREDLOG SKLEPA: 

Nagrado glavnega mesta Ljubljana za leto 2017 prejmeta: 

- Ivica ~nidargii .  

- Ivana Sebenik 

NavzoEnost se ni spremenila (35 svetnikov). 
Za je glasovalo 34 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 

Svetnik Danilo sari6 je zahteval ponovitev glasovanja. 

h p a n  je dal predlog sklepa ponovno na glasovanje. 

Navzotnost se ni spremenila (3 5 svetnikov) 
Za je glasovalo 36 svetnikov. Proti ni glasoval nihEe. 

Sklep je bil sprejet. 

C) PREDLOG SKLEPA 0 PODELITVI PLAKET GLAVNEGA MESTA LJUBLJANA ZA 
LETO 2017 

Razpravljal ni nihte, zato je iupan dal na glasovanje 

PREDLOG SKLEPA: 

Plaketo glavnega mesta Ljubljana za leto 2017 prejmejo: 



- Tanja Cerkvenik 

- Stanka Golob 

- DruStvo Blai PotoEnikova Eitalnica 

- Glasbena skupina Pankrti 

NavzoCnost se ni spremenila (35 svetnikov). 
Za je glasovalo 3 6  svetnikov. Proti ni glasoval nihCe. 

Sklep je bil sprejet. 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli tudi poroEila odborov za zdravje in 
socialno varstvo, za gospodarske javne sluibe in promet, za zaSEito, reSevanje in civilno obrambo, za 
lokalno samoupravo, za varstvo okolja, za stanovanjsko politiko ter poroCilo pristojnega Odbora za 
finance in dopis o dodatni poroCevalki. 

Saga Bistan iz Oddelka za finance in raCunovodstvo je podala uvodno obrazloiitev. 

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

Predsednik Statutarno pravne komisije Klemen Babnik je podal sta1iSi:e komisije. 

Razpravljali so svetniki Mirko Brnii: Jager, Ana ~li i :ar ,  Mojca ~krinjar, Ksenija Sever in Janez 
MoSkriC ter iupan. 

Po koneani razpravi je iupan dal na glasovanje 

PREDLOG SKLEPA: 

Mestni svet Mestne obEine Ljubljana sprejme ZakljuEni raEun proraEuna Mestne obEine 
Ljubljana za leto 2016. 

Obrazloiitev glasi~ sta podala svetnika Mojca Skrinjar in Mirko Brnii: Jager. 

Navzoi:nost je priglasilo 3 6  svetnikov. 
Za je glasovalo 3 1 svetnikov. Proti je glasovalo 5 svetnikov. 

Sklep je bil sprejet. 

POROC~LO 0 URESNICEVANJU STANOVANJSKEGA PROGRAMA MESTNE OBCINE 
LJUBLJANA ZA L E T 0  2016 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli Se poroEilo pristojnega Odbora za 
stanovanjs ko politiko. 



SaSo Rink, direktor Javnega stanovanjskega sklada MOL, in iupan sta podala uvodno obrazloiitev. 

Anton Kastelic, predsednik Odbora za stanovanjsko politiko, je podal staligee odbora. 

Predsednik Statutarno pravne komisije Klemen Babnik je podal staliSEe komisije. 

Razpravljali so svetniki NataSa SukiE, Matej Javornik in Janez iagar. 

Po koncani razpravi je iupan dal na glasovanje 

PREDLOG SKLEPA: 

Mestni svet Mestne obEine Ljubljana sprejrne PoroEilo o uresnirevanju stanovanjskega 
prograrna Mestne obEine Ljubljana za leto 2016. 

Obrazloiitev glasu je podala svetnica Ksenija Sever. 

Navzoenost je priglasilo 39 svetnikov. 
Za je glasovalo 40 svetnikov. Proti ni glasoval nihee. 

Sklep je bil sprejet. 

LETNO POROCILO JAVNEGA STANOVANJSKEGA SKLADA MESTNE OBCINE 
LJUBLJANA ZA L E T 0  2016 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli Se poroeilo pristojnega Odbora za 
stanovanjs ko politiko. 

SaSo Rink, direktor Javnega stanovanjskega sklada MOL, je podal uvodno obrazloiitev. 

Anton Kastelic, predsednik Odbora za stanovanjsko politiko, je podal staliSCe odbora. 

Predsednik Statutarno pravne komisije Klemen Babnik ni ielel besede. 

Razpravljal ni  nihCe, zato je iupan dal na glasovanje naslednje predloge sklepov: 

1. PREDLOG SKLEPA: 

Mestni svet Mestne obEine Ljubljana sprejrne Letno poroEilo Javnega stanovanjskega sklada 
Mestne obEine Ljubljana za leto 2016, ki ga je Nadzorni svet JSS MOL potrdil na 13. seji dne 9. 
3.2017. 

Navzoenost je priglasilo 37 svetnikov. 
Za je glasovalo 38 svetnikov. Proti ni glasoval nihee. 

Sklep je bil sprejet. 

2. PREDLOG SKLEPA: 

Zmanjianje sredstev na raEunih iz upravljanja sredstev MOL v letu 2016 v viiini 46.740 EUR se 
krije iz preseika prihodkov nad odhodki iz preteklih let, tako da znaga preseiek prihodkov nad 
od hod ki 132.626 EUR. 



Navzotnost se ni spremenila (37 svetnikov). 
Za je glasovalo 36 svetnikov. Proti ni glasoval nihte. 

Sklep je bil sprejet. 

3. PREDLOG SKLEPA: 

PoveZanje sredstev na raZunih iz namenskega premoienja v letu 2016 v viiini 1.723.819 EUR se 
priiteje k preseiku prihodkov nad odhodki iz preteklih let, tako da je preseiek prihodkov nad 
odhodki izkazan v viiini 2.158.223 EUR. 

NavzoEnost se ni spremenila (37 svetnikov). 
Za je glasovalo 35 svetnikov. Proti ni glasoval nihte. 

Sklep je bil sprejet. 

PREDLOG SKLEPA 0 POVECANJU VREDNOSTI NAMENSKEGA PREMO~ENJA IN 
KAPITALA JAVNEGA STANOVANJSKEGA SKLADA MESTNE OBCINE LJUBLJANA 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli Se porotilo pristojnega Odbora za 
finance. 

SaSo Rink, direktor Javnega stanovanjskega sklada MOL, je podal uvodno obrazloiitev. 

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

Predsednik Statutarno pravne komisije Klemen Babnik ni ielel besede. 

Razpravljal ni nihte, zato je iupan dal na glasovanje 

PREDLOG SKLEPA: 

Mestni svet Mestne obZine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o poveranju vrednosti 
namenskega premoienja in kapitala Javnega stanovanjskega sklada Mestne obrine Ljubljana. 

Navzotnost je priglasilo 35 svetnikov. 
Za je glasovalo 37 svetnikov. Proti ni glasoval nihte. 

Sklep je bil sprejet. 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli porotilo pristojnega Odbora za 
zagtito, reSevanje in civilno obrambo ter sklep Sveta Cetrtne skupnosti Center. 

Roman Fortuna, vodja Mestnega redarstva, je podal uvodno obrazloiitev. 

Tone Podobni k, predsedni k Od bora za zaStito, reSevanje in civilno obrambo, je podal staliSte odbora. 



Predsednik Statutarno pravne komisije Klemen Babnik ni ielel besede. 

Razpravljali so svetniki Maja Urbanc, Mojca Sojar, Mojca Skrinjar, Matej Javornik, NataSa SukiE, 
Ale5 Cerin, Denis StrikoviC, dr. Dragan MatiC, Stanka FerenCak Marin in Janez zagar ter iupan. 

Po konEani razpravi je odgovore in pojasnila v zvezi z razpravami svetnikov podal Roman Fortuna. 

Nato je iupan dal na glasovanje 

PREDLOG SKLEPA: 

Mestni svet Mestne obrine Ljubljana se seznani s Pororilom o delu Mestnega redarstva Mestne 
obrine Ljubljana za leto 2016. 

IUavzoCnost je priglasilo 33 svetnikov. 
Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti ni glasoval nihEe. 

Sklep je bil sprejet. 

POROCILO o URESNICEVANSU AKCIJSKEGA NACRTA ))LJUBLJANA - OBCINA PO 
MERI INVALIDOVcc ZA OBDOBJE OD 2015 DO 2016 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli poroEili pristojnega Odbora za 
zdravje in socialno varstvo. 

Tilka Klantar, vodja Oddelka za zdravje in socialno varstvo, je podala uvodno obrazloiitev. 

Mojca Skrinjar, predsednica Odbora za zdravje in socialno varstvo, je podala staliSEe odbora. 

Predsednik Statutarno pravne komisije Klemen Babnik ni ielel besede. 

Razpravljala sta svetnika Matej Javornik in Marija Howat. 

Po konEani razpravi je odgovore in pojasnila v zvezi z razpravama svetnikov podal iupan 

Nato je iupan dal na glasovanje 

PREDLOG SKLEPA: 

Mestni svet Mestne obrine Ljubljana se seznani s PoroCilom o uresnirevanju Akcijskega naCrta 
))Ljubljana - obcina po meri invalidovcc za obdobje od 2015 do 2016. 

NavzoEnost je priglasilo 37 svetnikov. 
%a je glasovalo 40 svetnikov. Proti ni glasoval nihEe 

Sklep je bil sprejet 



PREDLOG AKCIJSKEGA NACRTA ))LJUBLJANA - OBCINA PO MERI INVALIDOV<< ZA 
OBDOBJE OD 2017 DO 2018 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli porotili pristojnega Odbora za 
zdravje in socialno varstvo. 

Tilka Klantar, vodja Oddelka za zdravje in socialno varstvo, je podala uvodno obrazloiitev. 

Mojca ~krinjar ,  predsednica Odbora za zdravje in socialno varstvo, je  podala staliSEe odbora. 

Predsednik Statutarno pravne komisije Klemen Babnik je podal staliSCe komisije. 

Razpravljali so svetnika Mojca Skrinjar in Denis Strikovid ter iupan. 

Po kontani razpravi je iupan dal na glasovanje 

PREDLOG SKLEPA: 

Mestni svet Mestne obc'ine Ljubljana sprejme predlog Akcijskega naCrta ))Ljubljana - obc'ina po 
meri invalidova za obdobje od 2017 do 2018. 

Navzocnost je priglasilo 39 svetnikov. 
Za je glasovalo 39 svetnikov. Proti ni glasoval nihte. 

Sklep je bil sprejet. 

S tem je bil iztrpan dnevni red 24, seje Mestnega sveta Mestne obtine Ljubljana, zato je iupan ob 
18.49 uri sejo kontal. 

. ,  
Vodja 
Sluibe za organiziranje dela mestnega sveta estne obtine Ljubljana 

: 


