
 

Številka: 90000-8/2018-28 

Datum: 5. 6. 2018 

 

 

ZAPISNIK 

 

 

34. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, ki je bila v ponedeljek, 28. maja 2018. 

 

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): 

Bojan Albreht, Bruna Antauer, Klemen Babnik, dr. Marta Bon, Mirko Brnič Jager, Anton Colarič, 

Dejan Crnek, Aleš Čerin, Stanka Ferenčak Marin, Tjaša Ficko, Marija Horvat, Matej Javornik, Anton 

Kastelic, Iztok Kordiš, prof. Janez Koželj, Anton Kranjc, Tomaž Kučič, Irena Kuntarič Hribar, mag. 

Mojca Lozej, dr. Dragan Matić, Ida Medved, Emilija Mitrović Miloš, Janez Moškrič, Simona Pirnat 

Skeledžija, Dunja Piškur Kosmač, Marjan Sedmak, Ksenija Sever, dr. Zvezdana Snoj, Mojca Sojar, 

Denis Striković, Nataša Sukič, Danilo Šarić, Mojca Škrinjar,  Francka Trobec, Maja Urbanc, Nada 

Verbič, Janez Žagar, Jelka Žekar, Julka Žibert in Ana Žličar.  

 

Seje se niso udeležili svetniki: prof. dr. Gregor Tomc, Mojca Kucler Dolinar, Tone Podobnik, mag. 

Nevzet Porić in dr. Anže Logar.  

 

Seja se je pričela ob 15.35 uri ob navzočnosti 33 svetnikov. 

 

Dnevni red 34. seje so svetniki prejeli s sklicem seje: 

1. Potrditev zapisnika 33. 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 Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem  

           prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – strateški del  

      b) Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem  

    prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del 

6. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi plovbnega režima s 

predlogom za hitri postopek  

7. Predlog Sklepa o imenovanju revizorja letnih poročil Javnega stanovanjskega sklada 

Mestne občine Ljubljana za leti 2018 in 2019 

8. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za delno prenovo 428 

Tomačevo  

9. Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 412 

Železniška tovorna postaja - del  

10. Predlog Odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Mestni občini Ljubljana s 

predlogom za hitri postopek  

11. Predlog Odloka o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo 

namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana s 

predlogom za hitri postopek  

12. a) Predlog Sklepa o določitvi dela plače za delovno uspešnost direktorice javnega  
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           zavoda Mestno gledališče ljubljansko za leto 2017 iz naslova prodaje blaga in storitev  

           na trgu  

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

           zavoda Kinodvor za leto 2017 iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu  

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

          Slovensko mladinsko gledališče za leto 2017 iz naslova prodaje blaga in storitev na  

          trgu  

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

          zavoda Lutkovno gledališče Ljubljana za leto 2017 iz naslova prodaje blaga in  

          storitev na trgu  

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

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

13. Predlog Odloka o razglasitvi palače Kazina za kulturni spomenik lokalnega pomena  

14. Osnutek Odloka o razglasitvi cerkve Sv. Marjete na Prežganju za kulturni spomenik 

lokalnega pomena 

 

Po sklicu seje so svetniki prejeli predloge svetnika Mirka Brniča Jagra za umik treh točk z dnevnega 

reda 34. seje mestnega sveta, in sicer: 

- 5. točke z naslovom »a) Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem 

prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – strateški del in b) Predlog Odloka o 

spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 

– izvedbeni del«; 

- 8. točke z naslovom »Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za delno 

prenovo 428 Tomačevo« in 

- 11. točke z naslovom »Predlog Odloka o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za 

spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu Mestne občine 

Ljubljana s predlogom za hitri postopek«.  

 

O dnevnem redu je razpravljal svetnik Mirko Brnič Jager. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje:  

 

1. PREDLOG SKLEPA svetnika Mirka Brniča Jagra za spremembo dnevnega reda:  
 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se predlagana 5. točka z naslovom 

»a) Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu 

Mestne občine Ljubljana – strateški del; b) Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del« umakne z 

dnevnega reda 34. seje mestnega sveta. Ostale točke se ustrezno preštevilčijo. 

 

Navzočnost je priglasilo 29 svetnikov. 

Za je glasovalo 5 svetnikov. Proti je glasovalo 24 svetnikov. 

 

Predlagana sprememba dnevnega reda ni bila sprejeta. 

 

 

2. PREDLOG SKLEPA svetnika Mirka Brniča Jagra za spremembo dnevnega reda:  
 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se predlagana 8. točka z naslovom 

»Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za delno prenovo 428 

Tomačevo« umakne z dnevnega reda 34. seje mestnega sveta. Ostale točke se ustrezno 

preštevilčijo. 

 

Navzočnost se ni spremenila (29 svetnikov). 

Za je glasovalo 5 svetnikov. Proti je glasovalo 25 svetnikov. 
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Predlagana sprememba dnevnega reda ni bila sprejeta. 

 

 

3. PREDLOG SKLEPA svetnika Mirka Brniča Jagra za spremembo dnevnega reda:  
 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se predlagana 11. točka z naslovom 

»Predlog Odloka o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske 

rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana s predlogom za hitri 

postopek« umakne z dnevnega reda 34. seje mestnega sveta. Ostale točke se ustrezno 

preštevilčijo. 

 

Navzočnost se ni spremenila (29 svetnikov). 

Za je glasovalo 5 svetnikov. Proti je glasovalo 24 svetnikov. 

 

Predlagana sprememba dnevnega reda ni bila sprejeta. 

 

 

Nato je župan dal na glasovanje:  

 

PREDLOG SKLEPA: 
 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog dnevnega reda 34. seje mestnega sveta. 

  

Navzočnost se ni spremenila (29 svetnikov). 

Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki. 

 

Predlagani dnevni red je bil sprejet. 

 

 

AD 1. 

 

POTRDITEV ZAPISNIKA 33. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli po sklicu seje.  

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi zapisnik 33. seje Mestnega sveta Mestne občine 

Ljubljana z dne 16. aprila 2018. 

 

Navzočnost je priglasilo 31 svetnikov. 

Za je glasovalo 31 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 seje.  
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Pisno vprašanje z zahtevo za ustno predstavitev sta poslala svetnika Matej Javornik (glede ceste 

Besnica-Janče) in Mirko Brnič Jager (glede plaže ob Savi).  

 

Vprašanja in pobude so poslali: 

- svetnica Ksenija Sever (glede  

  1. asfaltiranja Taborske ceste, 

  2. umiritve prometa na Taborski cesti), 

- svetnica Mojca Škrinjar (glede prometnega režima na Verovškovi, Aljaževi in Černetovi), 

- svetnica Nataša Sukič (glede  

  1. sanacije nadvoza – Podutiška cesta, 

  2. plačevanja prispevkov delavcem LPP, 

  3. glasovanja g. Dejana Crneka v Državnem svetu, 

  4. kršitev delavskih pravic delavcem KPL), 

- svetnik Mirko Brnič Jager (glede klopi v krajinskem parku Rožnik, Šišenski hrib in Tivoli) 

   

Odgovore na vprašanja s 33. seje mestnega sveta so prejeli vsi svetniki.  

 

1. 

Besedo za ustno postavitev vprašanja je župan dal svetniku Mateju Javorniku. 

 

Na vprašanje svetnika je odgovoril David Polutnik, vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti in 

promet. 

 

2. 

Besedo za ustno postavitev vprašanja je župan dal svetniku Mirku Brniču Jagru. 

 

Na vprašanje svetnika je odgovorila Nataša Jazbinšek Sršen, vodja Oddelka za varstvo okolja. 

 

 

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 

NADOMESTNEGA ČLANA ODBORA ZA VARSTVO OKOLJA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

Za člana Odbora za varstvo okolja se namesto dr. Milana OROŽNA ADAMIČA imenuje: 
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Ivan OVEN. 

 

II. 

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

 

Navzočnost je priglasilo 30 svetnikov. 

Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

2. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJA OSNOVNE ŠOLE FRANCA 

ROZMANA STANETA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Božu STARAŠINIČU se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnatelja Osnovne šole Franca 

Rozmana Staneta. 

 

Navzočnost se ni spremenila (30 svetnikov). 

Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

3. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJA OZ. RAVNATELJICO 

GLASBENE ŠOLE LJUBLJANA VIČ - RUDNIK 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Saši POTISKU in Nevenki TRŠAN HOČEVAR se da pozitivno mnenje h kandidaturi za 

ravnatelja oz. ravnateljico Glasbene šole Ljubljana Vič - Rudnik. 

 

Navzočnost se ni spremenila (30 svetnikov). 

Za je glasovalo 33 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

4. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO EKONOMSKE ŠOLE 

LJUBLJANA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Emi KOZAR se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Ekonomske šole Ljubljana. 

 

Navzočnost se ni spremenila (30 svetnikov). 

Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
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Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 5. 

 

A) PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 

OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU MESTNE OBČINE LJUBLJANA – STRATEŠKI 

DEL 

 

B) PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O OBČINSKEM 

PROSTORSKEM NAČRTU MESTNE OBČINE LJUBLJANA – IZVEDBENI DEL 

 

Ker sta se točki navezovali ena na drugo, je župan predlagal, da se uvodni obrazložitvi  opravita  za 

obe točki skupaj, obravnava in glasovanje pa sta potekala za vsako točko  posebej. 

 

Gradivo za obe točki so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli amandmaje svetnika Mirka 

Brniča Jagra, amandma župana, poročila pristojnega Odbora za urejanje prostora s priporočili in 

naslednjih zainteresiranih delovnih teles: 

- Odbora za lokalno samoupravo in 

- Odbora za zdravje in socialno varstvo. 

 

Lilijana Jankovič Grobelšek, vodja Odseka za prostorske planske akte v Oddelku za urejanje 

prostora, je podala uvodno obrazložitev za obe točki.  

 

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

 

Predsednik Statutarno pravne komisije Klemen Babnik je povedal stališče komisije za obe točki. 

 

Župan je povedal, da se obravnava predloga odloka na podlagi 135. člena Poslovnika Mestnega sveta 

Mestne občine Ljubljana opravi po vrstnem redu posebej o vsakem členu, h kateremu so vloženi 

amandmaji. Razprava o posameznem členu je omejena na razpravo o amandmajih, ki so vloženi k 

temu členu. Glasovanje o amandmajih se opravi takoj po končani razpravi o amandmajih k 

posameznemu členu. 

 

Nato je župan dal najprej v obravnavo 

 

A) PREDLOG ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA - STRATEŠKI DEL 

 

I. 

O 65. členu predloga odloka, h kateremu je svetnik Mirko Brnič Jager vložil amandma, sta 

razpravljala svetnik Mirko Brnič Jager in župan. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 

 

AMANDMA svetnika Mirka Brniča Jagra: 

 

V Predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah OPN MOL – SD se v četrtem odstavku  65. 

člena črta  3. alineja, ki se glasi: »Nadgorica – območje ob regionalni cesti Ljubljana – Domžale 

in ob železnici – predvsem za razvoj pretežno poslovnih dejavnosti in območje za razvoj centra 

varne vožnje z dopolnilnimi dejavnostmi.«  

Ustrezno se spremenijo tudi naslednje karte v poglavju: 

3.3 Spremembe in dopolnitve kart  

in sicer : Zasnova prostorskega razvoja: karta 1 
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Črtajo naj se spremembe pod zaporedno številko 2 in 60 

Osnovna namenska raba: karta 2 

Črtajo naj se spremembe pod zaporedno številko 7 in 28 

Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč: karta 3 

Črtajo naj se spremembe pod zaporedno številko 22 in 32 

 

Navzočnost je priglasilo 35 svetnikov. 

Za je glasovalo 5 svetnikov. Proti je glasovalo 23 svetnikov. 

 

Amandma ni bil sprejet. 

 

 

II. 

O 79. členu predloga odloka, h kateremu je župan vložil amandma, ni razpravljal nihče, zato je 

župan dal na glasovanje 

 

AMANDMA župana: 

 

V sedemnajstem odstavku 79. člena, v  besedilu sklopa (B) poglavja 7.3. Energetika, se prvi 

stavek spremeni tako, da se glasi: "Utekočinjen naftni plin (avtoplin, LPG), utekočinjen 

zemeljski plin (LNG) in stisnjen zemeljski plin (CNG) so okolju prijazna plinska goriva za 

uporabo v motornih vozilih, katerih uporaba lahko znatno pripomore k zmanjšanju emisij v 

prometu.", v drugem stavku pa se kratica »LPG« nadomesti s kratico »LNG«. 

 

Navzočnost se ni spremenila (35 svetnikov). 

Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Amandma je bil sprejet. 

 

 

III. 

O 80. členu predloga odloka, h kateremu je svetnik Mirko Brnič Jager vložil amandmaja, sta 

razpravljala svetnika Mirko Brnič Jager in Irena Kuntarič Hribar. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje: 

 

1. AMANDMA svetnika Mirka Brniča Jagra: 

 

V Predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah OPN MOL – SD se v prvem odstavku 80. 

člena,  v  besedilu poglavja z naslovom  7.4.1. Oskrba z vodo, prvem odstavku  razdelka (B) 

ZASNOVE IN USMERITVE  spremeni prvi stavek tako da se glasi: » Oskrba MOL s pitno 

vodo temelji, v veliki večini na podzemni vodi Ljubljanskega polja in v manjši meri 

Ljubljanskega barja ter nekaterih manjših vodnih virov na obrobju mesta, predvsem v 

zahodnem delu MOL.«; 

 

Navzočnost se ni spremenila (35 svetnikov). 

Za sta glasovala 2 svetnika. Proti je glasovalo 24 svetnikov. 

 

Amandma ni bil sprejet. 
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2. AMANDMA svetnika Mirka Brniča Jagra: 

 

V Predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah OPN MOL – SD se v prvem odstavku 80. 

člena,  v  besedilu poglavja z naslovom  7.4.2. Odvajanje in čiščenje odpadne vode, tretji 

odstavek  razdelka (B) ZASNOVE IN USMERITVE spremeni tako, da se glasi:  

»Načrtovana je gradnja zbiralnika C0, ki bo potekal ob desnem bregu Save od mostu čez Savo 

na Ježici do CČN Ljubljana v Zalogu.«. 

 

Navzočnost se ni spremenila (35 svetnikov). 

Za je glasoval 1 svetnik. Proti je glasovalo 20 svetnikov. 

 

Amandma ni bil sprejet. 

 

 

Nato je dal župan na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

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

Odloka o občinskem prostorskem   načrtu Mestne občine Ljubljana – strateški del skupaj s 

sprejetim amandmajem. 

 

Obrazložitev glasu so podali svetniki: Matej Javornik, Janez Žagar, Janez Moškrič, Mirko Brnič 

Jager, Nataša Sukič in Mojca Škrinjar. 

 

Navzočnost se ni spremenila (35 svetnikov). 

Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki. 

 

Svetnik Janez Žagar je zahteval ponovitev glasovanja. 

 

Župan je dal predlog sklepa ponovno na glasovanje. 

 

Navzočnost se ni spremenila (35 svetnikov). 

Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti je glasovalo 7 svetnikov. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

B) PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O OBČINSKEM 

PROSTORSKEM NAČRTU MESTNE OBČINE LJUBLJANA – IZVEDBENI DEL 

 

O delu predloga odloka, h kateremu je svetnik Mirko Brnič Jager vložil amandma, je razpravljal 

svetnik Mirko Brnič Jager. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 

 

AMANDMA svetnika Mirka Brniča Jagra: 

 

V OPPN 158: SEVERNA TANGENTA, EUP: ŠE – 713, RABA, USMERITEV ZA EUP,  

PROMETNA INFRASTRUKTURA  se za besedo treba izbriše: »štiripasovno« in jo nadomesti 

z besedami: »dvopasovno cesto z odstavnima pasovoma«.  

 

Nov stavek s predlagano spremembo se glasi: » Urediti je treba dvopasovno cesto z odstavnima 

pasovoma, z zelenicami, kolesarskimi stezami in hodniki za pešce. «  
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Navzočnost se ni spremenila (35 svetnikov). 

Za je glasovalo 6 svetnikov. Proti je glasovalo 24 svetnikov. 

 

Amandma ni bil sprejet. 

 

 

Nato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

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

Odloka o občinskem prostorskem   načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del. 
 

Obrazložitev glasu so podali svetniki: Anton Kranjc, Mirko Brnič Jager, Denis Striković, Matej 

Javornik, Mojca Škrinjar, dr. Dragan Matić, Janez Moškrič in Ana Žličar. 

 

Svetnica Ana Žličar je podala POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da mag. Miran Gajšek, vodja 

Oddelka za urejanje prostora, pojasni ključne točke iz pisnega odgovora občanki iz Rožne doline, 

katere pismo so prejeli vsi svetniki. 

 

Župan je podal pojasnilo v zvezi s postopkovnim predlogom sklepa svetnice Ane Žličar. 

 

Svetnika Mirko Brnič Jager in Nataša Sukič sta podala POSTOPKOVNI PREDLOG glede poziva 

mag. Miranu Gajšku, da poda pojasnila v zvezi s pismom občanke.  

 

Mag. Miran Gajšek je podal pojasnila.  

 

Navzočnost se ni spremenila (35 svetnikov). 

Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti je glasovalo 11 svetnikov. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 6. 

 

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O DOLOČITVI 

PLOVBNEGA REŽIMA 

 

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

javne službe in promet. 

  

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

 

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

 

Podpredsednik 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 

določitvi plovbnega režima po hitrem postopku ni razpravljal nihče, zato je župan dal na 

glasovanje 
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PREDLOG SKLEPA: 

 

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

dopolnitvah Odloka o določitvi plovbnega režima sprejme po hitrem postopku. 

 

Navzočnost je priglasilo 36 svetnikov. 

Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

2.) 

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi plovbnega režima 

 

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 določitvi plovbnega režima. 

 

Navzočnost se ni spremenila (36 svetnikov). 

Za je glasovalo 33 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 7. 

 

PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU REVIZORJA LETNIH POROČIL JAVNEGA 

STANOVANJSKEGA SKLADA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETI 2018 IN 2019 

 

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

finance. 

 

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

 

Predsednica pristojnega Odbora za finance mag. Mojca Lozej je predstavila stališče odbora. 

 

Podpredsednik 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 imenovanju revizorja letnih 

poročil Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leti 2018 in 2019. 

 

Navzočnost je priglasilo 34 svetnikov. 

Za je glasovalo 34 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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AD 8. 

 

PREDLOG ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA 

DELNO PRENOVO 428 TOMAČEVO 

 

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

urejanje prostora. 

 

Irena Ostojić, vodja Odseka za prostorske izvedbene akte in prenovo Oddelka za urejanje prostora, je 

podala uvodno obrazložitev.  

 

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

 

Podpredsednik Statutarno pravne komisije Marjan Sedmak je povedal stališče komisije. 

 

Ker k predlogu Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za delno prenovo 428 

Tomačevo ni bil vložen noben amandma, ni bilo razprave, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o občinskem podrobnem 

prostorskem načrtu za delno prenovo 428 Tomačevo. 

 

Obrazložitev glasu je podal svetnik Mirko Brnič Jager. 

 

Navzočnost je priglasilo 29 svetnikov. 

Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 9. 

 

DOPOLNJENI OSNUTEK ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM 

NAČRTU 412 ŽELEZNIŠKA TOVORNA POSTAJA - DEL 

 

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 Oddelka za urejanje prostora, je 

podala uvodno obrazložitev.  

 

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

 

Podpredsednik Statutarno pravne komisije Marjan Sedmak je povedal stališče komisije. 

 

Razpravljali so svetniki Mirko Brnič Jager, Aleš Čerin, Matej Javornik, Denis Striković, Janez Žagar 

in Janez Moškrič ter župan. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem 

podrobnem prostorskem načrtu 412 Železniška tovorna postaja - del skupaj s pripombami. 
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Navzočnost je priglasilo 34 svetnikov. 

Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 10. 

 

PREDLOG ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V 

MESTNI OBČINI LJUBLJANA S PREDLOGOM ZA HITRI POSTOPEK 

 

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

finance. 

 

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

 

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

 

Podpredsednik 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 določitvi stroškov lokacijske preveritve 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 se Odlok o določitvi stroškov 

lokacijske preveritve v Mestni občini Ljubljana sprejme po hitrem postopku. 

 

Navzočnost je priglasilo 30 svetnikov. 

Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

2.) 

Predlog Odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Mestni občini Ljubljana 

 

Razpravljala sta svetnika Ksenija Sever in Janez Žagar. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje  

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o določitvi stroškov lokacijske 

preveritve v Mestni občini Ljubljana. 

 

Navzočnost se ni spremenila (30 svetnikov). 

Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti je glasovalo 5 svetnikov. 

 

Ponovitev glasovanja je zahteval svetnik Mirko Brnič Jager. 

 

Župan je dal predlog sklepa ponovno na glasovanje. 
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Navzočnost se ni spremenila (30 svetnikov). 

Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti je glasovalo 7 svetnikov. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 11. 

 

PREDLOG ODLOKA O DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD 

ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE PROSTORA V OBČINSKEM PROSTORSKEM 

NAČRTU MESTNE OBČINE LJUBLJANA S PREDLOGOM ZA HITRI POSTOPEK 

 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli še amandma Svetniškega kluba 

NSi in poročilo pristojnega Odbora za  finance. 

 

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

 

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

 

Podpredsednik 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 določitvi takse za obravnavanje zasebnih 

pobud za spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu Mestne občine 

Ljubljana po hitrem postopku so razpravljali svetniki Janez Moškrič, Marjan Sedmak in Mirko 

Brnič Jager. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se Odlok o določitvi takse za 

obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v občinskem 

prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana sprejme po hitrem postopku. 

 

Navzočnost je priglasilo 35 svetnikov. 

Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti je glasovalo 9 svetnikov. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

2.) 

Predlog Odloka o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske 

rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana 

 

O aktu v celoti sta razpravljala svetnika Janez Žagar in Mirko Brnič Jager. 

 

I. 

O 2. členu predloga odloka, h kateremu je Svetniški klub NSi vložil amandma, so razpravljali 

svetniki Mojca Sojar, Nataša Sukič, Mirko Brnič Jager in Irena Kuntarič Hribar. 

 

Po razpravi je župan dal na glasovanje  

 

AMANDMA Svetniškega kluba NSi: 
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2. člen se spremeni tako, da se glasi: »Višina takse za posamezno pobudo za spremembo 

namenske rabe prostora iz prejšnjega odstavka znaša:  

- za spremembo osnovne namenske rabe prostora 90 evrov 

- za spremembo podrobnejše namenske rabe prostora 75 evrov« 

 

Navzočnost se ni spremenila (35 svetnikov). 

Za je glasovalo 9 svetnikov. Proti je glasovalo 24 svetnikov. 

 

Amandma ni bil sprejet. 

 

 

Nato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o določitvi takse za 

obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v občinskem 

prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana. 
 

Navzočnost se ni spremenila (35 svetnikov). 

Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti je glasovalo 7 svetnikov. 

 

Svetnica Nataša Sukič je zahtevala ponovitev glasovanja. 

 

Župan je dal predlog sklepa ponovno na glasovanje. 

 

Navzočnost se ni spremenila (35 svetnikov). 

Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti je glasovalo 8 svetnikov. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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AD 12. 

 

A) PREDLOG SKLEPA O DOLOČITVI DELA PLAČE ZA DELOVNO USPEŠNOST 

DIREKTORICE JAVNEGA ZAVODA MESTNO GLEDALIŠČE LJUBLJANSKO ZA LETO 

2017 IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 

 

B) PREDLOG SKLEPA O DOLOČITVI DELA PLAČE ZA DELOVNO USPEŠNOST 

DIREKTORICE JAVNEGA ZAVODA KINODVOR ZA LETO 2017 IZ NASLOVA 

PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 

 

C) PREDLOG SKLEPA O DOLOČITVI DELA PLAČE ZA DELOVNO USPEŠNOST 

DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA SLOVENSKO MLADINSKO GLEDALIŠČE ZA LETO 

2017 IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 

 

D) PREDLOG SKLEPA O DOLOČITVI DELA PLAČE ZA DELOVNO USPEŠNOST 

DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA LUTKOVNO GLEDALIŠČE LJUBLJANA ZA LETO 

2017 IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 

 

E) PREDLOG SKLEPA O DOLOČITVI DELA PLAČE ZA DELOVNO USPEŠNOST 

DIREKTORICE JAVNEGA ZAVODA ŽIVALSKI VRT LJUBLJANA ZA LETO 2018 IZ 

NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 

 

Župan je predlagal, da se uvodne obrazložitve podajo skupaj za točke a, b, c, d in e. Razprava in 

glasovanje pa bosta potekala o vsakem predlogu posebej. 

 

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

kulturo in raziskovalno dejavnost in varstvo okolja. 

 

Mag. Mateja Demšič, vodja Oddelka za kulturo, je podala uvodno obrazložitev za vse točke.  

 

Denis Striković, član Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost, je podal stališče odbora za točke 

a, b, c in d. 

 

Mirko Brnič Jager, predsednik Odbora za varstvo okolja, je podal stališče za točko e. 

 

Podpredsednik Statutarno pravne komisije Marjan Sedmak je povedal stališče komisije. 

 

A) PREDLOG SKLEPA O DOLOČITVI DELA PLAČE ZA DELOVNO USPEŠNOST 

DIREKTORICE JAVNEGA ZAVODA MESTNO GLEDALIŠČE LJUBLJANSKO ZA LETO 

2017 IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 

 

Razpravljali so svetnici Nataša Sukič in Ana Žličar ter župan. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 

 

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 2017 iz naslova 

prodaje blaga in storitev na trgu. 

 

Navzočnost je priglasilo 31 svetnikov. 

Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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B) PREDLOG SKLEPA O DOLOČITVI DELA PLAČE ZA DELOVNO USPEŠNOST 

DIREKTORICE JAVNEGA ZAVODA KINODVOR ZA LETO 2017 IZ NASLOVA 

PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

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

uspešnost direktorice javnega zavoda Kinodvor za leto 2017 iz naslova prodaje blaga in storitev 

na trgu. 

 

Navzočnost se ni spremenila (31 svetnikov). 

Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

C) PREDLOG SKLEPA O DOLOČITVI DELA PLAČE ZA DELOVNO USPEŠNOST 

DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA SLOVENSKO MLADINSKO GLEDALIŠČE ZA LETO 

2017 IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

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

uspešnost direktorja javnega zavoda Slovensko mladinsko gledališče za leto 2017 iz naslova 

prodaje blaga in storitev na trgu.  

 

Navzočnost se ni spremenila (31 svetnikov). 

Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

D) PREDLOG SKLEPA O DOLOČITVI DELA PLAČE ZA DELOVNO USPEŠNOST 

DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA LUTKOVNO GLEDALIŠČE LJUBLJANA ZA LETO 

2017 IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

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 2017 iz naslova 

prodaje blaga in storitev na trgu. 

 

Navzočnost se ni spremenila (31 svetnikov). 

Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Svetnica Mojca Škrinjar je zahtevala ponovitev glasovanja. 

 

Župan je dal predlog sklepa ponovno na glasovanje. 
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Navzočnost se ni spremenila (31 svetnikov). 

Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

E) PREDLOG SKLEPA O DOLOČITVI DELA PLAČE ZA DELOVNO USPEŠNOST 

DIREKTORICE JAVNEGA ZAVODA ŽIVALSKI VRT LJUBLJANA ZA LETO 2018 IZ 

NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

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 2017 iz naslova 

prodaje blaga in storitev na trgu. 

 

Navzočnost se ni spremenila (31 svetnikov). 

Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 13. 

 

PREDLOG ODLOKA O RAZGLASITVI PALAČE KAZINA ZA KULTURNI SPOMENIK 

LOKALNEGA POMENA 

 

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

kulturo in raziskovalno dejavnost. 

 

Miljana Smrdel iz Oddelka za kulturo je podala uvodno obrazložitev.  

 

Denis Striković, član Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost, je podal stališče odbora. 

 

Podpredsednik Statutarno pravne komisije Marjan Sedmak je povedal stališče komisije. 

 

Ker k predlogu Odloka o razglasitvi palače Kazina za kulturni spomenik lokalnega pomena ni 

bil vložen noben amandma, ni bilo razprave, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o razglasitvi palače Kazina za 

kulturni spomenik lokalnega pomena. 

 

Navzočnost je priglasilo 30 svetnikov. 

Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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AD 14. 

 

OSNUTEK ODLOKA O RAZGLASITVI CERKVE SV. MARJETE NA PREŽGANJU ZA 

KULTURNI SPOMENIK LOKALNEGA POMENA 

 

Po sklicu seje so prejeli poročilo pristojnega Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost. 

 

Miljana Smrdel iz Oddelka za kulturo je podala uvodno obrazložitev.  

 

Denis Striković, član Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost, je podal stališče odbora. 

 

Podpredsednik 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 osnutek Odloka o razglasitvi cerkve Sv. Marjete 

na Prežganju za kulturni spomenik lokalnega pomena. 
 

Navzočnost je priglasilo 33 svetnikov. 

Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

Ker k osnutku Odloka o razglasitvi cerkve Sv. Marjete na Prežganju za kulturni spomenik lokalnega 

pomena ni bilo pripomb (ki bi se nanašale na spremembe in dopolnitve njegovega besedila), je župan 

v skladu s petim odstavkom 122. člena poslovnika mestnega sveta dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Po sprejemu osnutka Odloka o razglasitvi cerkve Sv. Marjete na Prežganju za kulturni 

spomenik lokalnega pomena Mestni svet Mestne občine Ljubljana še na isti seji preide na 

obravnavo in dokončno odločanje o predlogu odloka in sprejme predlog Odloka o razglasitvi 

cerkve Sv. Marjete na Prežganju za kulturni spomenik lokalnega pomena. 

 

Navzočnost se ni spremenila (33 svetnikov). 

Za je glasovalo 33 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

S tem je bil izčrpan dnevni red 34. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, zato je župan ob 

18.37 uri sejo končal.  

 

 

Vodja 

Službe za organiziranje dela mestnega sveta 

Matjaž Bregar 

 

Župan 

Mestne občine Ljubljana 

Zoran Janković 

 

 

 

 


