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MESTNA OBČINA LJUBLJANA  

MESTNI SVET                                                                                 

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana 
 306 10-10 ,   306-12-14 

 
 
Številka: 0600-17/2004-3 
Datum  : 12.07.04 
 
 
MAGNETOGRAMSKI ZAPIS 29. IZREDNE SEJE 
MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE LJUBLJANA, ki je potekala v ponedeljek, 
12.07.2004, s pričetkom ob 15.30 uri, v Veliki sejni dvorani Mestne hiše, Mestni trg 1, v 
Ljubljani 
 
 
GA. DANICA SIMŠIČ 
…navzoči. Iz Službe za pripravo sej mestnega sveta, so mi sporočili, da je navzočih 28 
svetnic in svetnikov. Torej je Mestni svet Mestne občine Ljubljana sklepčen in lahko začne z 
delom.  
Svojo odsotnost pa so opravičili: svetnici – gospa Cvetka Selšek in gospa Marinka Levičar, 
ter svetnik gospod Mihael Jarc.  
 
Za 29. izredno sejo je določen naslednji – ena sama točka. In to je  
DNEVNI RED: 
 

1. Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno 
izobraževalnega zavoda Vrtec Vodmat, s predlogom za sprejem po hitrem 
postopku. 

 
O dnevnem redu izredne seje, mestni svet skladno s 57. členom Poslovnika Mestnega sveta 
Mestne občine Ljubljana ne razpravlja in ne glasuje. 
 
 
Tako, da prehajamo k 1. točki.  
 
Pred to 1. točko, pa bi vas, spoštovane svetnice in svetniki in drugi navzoči – rada obvestila o 
dveh stvareh. 
Najprej o tem, da je bil danes ob 15 uri in 5 minut potres z epicentrom v Kobaridu. 4,9 stopnje 
po Rihterju. Podatka o vplivu na Mestno občino Ljubljana še nimamo. Po zagotovilu 
pristojnih pa menijo, da ta potres, z epicentrom v Kobaridu, ne bi smel imeti kakršnih koli 
resnih posledic za Mestno občino Ljubljana. 
Takoj, ko bom dobila podatke, kakšne stopnje je bil ta potres v Mestni občini Ljubljana in 
kakšne so morebitne posledice, vas bom seveda o tem obvestila. 
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In naslednja informacija, ki vam jo želim posredovati je, da sem nekaj minut pred 15 uro 
dobila Odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki je odločalo o moji pritožbi glede, 
delovno bom rekla – džamije. In je odločilo, da referenduma o tem ne sme biti.  
Najprej moram reči, da sem izredno vesela, da je ustavno sodišče sprejelo tako postopek, po 
katerem smo prišli do te odločitve, kot tudi… 
 
 
… iz dvorane – nerazumljivo… 
 
 
… kot tudi … informacija je… Kot tudi o tem, da se je ustavno sodišče odločilo, da presoja 
po vsebini. O nadaljnjih seveda vsebinskih odgovorih, za nadaljnje vsebinske odgovore – bom 
pa na voljo kasneje. Menim pa, da sta obe stvari, tako potres, kot odločitev o tem, da 
referenduma o džamiji ne sme biti, dovolj resni, da mi je dovoljeno o tem dati informacijo na 
seji mestnega sveta. Ki ga tudi vodim. 
 
In zdaj prehajam na prvo točko dnevnega reda, to je 
AD 1. 
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBI ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA 
VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA VRTEC VODMAT, S PREDLOGOM 
ZA SPREJETJE PO HITREM POSTOPKU 
 
 
Gradivo za to točko ste prejeli s sklicem seje.  
In zdaj prosim predstavnico predlagateljice, gospo Francko Trobec, načelnico Oddelka za 
predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport, da poda uvodno obrazložitev. Izvolite prosim. 
 
 
GA. FRANCKA TROBEC 
Hvala lepa. Spoštovana gospa županja, spoštovane svetnice in svetniki. Meni je žal, da je 
danes blo potrebno sklicat 29. Izredno sejo samo zaradi te spremembe, ki je formalnega 
značaja in ki jo k sreči nismo zakrivili v mestni upravi. Pač pa gre za splet okoliščin. Namreč, 
že leta 82, je Geodetska uprava spremenila hišno številko na Korytkovi 24 – 26, samo v 
številko 24 in o tem obvestila lastnika vrtca. To je bivšo občino Ljubljana Center, ne pa tudi 
vrtca. Ker od takrat naprej ni bilo nobenih statusnih sprememb vrtca, ni seveda niti prišlo do 
potrebe, oziroma do spremembe v vrtcu. Ob reorganizaciji vrtcev, pa se je seveda v 
samostojni zavod tudi preoblikoval tudi Vrtec Vodmat in v želji po odprtju transakcijskega 
računa, je na DURS-u seveda prišlo do tega zapleta. In zato ne morejo odpreti transakcijskega 
računa.  
Gre dejansko zgolj za formalno uskladitev s hišno številko, ki jo je Geodetska uprava s 
svojimi pristojnostmi spremenila že takrat. Zato prosim za hitri postopek in spremembo akta o 
ustanovitvi. Hvala lepa. 
 
 
GA. DANICA SIMŠIČ 
Hvala lepa, gospa načelnica. Skladno s 50. členom Poslovnika Mestnega sveta, mestni svet ne 
more odločati o zadevi, o kateri pristojno delovno telo ni razpravljalo in sprejemalo odločitve. 
Razen, če mestni svet ne odloči drugače. 
Glede na to, da sem sama za to informacijo, ki vam je bila pravkar posredovana, zvedela 
danes dopoldne, dajem na glasovanje  
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PREDLOG SKLEPA, 
da mestni svet, da se odloči, da bo odločal o tej točki dnevnega reda.  
 
Kajti gre za, resda – formalno vprašanje. Po drugi strani pa gre tudi za povsem vsebinsko 
vprašanje. Če tega danes ne obravnavamo in če te odločitve ne sprejmemo, potem bodo vsi 
zaposleni v vrtcu, ostali do konca septembra brez plače in seveda tudi vrtec brez vseh 
sredstev, ker mu jih ne bomo smeli nakazovati. 
 
Torej, na glasovanje dajem 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Mestni svet bo določal o tej točki dnevnega reda. 
 
 
Najprej ugotavljamo navzočnost.  
Ugotavljanje navzočnosti zaključujem. 
Navzočnost je prijavilo 20 svetnic in svetnikov. 
 
Glede na to, predlagam, da ponovno ugotavljamo navzočnost. 
Kajti prepričana sem, da je v dvorani več svetnic in svetnikov. Torej, ponovno ugotavljamo 
navzočnost za glasovanje o tem predlogu sklepa. 
Navzočnost, ugotavljanje navzočnosti zaključujem. 
25 navzočih svetnic in svetnikov. 
 
In  glasujemo, kdo je za tak predlog sklepa in kdo mu nasprotuje. 
Glasovanje zaključujem. 
ZA je glasovalo 23 svetnic in svetnikov. 
PROTI NIHČE. 
Ugotavljam, da je SKLEP SPREJET. 
 
In zdaj smo pri določanju o tem, da bo mestni svet obravnaval akt po hitrem postopku.  
Na glasovanje, oziroma v razpravo dajem najprej 
PREDLOG SKLEPA: 
Za sprejem Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega 
zavoda Vrtec Vodmat – po hitrem postopku. 
 
Odpiram razpravo. Želi kdo razpravljati? Gospod Kovačič, izvolite. 
 
 
G. DIMITRIJ KOVAČIČ 
Hvala. No jaz se nisem oglasil prej, čeprav seveda menim, da je ta seja nepotrebna. Kajti ne 
gre za vsebinsko spremembo. Ne glede na to, da je prav, da se ta napaka, oziroma 
pomanjkljivost v najkrajšem času razreši. Ampak, prepričan sem, da gre za popravek, ki se ga 
ustrezno uredi z uradnim popravkom in bi to lahko bilo na tak način storjeno, ne? Tako, da 
mislim, da ni potrebno, da o tem sklepa mestni svet, ker gre za očitno napako, ki… oziroma 
očitno uskladitev z odločbo geodetske službe. Hvala. 
 
 
GA. DANICA SIMŠIČ 
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Hvala lepa. Želi še kdo razpravljati? Če ne, razpravo zaključujem in rada bi pojasnila gospodu 
Kovačiču, da bi z največjim veseljem podpisala sklep o odpravi take napake. Če ne bi to 
odločitev sprejel mestni svet in bi to odločitev in popravo napake lahko sprejme samo mestni 
svet.  
 
Tako, da prehajamo na glasovanje. 
Ne vem, ali se je med tem navzočnost spremenila, ali ne. 
Zato… Ni? Dobro. 
 
Potem bomo šli, prešli kar na glasovanje o predlogu sklepa, ki sem ga prebrala. 
Glasujem, kdo je za tak predlog sklepa, da – torej sprejmemo odločitev po hitrem postopku in 
kdo nasprotuje? 
Glaso…, ugotavljanje, oziroma glasovanje zaključujem. 
ZA je glasovalo 24 svetnic in svetnikov. 
PROTI NIHČE. 
Ugotavljam, da je PREDLOG po hitrem postopku SPREJET. 
 
In tako prehajamo na glasovanje, oziroma razpravo in odločanje o  
PREDLOGU SKLEPA, ki se glasi: 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana, sprejme Predlog,  da se Odlok o spremembi 
Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Vodmat, sprejme 
po…ops, to pa ne bo prav…  
Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega 
zavoda Vrtec Vodmat se sprejme.  
 
Kdo je za to?  
Glasujemo. 
Glasovanje zaključujem. 
25 ZA. PROTI NIHČE. 
Ugotavljam, da JE TA SKLEP SPREJET. 
 
 
In s tem zaključujem izredno sejo, ter se vam zahvaljujem za razumevanje. 25 je glasovalo za, 
proti nihče… In prehajam na naslednjo sejo, za katero upam, da jo bo lahko prevzel, to 
vodenje prevzel… 
 
                                                                                                       ŽUPANJA 
 
                                                                                                       Danica SIMŠIČ 
 
Zapisala: 
Elizabeta Vadnal Gorjup 
Ljubljana, 12.07.04 
 
 
 
 
 


