
 
Številka: 0600-3/2003-7 
Datum:   27. 1. 2003 
 

Z A P I S N I K 
 
3. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, ki je bila sklicana: 
 
• v ponedeljek 27. januarja 2003 ob 15.30 uri.  

 
Seja je potekala v Veliki sejni dvorani Mestne občine Ljubljana, Magistrat, Mestni 
trg 1, Ljubljana. 
 
Sejo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana je vodila županja Mestne občine Ljubljana 
Danica SIMŠIČ. 
 
Na seji so bili navzoči članice in člani Mestnega sveta (v nadaljevanju svetniki): 
 
dr. Bojana BEOVIĆ, Peter Jožef BOŽIČ, Stanko BREZOVAR, Andrej BRUČAN, Anton 
COLARIČ, dr. Drago ČEPAR, Maja ČEPIČ, Dominik Sava ČERNJAK, mag. Janez 
DROBNIČ, Stanislava Marija FERENČAK MARIN, dr. Gregor GOMIŠČEK, Gregor 
ISTENIČ, Mihael JARC, Miha JAZBINŠEK, Miha KOPRIVŠEK, Dimitrij KOVAČIČ, 
Samo KUŠČER, Marinka LEVIČAR, Boris MAKOTER, Janko MÖDERNDORFER, Angela 
MURKO PLEŠ, mag. Igor OMERZA, Branko OMERZU, Miloš PAVLICA, prof. dr. 
Stanislav Radovan PEJOVNIK, Zvone PENKO, Dunja PIŠKUR-KOSMAČ, Viktorija 
POTOČNIK, Cvetka SELŠEK, Franc SLAK, Slavko SLAK, Eva STRMLJAN KRESLIN, 
Majda ŠIRCA, Marija ŠTERBENC, prof. dr. Darko ŠTRAJN, dr. Metka TEKAVČIČ, 
Marjeta VESEL-VALENTINČIČ, Janez VRBOŠEK, dr. Jože ZAGOŽEN, dr. Milan ZVER, 
Janez ŽAGAR in Janez ŽELEZNIK. 
 
Seje se niso udeležili: Roman JAKIČ-opr., Janez SODRŽNIK in Peter SUŠNIK-opr.  
 
3. izredna seja Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana se je pričela ob 15.45 uri ob 
navzočnosti 37 svetnikov. 
 
Mestni svet je bil sklepčen in je pričel z delom. 
 
Za 3. izredno sejo je bil določen naslednji DNEVNI RED: 
 
1. Predlog Sklepa o soglasju k akontativnemu izplačevanju povečane delovne 

uspešnosti v Javnem zavodu Lekarna Ljubljana za leto 2003 
2. Kadrovske zadeve. 
 
Svetniki o dnevnem redu izredne seje skladno s 57. členom Poslovnika Mestnega sveta 
Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju poslovnik) niso razpravljali in ne glasovali. 
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AD 1. 
PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K AKONTATIVNEMU IZPLAČEVANJU 

POVEČANE DELOVNE USPEŠNOSTI V JAVNEM ZAVODU LEKARNA 
LJUBLJANA ZA LETO 2003 

 
Gradivo za to točko in poročilo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja so 
svetniki prejeli s sklicem seje. Svetniki so med sejo prejeli tudi Informacijo Mestnemu svetu 
Mestne občine Ljubljana o podjetju Pharmakon v zvezi z anonimnim pismom ovadbe zoper 
delavce Lekarne Ljubljana. 
 
Uvodno obrazložitev je podala dr. Andreja ČRNAK - MEGLIČ, načelnica Oddelka za 
zdravstvo in socialno varstvo.  

Razpravljala sta svetnika Meta VESEL-VALENTINČIČ in Mihael JARC. 
 
Na vprašanja iz razprave je odgovarjala dr. Andreja ČRNAK-MEGLIČ, ki je predstavila tudi 
informacijo o podjetju Pharmakon. 
 
Določena pojasnila v zvezi z razpravo je podala tudi županja. 
 
Po končani razpravi je dala županja na glasovanje PREDLOG SKLEPA:  
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o soglasju k 
akontativnemu izplačevanju povečane delovne uspešnosti v Javnem zavodu Lekarna 
Ljubljana za leto 2003. 
 
Navzočnost je priglasilo 38 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 32 svetnikov. Proti je glasovalo 7 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 

 
 
 

AD 2. 
KADROVSKE ZADEVE 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli pred sejo. 
 
Svetniki so najprej obravnavali 
 
1. IMENOVANJE ŠTIRIH ČLANOV KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, 

VOLITVE IN IMENOVANJE 
 
Uvodno obrazložitev je podal Slavko SLAK, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja, povedal je tudi, da je komisija na svoji seji skladno s 156. členom 
poslovnika izžrebala črko »M« kot začetno črko za razvrstitev kandidatov za člane komisije 
na glasovalnem lističu. 
 
Županja je pojasnila, da glede na to, da več kot štirje kandidati kandidirajo za člane komisije, 
mestni svet skladno s 156. členom poslovnika opravi javno posamično glasovanje, če se svet 
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ne odloči za tajno glasovanje. Svetnik Janez ŽAGAR je predlagal tajno glasovanje, predlog je 
županja dala na glasovanje: 
 
Mestni svet glasuje tajno o imenovanju štirih članov Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja. 
 
Navzočnost je priglasilo 38 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 25 svetnikov. Proti je glasovalo 14 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 

Tajno glasovanje skladno s 83. členom poslovnika vodi tričlanska glasovalna komisija, zato je 
županja dala na glasovanje predlog sklepa o imenovanju tričlanske glasovalne komisije: 
 
V Glasovalno komisijo za imenovanje štirih članov Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja se imenujejo: 
 
1. Branko OMERZU, predsednik, 
2. Marjeta VESEL VALENTINČIČ, članica in 
3. dr. Bojana BEOVIĆ, članica. 
 
Navzočnost je priglasilo 28 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 35 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
Županja je najprej pojasnila postopek tajnega glasovanja in  ob 16.20 uri odredila pet minutni 
odmor, da je Glasovalna komisija prevzela glasovnice o imenovanju štirih članov komisije, 
pregledala glasovalni prostor ter pregledala in zapečatila glasovalno skrinjico.  

 
Tajno glasovanje se je pričelo ob 16.30 uri v Klubu 15, ko je županja začela z razdelitvijo 
glasovnic svetnicam in svetnikom po abecednem vrstnem redu in je trajalo do 16.50 ure. Po 
glasovanju je županja odredila odmor do 17.10 ure, da je Glasovalna komisija pripravila 
poročilo o tajnem glasovanju, katerega je po odmoru predstavil predsednik Branko 
OMERZU. 

 

Poročilo o tajnem glasovanju za člane štiri člane komisije je bilo naslednje: 
 
Na podlagi razdeljenih glasovnic je Glasovalna komisija ugotovila, da je bilo razdeljenih 42 
glasovnic. 
 
Oddanih je bilo 42 glasovnic. 
Veljavnih je bilo 41 glasovnic. 
Neveljavna je bila 1 glasovnica. 
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Kandidati so prejeli naslednje število glasov: 
 
1. Boris MAKOTER      26 
2. Janko MÖDERNDORFER    27 
3. dr. Jože ZAGOŽEN     16 
4. Stanislava Marija FERENČAK MARIN  26 
5. Mihael JARC      11 
6. Miha KOPRIVŠEK     29. 
 
 
Županja je na podlagi drugega odstavka 86. člena poslovnika objavila izid tajnega glasovanja. 
Za štiri člane Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja so bili imenovani: 

 
1. Boris MAKOTER, 

2. Janko MÖDERNDORFER,  

3. Stanislava Marija FERENČAK MARIN in 

4. Miha KOPRIVŠEK. 

 
Po tajnem glasovanju je županja odprla obravnavo k ostalim predlogom sklepov. Uvodno 
obrazložitev k predlogom sklepov je podal Slavko SLAK, predsednik Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja. 

Razpravljali so svetniki: dr. Gregor GOMIŠČEK, Miha JAZBINŠEK, Andrej BRUČAN in 
Dimitrij KOVAČIČ, ki je podal postopkovni predlog sklepa, katerega je županja dala na 
glasovanje. 
 
POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnika Dimitrija KOVAČIČA: 
 
Pred odločanjem o posameznih predlogih sklepov o oblikovanju delovnih teles se opravi 
splošna razprava. 
 
Navzočnost je priglasilo 38 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 27 svetnikov. Proti je glasovalo 11 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
Po glasovanju so s splošno razpravo nadaljevali svetniki Mihael JARC, ki se je odrekel 
predlagani kandidaturi v Odboru za zaščito, reševanje in civilno obrambo, Slavko SLAK, ki je 
odgovoril na pripombe svetnika Mihaela JARCA, Miha JAZBINŠEK in Andrej BRUČAN. 
 
 
2. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU STATUTARNO PRAVNE KOMISIJE  
 
Ker k temu predlogu sklepa ni bilo razprave, je dala županja na glasovanje PREDLOG 
SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o imenovanju Statutarno 
pravne komisije. 
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Navzočnost je priglasilo 33 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 28 svetnikov. Proti je glasovalo 7 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
3. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA POBUDE OBČANOV 
 
Ker razprave ni bilo, je dala županja na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o imenovanju Komisije za 
pobude občanov. 
 
Navzočnost je priglasilo 36 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 35 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
4. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA MEDNARODNE 

ODNOSE 
 
Pred začetkom razprave je županja svetnikom pojasnila, da je prišlo do napake in da se ime 
svetnika prof. dr. Darka ŠTRAJNA zamenja z imenom svetnika Antona COLARIČA. 
 
Razpravljali so svetniki: Janez VRBOŠEK, ki je predlagal, da se za predsednico komisije 
imenuje svetnico Viktorijo POTOČNIK, in dr. Gregor GOMIŠČEK. Županja je svetniku na 
njegov predlog odgovorila, da je komisija edina predlagateljica predloga sklepa za sestavo 
delovnega telesa in njegovih sprememb. S tem pojasnilom se nista strinjala svetnika Janez 
VRBOŠEK in Miha JAZBINŠEK. V pojasnilo svetnikom je županja prebrala določilo 
tretjega odstavka 6. člena Odloka o stalnih komisijah in stalnih odborih Mestnega sveta 
Mestne občine Ljubljana, ki se glasi: »Svet imenuje predsednike in člane drugih komisij na 
predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki ga ta določi na podlagi 
predlogov svetniških klubov in samostojnih svetnikov.« 
 
Po končani razpravi je dala županja na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o imenovanju Komisije za 
mednarodne odnose, skupaj z redakcijskim popravkom. 
 
Navzočih je bilo 37 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 26 svetnikov. Proti je glasovalo 6 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
5. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PRIZNANJA 
 
Ker razprave ni bilo, je dala županja na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
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Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o imenovanju Komisije za 
priznanja. 
 
Navzočih je bilo 34 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 30 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
6. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU ODBORA ZA FINANCE 
 
Ker razprave ni bilo, je dala županja na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o imenovanju Odbora za 
finance. 
 
Navzočnost je priglasilo 33 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 30 svetnikov. Proti je glasovalo 7 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
7.  PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU ODBORA ZA LOKALNO 

SAMOUPRAVO 
 
Razpravljal je svetnik Janez VRBOŠEK. 
 
Po končani razpravi je dala županja na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o imenovanju Odbora za 
lokalno samoupravo. 
 
Navzočih je bilo 37 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 33 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
8. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU ODBORA ZA PREDŠOLSKO VZGOJO, 

IZOBRAŽEVANJE IN ŠPORT 
 
Ker razprave ni bilo, je dala županja na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o imenovanju Odbora za 
predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport. 
 
Navzočnost je priglasilo 35 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 33 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki. 
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Sklep je bil sprejet. 
 
 
9. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU ODBORA ZA KULTURO IN 

RAZISKOVALNO DEJAVNOST 
 
Ker razprave ni bilo, je dala županja na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o imenovanju Odbora za 
kulturo in raziskovalno dejavnost. 
 
Navzočnost je priglasilo 33 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 27 svetnikov. Proti je glasovalo 7 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
10. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU ODBORA ZA ZDRAVSTVO IN 

SOCIALNO VARSTVO 
 
Razpravljal je svetnik Andrej BRUČAN. 
 
Po končani razpravi je dala županja na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o imenovanju Odbora za 
zdravstvo in socialno varstvo. 
 
Navzočnost je priglasilo 37 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 28 svetnikov. Proti je glasovalo 12 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
11. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU ODBORA ZA GOSPODARSKE 

DEJAVNOSTI, TURIZEM IN KMETIJSTVO 
 
Ker razprave ni bilo, je dala županja na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o imenovanju Odbora za 
gospodarske dejavnosti, turizem in kmetijstvo. 
 
Navzočnost je priglasilo 37 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 36 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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12. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU ODBORA ZA GOSPODARSKE JAVNE 
SLUŽBE IN PROMET 

 
Ker razprave ni bilo, je dala županja na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o imenovanju Odbora za 
gospodarske javne službe in promet. 
 
Navzočnost je priglasilo 37 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 30 svetnikov. Proti je glasovalo 9 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
13. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU ODBORA ZA UREJANJE PROSTORA IN 

URBANIZEM 
 
Ker razprave ni bilo, je dala županja na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o imenovanju Odbora za 
urejanje prostora in urbanizem. 
 
Navzočih je priglasilo 37 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 36 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
14. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU ODBORA ZA GOSPODARJENJE Z 

NEPREMIČNINAMI 
 
Ker razprave ni bilo, je dala županja na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o imenovanju Odbora za 
gospodarjenje z nepremičninami. 
 
Navzočnost je priglasilo 37 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 33 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
15. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU ODBORA ZA STANOVANJSKO 

POLITIKO 
 
Ker razprave ni bilo, je dala županja na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o imenovanju Odbora za 
stanovanjsko politiko. 
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Navzočnost je priglasilo 37 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 31 svetnikov. Proti je glasovalo 5 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
16. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU ODBORA ZA VARSTVO OKOLJA 
 
Razpravljal je svetnik Miha JAZBINŠEK, ki je zavrnil članstvo v tem odboru. Svetnik Slavko 
SLAK, predsednik Komisije za mandata vprašanja, volitve in imenovanja je menil, da je 
odločitev g. JAZBINŠKA treba vzeti na znanje in nepopolni odbor čimprej dopolniti. 
 
Po končani razpravi je županja dala na glasovanje spremenjen PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o imenovanju Odbora za 
varstvo okolja, z upoštevanjem umika članstva svetnika Mihe JAZBINŠKA. 
 
Navzočnost je priglasilo 37 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 29 svetnikov. Proti je glasovalo 9 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
17. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU ODBORA ZA SPLOŠNO PRAVNE 

ZADEVE 
 
Ker razprave ni bilo, je dala županja na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o imenovanju Odbora za 
splošno pravne zadeve. 
 
Navzočnost je priglasilo 37 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 37 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
18. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU ODBORA ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN 

CIVILNO OBRAMBO 
 
Razpravljala sta svetnika Mihael JARC, ki ni soglašal s članstvom v tem odboru, ker je 
kandidiral v drugih odborih, in Janez VRBOŠEK, ki je postopkovno razpravljal, in sicer se ni 
strinjal z razlago poslovnika, ki mu jo je pri eni izmed prejšnjih točk, v zvezi s pristojnostjo 
predlaganja sprememb dala županja, in predlagal, da o tem odloča Statutarno pravna komisija. 
Županja je odgovorila, da bo komisija dobila pobudo in jo bo obravnavala. 
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Po končani razpravi je županja dala na glasovanje spremenjen PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o imenovanju Odbora za 
zaščito, reševanje in civilno obrambo, z upoštevanjem umika članstva svetnika Mihaela 
JARCA. 
 
Navzočnost je priglasilo 35 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 32 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
S tem je bil izčrpan dnevni red 3. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana. 
Seja je bila končana ob 18.uri.  
 
 
 
 Direktorica Mestne uprave      Ž U P A N J A 
 Mestne občine Ljubljana     Mestne občine Ljubljana 
 Amalija ŠIFTAR      Danica SIMŠIČ 
 
 


