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MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
M E S T N I   S V E T 
 
Mestni trg 1  
1000 Ljubljana 
 

Številka: 032-17/2005-29 
Datum:   21. 4. 2005 
 
 

Z A P I S N I K 
 
 
18. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, ki je bila: 
 

• v ponedeljek 28. februarja 2005 – I. zasedanje 
• v ponedeljek 21. marca 2005 – II.  zasedanje 
• v ponedeljek 4. aprila 2005 – III. zasedanje 
 

Zasedanja so potekala v Veliki sejni dvorani Mestne občine Ljubljana, Magistrat, 
Mestni trg 1, Ljubljana. 
 
Zasedanja sta vodila županja Mestne občine Ljubljana Danica SIMŠIČ in podžupan Miloš 
PAVLICA. 
 
Na I. zasedanju dne 28. februarja 2005 so bili navzoči člani in članice Mestnega sveta (v 
nadaljevanju svetniki): 
 
Peter Jožef BOŽIČ, Boštjan CIZELJ, Anton COLARIČ, dr. Drago ČEPAR, Maja ČEPIČ, 
Dominik Sava ČERNJAK, Damijan DOLINAR, Stanislava Marija FERENČAK MARIN, 
doc. dr. Gregor GOMIŠČEK, Gregor ISTENIČ, Mihael JARC, Miha JAZBINŠEK, Janez 
JEMEC, Miha KOPRIVŠEK, Dimitrij KOVAČIČ, Samo KUŠČER, Marinka LEVIČAR, 
Boris MAKOTER, Barbara MIKLAVČIČ, Janko MÖDERNDORFER, Angela MURKO 
PLEŠ, mag. Igor OMERZA, Branko OMERZU, Miloš PAVLICA, prof. dr. Stanislav 
PEJOVNIK, Zvone PENKO, Dunja PIŠKUR-KOSMAČ, Viktorija POTOČNIK, Cvetka 
SELŠEK, Franc SLAK, Peter SUŠNIK, Majda ŠIRCA, Marija ŠTERBENC, prof. dr. Darko 
ŠTRAJN, prof. dr. Metka TEKAVČIČ, Marjeta VESEL-VALENTINČIČ, Janez VRBOŠEK 
in Janez ŽELEZNIK. 
 
Zasedanja se niso udeležili svetniki: doc. dr. Bojana BEOVIĆ, Roman JAKIČ – opr., Slavko 
SLAK – opr., mag. Janez SODRŽNIK, Eva STRMLJAN KRESLIN – opr., dr. Jože 
ZAGOŽEN in Janez ŽAGAR. 
 
 
Na II. zasedanju dne 21. marca 2005 so bili navzoči svetniki: 
 
Peter Jožef BOŽIČ, Anton COLARIČ, dr. Drago ČEPAR, Maja ČEPIČ, Dominik Sava 
ČERNJAK, Damijan DOLINAR, Stanislava Marija FERENČAK MARIN, doc. dr. Gregor 
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GOMIŠČEK, Gregor ISTENIČ, Roman JAKIČ, Mihael JARC, Miha JAZBINŠEK, Janez 
JEMEC, 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 PEJOVNIK, Zvone 
PENKO, Dunja PIŠKUR-KOSMAČ, Franc SLAK, Slavko SLAK, mag. Janez 
SODRŽNIK, Eva STRMLJAN KRESLIN, Peter SUŠNIK, Marija ŠTERBENC, prof. dr. 
Darko ŠTRAJN, prof. dr. Metka TEKAVČIČ, Marjeta VESEL-VALENTINČIČ, Janez 
VRBOŠEK, dr. Jože ZAGOŽEN, Janez ŽAGAR in Janez ŽELEZNIK. 
 
Zasedanja se niso udeležili svetniki: doc. dr. Bojana BEOVIĆ – opr., Boštjan CIZELJ – 
opr., Barbara MIKLAVČIČ – opr., Viktorija POTOČNIK – opr., Cvetka SELŠEK – opr. in 
Majda ŠIRCA – opr. 
 
 
Na III. zasedanju dne 4. aprila 2005 so bili navzoči svetniki: 
 
doc. dr. Bojana BEOVIĆ, Peter Jožef BOŽIČ, Boštjan CIZELJ, Anton COLARIČ, dr. 
Drago ČEPAR, Maja ČEPIČ, Dominik Sava ČERNJAK, Damijan DOLINAR, Stanislava 
Marija FERENČAK MARIN, doc. dr. Gregor GOMIŠČEK, Gregor ISTENIČ, Roman 
JAKIČ, Mihael JARC, Miha JAZBINŠEK, Janez JEMEC, Miha KOPRIVŠEK, Dimitrij 
KOVAČIČ, Samo KUŠČER, Marinka LEVIČAR, Boris MAKOTER, Barbara 
MIKLAVČIČ, Janko MÖDERNDORFER, Angela MURKO PLEŠ, mag. Igor OMERZA, 
Branko OMERZU, Miloš PAVLICA, prof. dr. Stanislav PEJOVNIK, Zvone PENKO, 
Dunja PIŠKUR-KOSMAČ, Cvetka SELŠEK, Franc SLAK, Slavko SLAK, mag. Janez 
SODRŽNIK, Eva STRMLJAN KRESLIN, Peter SUŠNIK, Majda ŠIRCA, Marija 
ŠTERBENC, prof. dr. Darko ŠTRAJN, prof. dr. Metka TEKAVČIČ, Janez VRBOŠEK, dr. 
Jože ZAGOŽEN, Janez ŽAGAR in Janez ŽELEZNIK. 
 
Zasedanja se nista udeležili svetnici: Viktorija POTOČNIK – opr. in Marjeta VESEL-
VALENTINČIČ. 
 
 
Prvo zasedanje se je pričelo ob 16. 55 uri ob navzočnosti 43 svetnikov. 
 
Prvo zasedanje je vodil podžupan Miloš PAVLICA. 
 
Podžupan Miloš PAVLICA je v obravnavo dal naslednji PREDLOG DNEVNEGA REDA: 
 
1. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude 
2. Kadrovske zadeve 
3. Obravnava gradiva za Svet ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding 

Ljubljana, d.o.o.  
4. Predlog odredbe o določitvi meril za določanje plač ravnateljev in direktorjev javnih 

zavodov, javnih gospodarskih zavodov, javnih skladov in agencij 
5. Predlog Sklepa o merilih za določitev plač direktorjev javnih podjetij in plačil za 

opravljanje nalog predstavnikov ustanovitelja v njihovih organih 
6. Predlog sklepa o določitvi višine dela plače za delovno uspešnost direktorjev javnih 

zavodov s področja kulture 
7. Predlog sklepa o soglasju k priznanju enkratne letne nagrade za uspešno poslovanje 

direktorjev javnih zavodov s področja kulture 
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8. a) Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 
2003 
b) Letno poročilo Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leto 
2003 

 
O predlaganem dnevnem redu je razpravljal svetnik Branko OMERZU in predlagal umik 8. 
točke dnevnega reda. Odgovoril mu je podžupan Miloš PAVLICA, da umik v skladu s 94. 
členom poslovnika mestnega sveta ni bil predlagan pisno z obrazložitvijo. 
 
Podžupan Miloš PAVLICA je po ugotovitvi, da je razprava končana, dal na glasovanje  
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog dnevnega reda 18. seje. 
 
Navzočnost je priglasilo 26 svetnikov.  
Za je glasovalo 20 svetnikov. Proti je glasovalo 6 svetnikov. 
 
Predlagani dnevni red je bil sprejet. 

 
 
 

AD 1.  
 

VPRAŠANJA IN POBUDE SVETNIKOV TER ODGOVORI NA VPRAŠANJA IN 
POBUDE 

 
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli po sklicu seje.  

Nihče ni postavil zahteve za ustno predstavitev vprašanja ali pobude skladno z 98. členom 
poslovnika mestnega sveta v roku 5 delovnih dni pred sejo mestnega sveta.   
 

Za pisni odgovor je svoje pobude in vprašanje poslal Svetniški klub SDS.  

Svetniki so do seje mestnega sveta pisno postavili naslednja vprašanja in pobude: 
 
1. 
Svetniški klub SDS 
1. 1. 
Dopolnitev svetniškega vprašanja oziroma pobude v zvezi s preverjanjem formalne izobrazbe 
ne samo za mestne uslužbence, ampak tudi za vse zaposlene v mestnih javnih podjetjih in 
zavodih, ki zasedajo delovna mesta, kjer se zahteva univerzitetna izobrazba. 
 
1. 2. 
Pobuda županji, da v čim krajšem času uvrsti na dnevni red seje mestnega sveta točko o 
problematiki športa v Ljubljani, s poudarkom na njegovem proračunskem financiranju. 
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1. 3. 
Pobuda za  takojšen pričetek postopka reševanja problematike v zvezi z ateljejem kiparja 
Borisa Prokofjeva. 
 
Svetniki  so prejeli pisne  odgovore na naslednja vprašanja: 

- odgovor na vprašanje svetnika  Dominika Save ČERNJAKA v zvezi s sredstvi za 
obnovo otroških in športnih igrišč III. kategorije, 

- odgovor na vprašanje svetnika Zvoneta PENKA v zvezi z izgradnjo podhoda pod 
železniško progo pri postajališču Tivoli.  

 
 
 

AD 2. 
 

KADROVSKE ZADEVE 
 
 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli po sklicu seje. 
 
Franc SLAK, podpredsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je podal 
uvodno obrazložitev. 
 
 
1. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU TREH PREDSTAVNIKOV MESTNE 

OBČINE LJUBLJANA V SVET OSNOVNE ŠOLE ZADOBROVA  
 
Razpravljal ni nihče, zato so svetniki prešli h glasovanju: 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
V  Svet Osnovne šole Zadobrova se imenujejo:  
 
-    Ivan LUZAR 
- Ljuba Amalija NOVAK 
- Jolanda TRDINA 
 
Mandat imenovanih traja štiri leta. 
 
Navzočnost je priglasilo 25 svetnikov.  
Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
2. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU TREH PREDSTAVNIKOV MESTNE 

OBČINE LJUBLJANA V SVET OSNOVNE ŠOLE ZALOG  
 
Razpravljal ni nihče, zato je županja dala na glasovanje 
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PREDLOG SKLEPA: 
 
V  Svet Osnovne šole Zalog se imenujejo:  
 
-    Drago KOSIČ 
- Dušan LEVIČNIK 
- Mojca ROJŠEK 
 
Mandat imenovanih traja štiri leta. 
 
Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov).  
Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
3. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU  PREDSTAVNICE MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA V SVET GIMNAZIJE LEDINA  
 
Razpravljal ni nihče, zato je županja dala na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
V  Svet Gimnazije LEDINA se imenuje:  
 
-    Karmen GREBENC BURGER 
 
Mandat imenovane traja štiri leta. 
 
Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov).  
Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
4. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNICE MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA V SVET SREDNJE ŠOLE ZA FARMACIJO, KOZMETIKO IN 
ZDRAVSTVO  

 
Razpravljal ni nihče, zato je županja dala na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
V  Svet  Srednje šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo se imenuje:  
 
-    Maja MARKOČIČ 
 
Mandat imenovane traja štiri leta. 
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Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov).  
Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
5. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA V SVET SREDNJE TRGOVSKE ŠOLE LJUBLJANA  
 
Razpravljal ni nihče, zato je županja dala na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
V  Svet Srednje trgovske šole Ljubljana se imenuje:  
 
-    Ivan ROPAR 
 
Mandat imenovanega traja štiri leta. 
 
Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov).  
Za je glasovalo 21 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
6. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO VRTCA DR. 

FRANCE PREŠEREN  
 
Razpravljal ni nihče, zato je županja dala na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Andreji JAKLIČ ŠIMNIC se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Vrtca 
Dr. France Prešeren.  
 
Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov).  
Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
7. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO VRTCA 

MIŠKOLIN  
 
Razpravljal ni nihče, zato je županja dala na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 



 7

Branki MAK se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Vrtca MIŠKOLIN.  
 
Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov).  
Za je glasovalo 21 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
8. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO GIMNAZIJE 

MOSTE  
 
Razpravljal ni nihče, zato je županja dala na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Niki GAMS se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Gimnazije MOSTE.  
 
Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov).  
Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 

 
 

AD 3. 
 

OBRAVNAVA GRADIVA ZA SVET USTANOVITELJEV JAVNIH PODJETIJ 
POVEZANIH V HOLDING LJUBLJANA, D.O.O. 

 
 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli po sklicu seje. Po sklicu so prejeli tudi poročilo 
pristojnega Odbora za finance. 
 
Uvodno obrazložitev je podal Andrej OSTERMAN, izvršni direktor Javnega podjetja 
Ljubljanski potniški promet, d.o.o.  
 
Predsednica Odbora za finance prof. dr. Metka TEKAVČIČ je  predstavila stališče pristojnega 
odbora. 
 
Predsednik Statutarno pravne komisije Miloš PAVLICA je povedal, da komisija ni imela 
pripomb. 
 
Razpravljali so svetniki: Miha JAZBINŠEK, prof. dr. Stanislav PEJOVNIK, prof. dr. Metka 
TEKAVČIČ, doc. dr. Gregor GOMIŠČEK, Janko MÖDERNDORFER, Dominik Sava 
ČERNJAK, Samo KUŠČER, Mihael JARC in dr. Drago ČEPAR. 
 
Ob 18.37 je podžupan Miloš PAVLICA odredil 30 minutni odmor. Zasedanje se je 
nadaljevalo ob 19. 20 uri. 
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Po odmoru so razpravljali svetniki: Franc SLAK, prof. dr. Stanislav PEJOVNIK, doc. dr. 
Gregor GOMIŠČEK, Miha JAZBINŠEK, prof. dr. Metka TEKAVČIČ, Janez JEMEC, Janko 
MÖDERNDORFER, Marinka LEVIČAR, Janez ŽELEZNIK, Viktorija POTOČNIK, Peter 
BOŽIČ. 
 
Janez VRBOŠEK je podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da se seja prekine. 
Podžupan Miloš PAVLICA je dal na glasovanje  
 
POSTOPKOVNI  PREDLOG SKLEPA: 
 
Seja mestnega sveta se prekine. 
 
Navzočnost je priglasilo 26 svetnikov.  
Za je glasovalo 9 svetnikov, proti je glasovalo 19 svetnikov.  
 
Sklep ni bil sprejet. 
 
Razpravljal je še svetnik Damijan DOLINAR. 
 
Po končani razpravi je na vprašanja iz razprave odgovarjal Andrej OSTERMAN, izvršni 
direktor Javnega podjetja Ljubljanski potniški promet, d.o.o. 
  
Nato je podžupan dal na glasovanje  
 
PREDLOG SKLEPA  
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana pooblašča županjo Mestne občine Ljubljana, da na 
Svetu ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana, d. o. o., glasuje za 
sprejem predloga povišanja cen prevozov potnikov v mestnem potniškem prometu. 
 
Navzočnost je priglasilo 19 svetnikov. 
 
Podžupan je ponovil ugotavljanje navzočnosti. Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov. 
 
Mestni svet ni bil sklepčen, zato je podžupan končal zasedanje ob 20.55 uri. 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   
II. ZASEDANJE 18. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE LJUBLJANA, KI 
JE BILO V PONEDELJEK 21. MARCA 2005 
 
 
Zasedanje se je pričelo ob 20.28 uri ob navzočnosti 24 svetnikov.  
 
Zasedanje je vodila županja Mestne občine Ljubljana Danica SIMŠIČ. 
 
Mestni svet je bil sklepčen in je sejo nadaljeval z glasovanjem o PREDLOGU SKLEPA k 3. 
točki sprejetega dnevnega reda 18. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana z dne 28. 
februarja 2005 z naslovom 
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»OBRAVNAVA GRADIVA ZA SVET USTANOVITELJEV JAVNIH PODJETIJ 

POVEZANIH V HOLDING LJUBLJANA, D.O.O.« 
  
Pred glasovanjem so svoj glas obrazložili svetniki g. Miha JAZBINŠEK, g. Dominik Sava 
ČERNJAK, g. Zvone PENKO in g. Peter SUŠNIK. 
 
Županja je dala na glasovanje  
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana pooblašča županjo Mestne občine Ljubljana, da na 
Svetu ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana, d. o. o., glasuje za 
sprejem predloga povišanja cen prevozov potnikov v mestnem potniškem prometu. 
 
Navzočnost je priglasilo 21 svetnikov. 
 
Mestni svet je bil nesklepčen, zato je na predlog svetnika Janka MÖDERNDORFERJA 
županja sklepčnost preverila z osebnim izjavljanjem. Navzočnost je priglasilo 22 svetnikov, 
mestni svet je bil nesklepčen in seja je bila ob 20.37 uri prekinjena.  
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
III. ZASEDANJE 18. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE LJUBLJANA, KI 
JE BILO V PONEDELJEK 4. APRILA 2005 
 
 
Zasedanje se je pričelo ob 16.03 uri ob navzočnosti 40 svetnikov. 
 
Zasedanje sta vodila županja Mestne občine Ljubljana Danica SIMŠIČ in podžupan Miloš 
PAVLICA. 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana je bil sklepčen in je nadaljeval z glasovanjem o 
PREDLOGU SKLEPA k 3. točki sprejetega dnevnega reda 18. seje Mestnega sveta Mestne 
občine Ljubljana z dne 28. februarja 2005 z naslovom: 

 
»OBRAVNAVA GRADIVA ZA SVET USTANOVITELJEV JAVNIH PODJETIJ 

POVEZANIH V HOLDING LJUBLJANA, D.O.O.« 
  
Županja je dala na glasovanje  
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana pooblašča županjo Mestne občine Ljubljana, da na 
Svetu ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana, d. o. o., glasuje za 
sprejem predloga povišanja cen prevozov potnikov v mestnem potniškem prometu. 
 
Navzočnost je priglasilo 28 svetnikov.  
Za je glasovalo 19 svetnikov. Proti je glasovalo 21 svetnikov. 
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Svetnik g. Anton COLARIČ je zahteval ponovitev glasovanja.  
 
Županja je predlog sklepa ponovno dala na glasovanje.  
Za je glasovalo 19 svetnikov. Proti je glasovalo 21 svetnikov. 
 
Sklep ni bil sprejet. 
 
 
 

AD 4. 
 

PREDLOG ODREDBE O DOLOČITVI MERIL ZA DOLOČANJE PLAČ 
RAVNATELJEV IN DIREKTORJEV JAVNIH ZAVODOV, JAVNIH 

GOSPODARSKIH ZAVODOV, JAVNIH SKLADOV IN AGENCIJ 
 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojne 
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Pred drugim zasedanjem pa so 
prejeli še amandmaje županje. Na tretjem zasedanju so prejeli še eno poročilo Komisije za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter nove amandmaje županje in poročilo 
Statutarno pravne komisije. 
 
G. Velko FRANKO, načelnik Oddelka za pravne, kadrovske in splošne zadeve, je podal 
uvodno obrazložitev. 
 
Predsednik pristojnega delovnega telesa g. Slavko SLAK je predstavil stališče Komisije za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 
 
Predsednik Statutarno pravne komisije g. Miloš PAVLICA je predstavil stališče, ki ga je 
komisija sprejela na zaprosilo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 
 
Županja je odprla razpravo najprej o aktu v celoti. 
 
Razpravljali so svetniki mag. Janez SODRŽNIK, Dominik Sava ČERNJAK, Majda ŠIRCA, 
Miha JAZBINŠEK, Peter BOŽIČ, Miloš PAVLICA, Peter SUŠNIK, Damijan DOLINAR, dr. 
Drago ČEPAR, Marinka LEVIČAR, Franc SLAK in prof. dr. Metka TEKAVČIČ. 
 
Svetnik Damijan DOLINAR je v svoji razpravi podal dodatni predlog sklepa k tej točki 
dnevnega reda, vendar ga v skladu s 107. členom poslovnika mestnega sveta županja ni dala 
na glasovanje, ker bi ga moral vložiti 15 dni pred sejo sveta. 
  
Županja je podala pojasnila v zvezi z razpravo svetnika Mihe JAZBINŠKA. 
 
 

I. 
Ker ni bilo razprave, je županja dala na glasovanje AMANDMA: 
 
Naslov odredbe se spremeni tako, da se glasi: 
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»Odredba o določitvi meril za določanje plač ravnateljev in direktorjev javnih zavodov, 
javnih gospodarskih zavodov, javnih skladov in agencij ter plačil za opravljanje nalog 
predstavnikov ustanovitelja v njihovih organih«. 
 
Navzočnost je priglasilo 27 svetnikov.  
Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti so glasovali 4 svetniki. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 

II. 
Ker ni bilo razprave, je županja dala na glasovanje AMANDMA: 
 

1. člen se dopolni tako, da se za besedilom »in agencij (v nadaljevanju: organizacija)« 
črta vejica in doda besedilo »ter plačil za opravljanje nalog predstavnikov 
ustanovitelja,«. 
 
Navzočnost se ni spremenila (27 svetnikov).  
Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 

III. 
Ker ni bilo razprave, je županja dala na glasovanje AMANDMA: 
 

Besedilo 6. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Ne glede na merila iz te odredbe, plača direktorja organizacije ne sme presegati plače 
župana.« 
 
Navzočnost se ni spremenila (27 svetnikov).  
Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Amandma je bil sprejet. 

 

IV. 
Ker ni bilo razprave, je županja dala na glasovanje AMANDMA: 
 

Za 6. členom se doda nov člen, ki se glasi: 
 
»Predstavnikom v svetih javnih zavodov in upravnih odborih javnih gospodarskih 
zavodov ustanovitelj ne zagotavlja sejnin. 
 
Sejnine ustanoviteljevim predstavnikom v nadzornih svetih javnih skladov in svetih 
agencij se plačujejo skladno z vladno Uredbo o sejninah in drugih stroških v javnih 
skladih.« 
 
Ostali členi se ustrezno preštevilčijo. 
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Navzočnost se ni spremenila (27 svetnikov).  
Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
Županja je dala na glasovanje  
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odredbe o določitvi meril za 
določanje plač ravnateljev in direktorjev javnih zavodov, javnih gospodarskih zavodov, 
javnih skladov in agencij, skupaj s sprejetimi amandmaji. 
 
Pred glasovanjem so svoj glas obrazložili svetniki Peter SUŠNIK, prof. dr. Metka 
TEKAVČIČ, Miha JAZBINŠEK in dr. Drago ČEPAR. 
 
Navzočnost se ni spremenila (27 svetnikov).  
Za je glasovalo 19 svetnikov. Proti je glasovalo 11 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 

AD 5. 
 

PREDLOG SKLEPA O MERILIH ZA DOLOČITEV PLAČ DIREKTORJEV JAVNIH 
PODJETIJ IN PLAČIL ZA OPRAVLJANJE NALOG PREDSTAVNIKOV 

USTANOVITELJA V NJIHOVIH ORGANIH 
 
 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo z 
amandmaji pristojne Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Pred drugim 
zasedanjem pa so prejeli še amandmaje županje in predlog sklepa svetnika g. Mihe 
JAZBINŠKA, ki pa je bil glede na 107. člen poslovnika mestnega sveta vložen prepozno. Na 
tretjem zasedanju so prejeli še eno poročilo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja ter nove amandmaje županje. 
 
G. Velko FRANKO, načelnik Oddelka za pravne, kadrovske in splošne zadeve, je podal 
uvodno obrazložitev. 
 
Predsednik pristojnega delovnega telesa g. Slavko SLAK je predstavil stališče Komisije za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 
 
Predsednik Statutarno pravne komisije g. Miloš PAVLICA ni želel besede. 
 
Županja je odprla razpravo najprej o aktu v celoti. 
 
Razpravljali so svetniki Dominik Sava ČERNJAK, prof. dr. Metka TEKAVČIČ, Peter 
SUŠNIK, Miha JAZBINŠEK, Slavko SLAK in Anton COLARIČ. 
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Ob 17.30 uri je vodenje seje prevzel podžupan Miloš PAVLICA. Ob 17.53 uri je med 
razpravo svetnika Mihe JAZBINŠKA vodenje seje ponovno prevzela županja. 
 
Županja je podala pojasnila v zvezi z razpravo svetnika Mihe JAZBINŠKA. 
 
 

I. 
Ker ni bilo razprave, je županja dala na glasovanje AMANDMA Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja: 
 
Naslov sklepa se dopolni tako, da se glasi:  
 
»Sklep o merilih za določitev plač direktorjev javnega holdinga in javnih podjetij ter 
plačil za opravljanje nalog predstavnikov ustanovitelja v njihovih organih«. 

 
Navzočnost je priglasilo 25 svetnikov.  
Za je glasovalo 18 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 

II. 
Ker ni bilo razprave, je županja dala na glasovanje AMANDMA Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja: 

 
V 1. členu se besedilo »Holdinga Ljubljana, d. o. o.« nadomesti z besedama »javnega 
holdinga«.  
 
Navzočnost je priglasilo 25 svetnikov.  
Za je glasovalo 21 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 

III. 
Ker ni bilo razprave, je županja dala na glasovanje AMANDMA Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja: 
 
V celotnem besedilu 6. člena se besedi »generalni direktor« nadomesti z besedo 
»direktor« v ustreznem sklonu. 
 
Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov).  
Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 

IV. 
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Ker ni bilo razprave, je županja dala na glasovanje AMANDMA:  
 
Za 6. členom se doda nov člen, ki se glasi: 
 
»Ne glede na merila iz tega sklepa plača direktorja ne sme presegati najvišje plače 
župana občin ustanoviteljic.« 
 
Ostali členi se ustrezno preštevilčijo. 
 
Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov).  
Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 

V. 
Ker ni bilo razprave, je županja dala na glasovanje AMANDMA: 
 
Besedilo 9. člena se spremeni tako, da se glasi: 
 
»Za plačilo sejnin predstavnikom ustanovitelja v organih javnega holdinga in v javnih 
podjetij se smiselno uporabljajo kriteriji iz Sklepa Vlade RS o kriterijih za določitev 
sejnin in drugih prejemkov članov nadzornih svetov javnih podjetij, katerih 
ustanoviteljica je Republika Slovenija in  gospodarskih  družb  v večinski lasti 
Republike Slovenije, številka 113.05/2001-7 z dne 11. 10. 2001 (v nadaljevanju: sklep 
Vlade RS) in sklep o spremembi sklepa Vlade RS številka 113 - 05/2001-7 z dne 16. 5. 
2002, ki sta sestavni del tega sklepa.« 
 
Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov).  
Za je glasovalo 21 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 

VI. 

O 10. členu predloga sklepa, h kateremu je županja vložila amandma, je razpravljal svetnik 
Miha JAZBINŠEK. Pojasnilo v zvezi z njegovo razpravo je podala županja. 
 
Županja je dala na glasovanje AMANDMA: 
 
Prvi odstavek 10. člena se dopolni tako, da se glasi: 
 
»Pogodbe, sklenjene z direktorji javnega holdinga in javnih podjetij, ter akti, ki 
določajo plačila za opravljanje nalog predstavnikov občin ustanoviteljic v organih 
javnega holdinga in javnih podjetij, se morajo uskladiti s tem sklepom najkasneje v 
šestih mesecih od njegove uveljavitve.« 
 
Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov).  
Za je glasovalo 21 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
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Ker predlog sklepa svetnika g. Miha JAZBINŠEK ni bil vložen skladno s 107. členom 
poslovnika mestnega sveta 15 dni pred redno sejo sveta, svet o njem ni  glasoval. 
 
 
Županja je dala na glasovanje  
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana pooblašča županjo Mestne občine Ljubljana, da 
Svetu ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana, d. o. o., predloži v 
sprejem predlog Sklepa o merilih za določitev plač direktorjev javnih podjetij in plačil 
za opravljanje nalog predstavnikov ustanovitelja v njihovih organih, skupaj s sprejetimi 
amandmaji, ter na seji glasuje za njegov sprejem.  
 
Navzočnost se ni spremenila (25 svetnikov).  
Za je glasovalo 22 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Ob 18.37 uri je županja odredila 30 minutni odmor. Zasedanje se je nadaljevalo ob 19.26 uri. 

 
 

 
AD 6. 

 
PREDLOG SKLEPA O DOLOČITVI VIŠINE DELA PLAČE ZA DELOVNO 

USPEŠNOST DIREKTORJEV JAVNIH ZAVODOV S PODROČJA KULTURE 
 
 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega 
Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost z amandmajem. Pred drugim zasedanjem pa so 
prejeli še amandma županje. 
 
Svetnik Damijan DOLINAR je podal POSTOPKOVNI PREDLOG, da se zaradi smrti 
papeža zastave spustijo na polovico droga. Županja je predlog vzela na znanje in se zanj 
zahvalila. 
 
G. Blaž PERŠIN, načelnik Oddelka za kulturo in raziskovalno dejavnost, je podal uvodno 
obrazložitev. 
 
Podpredsednik Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost prof. dr. Darko ŠTRAJN je 
predstavil stališče pristojnega odbora. 
 
Predsednik Statutarno pravne komisije Miloš PAVLICA ni želel besede. 
 
O sklepu v celoti ni razpravljal nihče. 
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I. 
Ker ni bilo razprave, je županja dala na glasovanje AMANDMA Odbora za kulturo in 
raziskovalno dejavnost k delu predloga sklepa: 
 

V zadnji vrstici predloga sklepa se za besedilom »Mednarodni grafični likovni center« 
številka »23%« nadomesti s številko »30%«. 

 
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov.  
Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 

II. 
 

Ker ni bilo razprave, je županja dala na glasovanje svoj AMANDMA: 
 

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi: 

»Do sprejema sklepa o višini delovne uspešnosti direktorjev javnih zavodov na področju 
kulture v letu 2005 se uporabljajo višine delovnih uspešnosti, ki so bile sprejete oziroma 
potrjene za leto 2004.« 
 
Navzočnost se ni spremenila (24 svetnikov).  
Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 

 
Županja je dala na glasovanje  
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o določitvi višine dela 
plače za delovno uspešnost direktorjev javnih zavodov s področja kulture v letu 2004, 
skupaj s sprejetima amandmajema. 
 
Navzočnost se ni spremenila (24 svetnikov).  
Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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AD 7. 
 

PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K PRIZNANJU ENKRATNE LETNE NAGRADE 
ZA USPEŠNO POSLOVANJE DIREKTORJEV JAVNIH ZAVODOV S PODROČJA 

KULTURE 
 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega 
Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost. 
 
Blaž PERŠIN, načelnik Oddelka za kulturo in raziskovalno dejavnost, je podal uvodno 
obrazložitev. 
 
Podpredsednik Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost prof. dr. Darko ŠTRAJN je 
predstavil stališče pristojnega odbora. 
 
Predsednik Statutarno pravne komisije Miloš PAVLICA ni želel besede. 
 
Razpravljala je svetnica Marinka LEVIČAR.  
 
Blaž PERŠIN je podal odgovor v zvezi z razpravo svetnice Marinke LEVIČAR. 
 
Nato je županja dala na glasovanje  
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o soglasju k priznanju 
enkratne letne nagrade za uspešno poslovanje direktorjev javnih zavodov za leto 2003. 
 
Navzočnost je priglasilo 25 svetnikov.  
Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 

 
 
 

AD 8. 
 

A) PREDLOG ODLOKA O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA 
MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2003 

B) LETNO POROČILO JAVNEGA STANOVANJSKEGA SKLADA MESTNE 
OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2003  

 
Županja je prešla na obravnavo točke  
 

A)      PREDLOG ODLOKA O ZAKLJUČNEM RAČUNU RORAČUNA MESTNE    
           OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2003 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem 31. izredne seje mestnega sveta. Po sklicu 
31. izredne seje so prejeli poročila Odbora za finance, Odbora za predšolsko vzgojo, 
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izobraževanje in šport, Odbora za zaščito, reševanje in civilno obrambo ter Odbora za 
stanovanjsko politiko. Na drugem zasedanju te seje pa so prejeli še predlog sklepa svetnika  
Mihe JAZBINŠKA, ki pa je bil glede na 107. člen poslovnika mestnega sveta vložen 
prepozno. Na tretjem zasedanju so prejeli mnenje svetnika Mihe JAZBINŠKA k elementom 
Revizijskega poročila računskega sodišča o poslovanju Mestne občine Ljubljana v letu 2003. 
 
Stevo LEKIČ, načelnik Oddelka za finance, je svetnike podrobneje seznanil s predlogom 
odloka. 
 
Predsednica Odbora za finance prof. dr. Metka TEKAVČIČ je predstavila stališče pristojnega 
odbora. 
 
Predsednik Statutarno pravne komisije Miloš PAVLICA ni želel besede. 
 
Razpravljala sta svetnika Miha JAZBINŠEK in prof. dr. Metka TEKAVČIČ. 
 
Svetnik Peter SUŠNIK je podal POSTOPKOVNI PREDLOG, da se ponovno preveri 
sklepčnost.  
 
Županja je odredila ugotavljanje navzočnosti. 
 
Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov. Mestni svet je bil sklepčen. 
 
Svetnica prof. dr. Metka TEKAVČIČ je podala POSTOPKOVNI PREDLOG, da pristojne 
službe preštejejo fizično navzoče svetnike. 
 
Vodja Službe za organiziranje dela mestnega sveta po pooblastilu Matjaž BREGAR je naštel 
32 fizično navzočih svetnikov. 
 
Predsednik Nadzornega odbora Mestne občine Ljubljana Tomaž TOPLAK je predstavil 
poročilo odbora.   
 
Svetnica prof. dr. Metka TEKAVČIČ je podala POSTOPKOVNI PREDLOG, da 
predsednik nadzornega odbora navede, kakšen sklep je v zvezi s predlogom zaključnega 
računa sprejel nadzorni odbor. Tomaž TOPLAK je pojasnil, da nadzorni odbor ni sprejel 
sklepa, temveč priporočila in navodila, vsebovana v zaključnem poročilu.  
 

Zatem so razpravljali svetniki doc. dr. Gregor GOMIŠČEK, Miha JAZBINŠEK, Miloš 
PAVLICA, Janko MÖDERNDORFER in prof. dr. Metka TEKAVČIČ. 

 

Ker predlog sklepa svetnika Mihe JAZBINŠKA ni bil vložen skladno s 107. členom 
poslovnika mestnega sveta 15 dni pred redno sejo sveta, svet o njem ni glasoval. 
 
 
Županja je dala na glasovanje  
 
PREDLOG SKLEPA: 
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Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o zaključnem računu 
proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2003. 
 
Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov.  
Za je glasovalo 21 svetnikov. Proti je glasovalo 5 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

B) LETNO POROČILO JAVNEGA STANOVANJSKEGA SKLADA MESTNE 
OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2003  

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem 31. izredne seje, po sklicu katere so prejeli 
tudi poročili pristojnega Odbora za finance in Odbora za stanovanjsko politiko. 
 
Na zasedanju je predlog sklepa vložil svetnik Miha JAZBINŠEK, ki pa ga svetniki niso 
prejeli, ker ni bil vložen skladno s 107. členom poslovnika mestnega sveta 15 dni pred redno 
sejo sveta.  
 
Predstavnica predlagateljice Jožka HEGLER, direktorica Javnega stanovanjskega sklada 
Mestne občine Ljubljana, je podala uvodno obrazložitev. 
 
Predsednica Odbora za finance prof. dr. Metka TEKAVČIČ je predstavila stališče odbora. 
 
Predsednik Statutarno pravne komisije Miloš PAVLICA ni želel besede. 
 
Razpravljali so svetniki doc. dr. Gregor GOMIŠČEK, prof. dr. Metka TEKAVČIČ, Miloš 
PAVLICA in Miha JAZBINŠEK. 
 
Županja je dala besedo Jožki HEGLER, da je podala pojasnila v zvezi z razpravama svetnikov 
doc. dr. Gregorja GOMIŠČKA in Mihe JAZBINŠKA. 
 
Županja je podala pojasnila v zvezi z razpravami. 
 
 
Županja je dala na glasovanje  
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme letno poročilo Javnega stanovanjskega 
sklada Mestne občine Ljubljana za leto 2003. 
 
Navzočnost je priglasilo 25 svetnikov.  
Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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S tem je bil izčrpan dnevni red 18. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, zato je 
županja ob 21.05 uri sejo končala.  
 

 

 

 

VODJA SLUŽBE                                                                             ŽUPANJA 
 po pooblastilu  
Matjaž BREGAR                                                                          Danica SIMŠIČ  
 
 


