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

Številka: 032-159/2007-19 
Datum:    9. 7. 2007 
 
 

Z A P I S N I K 
 
 
7. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, ki je bila v ponedeljek, 21. 
maja 2007. 

 
Seja je potekala v Veliki sejni dvorani Mestne občine Ljubljana, Magistrat, 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, Anja BAH ŽIBERT, dr. Milena Mileva BLAŽIĆ, 
Marko BOKAL, dr. Marta BON, Peter Jožef BOŽIČ, mag. Nives CESAR, Boštjan 
CIZELJ, Aleš ČERIN, Jadranka DAKIĆ, doc. dr. Gregor GOMIŠČEK, Bogomir 
GORENŠEK, Gregor ISTENIČ, Mihael JARC, Miha JAZBINŠEK, Aleš KARDELJ, 
Mojca KAVTIČNIK, Maša KOCIPER, Roman KOLAR, mag. Janez KOPAČ, Mojca 
KUCLER DOLINAR, dr. Jožef KUNIČ, Mitja MERŠOL, Janko MÖDERNDORFER, 
Janez MOŠKRIČ, Miloš PAVLICA, Marija Dunja PIŠKUR KOSMAČ, Sašo RINK, 
Danica SIMŠIČ, Franc SLAK, Slavko SLAK, Eva STRMLJAN KRESLIN, prof. dr. 
Metka TEKAVČIČ, prof. dr. Gregor TOMC, Marjeta VESEL VALENTINČIČ, Peter 
VILFAN in dr. Slavko ZIHERL. 
 
Seje se niso udeležili svetniki: prof. dr. Bojana BEOVIĆ, Roman JAKIČ, Iztok KORDIŠ, 
Dimitrij KOVAČIČ, prof. Janez KOŽELJ, prof. dr. Andrej RUS in Peter SUŠNIK. 
 
Seja se je pričela ob 15.33 uri ob navzočnosti 23 svetnikov.  
 
Za 7. izredno sejo je bil določen naslednji DNEVNI RED: 
 
1. Kadrovske zadeve 
2. Predlog Odloka o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine 

Ljubljana 
3. Predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine 

Ljubljana 
4. Predlog Sklepa o soglasju k Spremembam in dopolnitvam Statuta Javnega zavoda 

Lekarna Ljubljana 
5. Predlog Sklepa o soglasju k dodelitvi plače za delovno uspešnost  direktorice Javnega 

stanovanjskega sklada MOL za leto 2006 
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6. Predlog Sklepa o soglasju k dodelitvi dela plače za delovno uspešnost  poveljnika 
javnega zavoda Gasilska brigada Ljubljana za leto 2006 

7. a) Predlog Sklepa o soglasju k dodelitvi dela plače za delovno uspešnost v.d.  
          direktorici ZOD za leto 2006 

b) Predlog Sklepa o soglasju k dodelitvi dela plače za delovno uspešnost v.d.  
     direktorice Lekarna Ljubljana za leto 2006 
c) Predlog Sklepa o soglasju k dodelitvi dela plače za delovno uspešnost direktorja  
    JZ Zdravstveni dom Ljubljana  za leto 2006 
d) Predlog Sklepa o soglasju k dodelitvi dela plače za delovno uspešnost pomočnici  

 direktorja za pravno področje  Zdravstvenega  doma Ljubljana za leto 2006 
e) Predlog Sklepa o soglasju k dodelitvi dela plače za delovno uspešnost pomočnici  

 direktorja za ekonomsko področje Zdravstvenega doma Ljubljana za leto 2006 
f) Predlog Sklepa o soglasju k dodelitvi dela plače za delovno uspešnost strokovni  
    vodji Zdravstvenega doma Ljubljana za leto 2006 

8. a) Predlog Sklepa o soglasju k povečani delovni uspešnosti v  JZ Zdravstveni dom  
 Ljubljana za leto 2007 

b) Predlog Sklepa o soglasju k povečani delovni uspešnosti v JZ  Lekarna Ljubljana  
     za leto 2007 

9. a)  Predlog Sklepa o soglasju k dodelitvi dela plače za delovno uspešnost ravnateljev  
            vrtcev Mestne občine Ljubljana za leto 2006 

b) Predlog sklepa o soglasju k dodelitvi dela plače za delovno uspešnost ravnateljev 
osnovnih šol Mestne občine Ljubljana za leto 2006 

c) Predlog sklepa o soglasju k dodelitvi dela plače za delovno uspešnost ravnateljev 
glasbenih šol Mestne občine Ljubljana za leto 2006 

d) Predlog sklepa o soglasju k dodelitvi dela plače za delovno uspešnost direktorice 
Javnega zavoda Cene Štupar Centra  za permanentno izobraževanje za leto 2006 

10. Predlog  Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno –  
      izobraževalnega zavoda OŠ Dragomelj, s predlogom za sprejem po hitrem  
      postopku 
 
 
O dnevnem redu izredne seje mestni svet skladno s 57. členom Poslovnika Mestnega sveta 
Mestne občine Ljubljana ni ne razpravljal in ne glasoval. 
 
 

AD 1. 
 

KADROVSKE ZADEVE 
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli po sklicu seje. 
 
Aleš ČERIN, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je podal 
uvodno obrazložitev. 
 
 
1. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU SVETA ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V 
CESTNEM PROMETU 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
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PREDLOG SKLEPA: 
 
V  Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu     s e    i m e n u j e j o : 
 
predsednik:       Slavko SLAK, predstavnik Mestnega sveta Mestne                                        
                             občine Ljubljana    
 
člani:                    Roman KOLAR, predstavnik Mestnega sveta Mestne  
                             občine Ljubljana    

              
 - predstavniki uporabnikov : 

 
      Mihaela KERIN, Zavod za šolstvo, Območna enota   
                                      Ljubljana 

                             Ria JAGODIC, Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana 
                             Bogomir POLAJNAR, Izpitni center za voznike vozil na  
                                                         motorni pogon, Sektor za upravne  
                                                         notranje zadeve, Upravna enota  
                                                         Ljubljana 
                             Stane ŽEROVNIK, Združenje šoferjev in avtomehanikov 
                             Janez GARBAJS, AVTOŠOLA AMZS, d.o.o. 
                             Tatjana FURLAN, predstavnica mentorjev za preventivo  
                                                        in vzgojo v cestnem prometu v osnovni šoli 
                             Andrej KMETIČ, Ljubljanski potniški promet d.o.o 
 

     - predstavniki izvajalcev: 
 

Brane GAŠPAROVIČ, KPL, d.d. 
Tadej MARINKO, Cestno podjetje Ljubljana, d.d. 
Peter DERNIČ, Javna razsvetljava, d.d. 
Milan KOTNIK, Urad uniformirane policije, Uprava za  
                              notranje zadeve Ljubljana, Ministrstvo  
                              za notranje zadeve 
 

Mandat imenovanih traja štiri leta in začne teči z dnem konstituiranja sveta. 
   
Navzočnost je priglasilo 25 svetnikov. 
Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
2. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU NADOMESTNEGA PREDSTAVNIKA 
MOL V SVET OSNOVNE ŠOLE PREŽIHOVEGA VORANCA 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje: 
 
PREDLOG SKLEPA: 
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V Svet Osnovne šole Prežihovega Voranca se namesto Dušane ŠKOF za  predstavnika 
Mestne občine Ljubljana  i m e n u j e : 
  
Niko GRAČAN. 
 
Mandat imenovanega je vezan na mandat sveta. 
 
Navzočnost je priglasilo 25 svetnikov. 
Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
3. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA MESTNE OBČINE 
LJUBLJANA V SVET PSIHIATRIČNE KLINIKE LJUBLJANA 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje: 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
V  Svet Psihiatrične klinike Ljubljana   s e   i m e n u j e : 
 
Živa GRDIČ KORITNIK. 

 
Mandat imenovane traja štiri leta.  
 
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov. 
Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 

 
4. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO OSNOVNE ŠOLE 
HINKA SMREKARJA 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje: 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Danici VEČERIĆ se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Osnovne šole 
Hinka Smrekarja. 
 
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov. 
Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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5. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO OSNOVNE ŠOLE 
LIVADA 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje: 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Maji KAUČIČ se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Osnovne šole 
Livada. 
 
Navzočnost je priglasilo 25 svetnikov. 
Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 

 
6. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJA OSNOVNE ŠOLE 
PREŽIHOVEGA VORANCA 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje: 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Marjanu GORUPU se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnatelja Osnovne šole 
Prežihovega Voranca. 
 
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov. 
Za je glasovalo 22 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 

 
 

7. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO GIMNAZIJE VIČ 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje: 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Alenki KRAPEŽ  se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Gimnazije Vič. 
 
Navzočnost je priglasilo 26 svetnikov. 
Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 

 
 

8. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO DIJAŠKEGA 
DOMA POLJANE 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje: 
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PREDLOG SKLEPA: 
 
Nataši FIFOLT se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Dijaškega doma 
Poljane. 
 
Navzočnost je priglasilo 25 svetnikov. 
Za je glasovalo 21 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
9. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJA DIJAŠKEGA DOMA 
TABOR 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje: 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Stanislavu Bojanu ZUPETU se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnatelja 
Dijaškega doma Tabor. 
 
Navzočnost je priglasilo 22 svetnikov. 
 
Župan je ponovno ugotavljal navzočnost. 
 
Navzočnost je priglasilo 26 svetnikov. 
Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
10. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO DIJAŠKEGA 
DOMA VIČ 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje: 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Branki MAHER se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Dijaškega doma 
Vič. 
 
Navzočnost je priglasilo 28 svetnikov. 
Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
11. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU VRŠILCA DOLŽNOSTI RAVNATELJA 
JAVNEGA ZAVODA ARHITEKTURNI MUZEJ LJUBLJANA 
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Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje: 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Za vršilca dolžnosti ravnatelja javnega zavoda Arhitekturni muzej Ljubljana  s e   i m e 
n u j e: 
 
dr. Peter KREČIČ. 

 

Mandat vršilca dolžnosti ravnatelja traja do imenovanja ravnatelja javnega zavoda, 
vendar največ eno leto.  
 
Navzočnost je priglasilo 27 svetnikov. 
Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 

 
12. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU DIREKTORICE JAVNEGA 
STANOVANJSKEGA SKLADA MESTNE OBČINE LJUBLJANA 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje: 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Za direktorico Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana    
s e   i m e n u j e:   
 
Jožka HEGLER. 
 
Mandat imenovane traja štiri leta. 
  
Navzočnost je priglasilo 26 svetnikov. 
Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 

 
 

AD 2. 
 

PREDLOG ODLOKA O ORGANIZACIJI IN DELOVNEM PODROČJU MESTNE 
UPRAVE MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu ste prejeli še poročilo 
pristojnega Odbora za lokalno samoupravo ter amandmaje župana in svetnika Mihe 
JAZBINŠKA. 
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Vasja BUTINA, direktor Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, je podal uvodno 
obrazložitev. 
 
Janko MÖDERNDORFER, predsednik Odbora za lokalno samoupravo, je podal stališče 
odbora. 
 
Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni želela besede. 
 
 

I. 
 

O 5. členu predloga odloka, h kateremu je župan vložil AMANDMA, svetnik Miha 
JAZBINŠEK pa AMANDMA NA AMANDMA župana, sta razpravljala svetnika Miha 
JAZBINŠEK in doc. dr. Gregor GOMIŠČEK.    
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
- AMANDMA svetnika Mihe JAZBINŠKA na AMANDMA župana: 
 
V drugi alineji novega 14. člena se za besedami »opravlja naloge za člane mestnega sveta 
in svetniške klube,« doda besedilo, ki se glasi:  
»do katerih so na zagotovljenem delovnem področju njihovi administrativni in strokovni 
sodelavci lojalni primarno«. 
 
Župan je povedal, da amandmaja ne podpira. 
 
Navzočnost je priglasilo 33 svetnikov. 
Za so glasovali 4 svetniki. Proti je glasovalo 23 svetnikov. 
 
Amandma na amandma ni bil sprejet. 
 
 
- AMANDMA župana: 
 
V 5. členu se v četrtem odstavku pika na koncu nadomesti z vejico in doda nova 7. točka, 
ki se glasi: »Služba za organiziranje dela mestnega sveta.«. 
 
V 8. členu se črtajo peta do osma alineja. Dosedanja deveta alineja postane peta alineja. 
 
Za 13. členom se doda nov 14. člen, ki se glasi: 
 
»Služba za organiziranje dela mestnega sveta: 
- opravlja naloge za pripravo in izvedbo sej mestnega sveta in njegovih delovnih teles, 

razen za Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,    
- opravlja naloge za člane mestnega sveta in svetniške klube, 
- vodi evidenco pravnih aktov, ki jih sprejme mestni svet, in objavlja splošne akte na 

spletni strani MOL, 
- opravlja naloge za nadzorni odbor, volilno komisijo in druge organe MOL s 

področij, ki jih ne pokrivajo drugi organi mestne uprave.«.  
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Dosedanji 14. do 42. člen postanejo 15. do 43. člen. 
 
Navzočnost je priglasilo 35 svetnikov. 
Za je glasovalo 35 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet.  
 
 

II. 
 

O 18. členu predloga odloka, h kateremu je svetnik Miha JAZBINŠEK vložil AMANDMA, 
je razpravljal svetnik Miha JAZBINŠEK. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
AMANDMA svetnika Mihe JAZBINŠKA: 
 
V 18. členu se v prvi alineji besedilo, ki se glasi »če ni za posamezne naloge z drugim 
aktom določeno drugače« nadomesti z besedilom:  
»če ni za posamezne naloge s predpisom MOL določeno drugače«. 
 
Župan je povedal, da amandmaja ne podpira. 
 
Navzočnost je priglasilo 34 svetnikov. 
Za je glasovalo 10 svetnikov. Proti je glasovalo 18 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
Nato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Predlog Odloka o organizaciji in 
delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, skupaj s sprejetim 
amandmajem. 
  
Navzočnost je priglasilo 35 svetnikov. 
Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 3. 
 

PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV POSLOVNIKA MESTNEGA SVETA 
MESTNE OBČINE LJUBLJANA 
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Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje, med drugim tudi amandmaja župana. Po 
sklicu so prejeli še poročilo pristojne Statutarno pravne komisije, med sejo pa še dodatne 
amandmaje župana. 
 
Matjaž BREGAR, vodja Službe za organiziranje dela mestnega sveta, je podal uvodno 
obrazložitev. 
 
Maša KOCIPER, predsednica Statutarno pravne komisije, je podala stališče komisije. 
 
 

I. 
 

O 27. členu veljavnega poslovnika, h kateremu je župan vložil AMANDMA, ni razpravljal 
nihče, zato je župan amandma dal na glasovanje: 
 
Tretji stavek prvega odstavka in drugi stavek drugega odstavka 27. člena poslovnika se 
črtata. 
 
Navzočnost je priglasilo 31 svetnikov. 
Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 

II. 
 

O 12. členu predloga sprememb in dopolnitev poslovnika, h kateremu je župan vložil 
AMANDMA, ni razpravljal nihče, zato je župan amandma dal na glasovanje: 
 
V prvem odstavku 12. člena se besedilo prve alineje spremeni tako, da glasi: 
 
»- osnutka in predloga akta, ki se obravnava po enostopenjskem ali hitrem postopku, 
razprava svetnikov istega svetniškega kluba traja največ štirideset minut, razprava 
posameznega svetnika pa deset minut;« 
  
Besedilo druge alineje se spremeni tako, da glasi: 
 
»- Statuta MOL, poslovnika sveta, osnutka odloka o proračunu MOL, osnutka 
sprememb proračuna MOL, predloga rebalansa proračuna MOL, prostorskega reda 
MOL ter strategij razprava svetnikov istega svetniškega kluba traja največ šestdeset 
minut, razprava posameznega svetnika pa petnajst minut.«. 
 
Besedilo tretje alineje se črta. 
 
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi: 
 
»Če so k predlogu akta vloženi amandmaji, lahko razprava posameznega svetnika o 
posameznem členu, h kateremu so vloženi amandmaji, traja največ dve minuti, vendar 
ne več, kot je predviden skupen čas za obravnavo aktov v prejšnjem odstavku tega 
člena.«. 
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Dosedanja drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek. 
 
Navzočnost je priglasilo 37 svetnikov. 
Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 

III. 
 

O 21. členu predloga sprememb in dopolnitev poslovnika, h kateremu je župan vložil 
AMANDMA ter AMANDMA NA AMANDMA, ni razpravljal nihče, zato je župan dal na 
glasovanje: 
  
- AMANDMA župana na amandma: 
 
V amandmaju k 21. členu se črtata besedi »in tretje«. 
 
Navzočnost je priglasilo 31 svetnikov. 
Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma na amandma je bil sprejet. 
 
 
- AMANDMA župana: 
 
V 21. členu se besedi »tretjega stavka« nadomestita z besedilom »druge in tretje alineje 
drugega stavka«. 
 
Navzočnost je priglasilo 35 svetnikov. 
Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet, skupaj s sprejetim amandmajem na amandma. 
 
 
Nato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Predlog Sprememb in dopolnitev 
Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, skupaj s sprejetimi amandmaji. 
  
Navzočnost je priglasilo 37 svetnikov. 
Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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AD 4. 
 

PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K SPREMEMBAM IN DOPOLNITVAM 
STATUTA JAVNEGA ZAVODA LEKARNA LJUBLJANA 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli še poročilo 
pristojnega Odbora za zdravstvo in socialno varstvo. 
 
Tilka KLANČAR, načelnica Oddelka za zdravstvo in socialno varstvo, je podala uvodno 
obrazložitev. 
 
Bogomir GORENŠEK, predsednik Odbora za zdravstvo in socialno varstvo, je podal stališče 
odbora. 
 
Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni želela besede. 
 
Razpravljal je svetnik dr. Slavko ZIHERL. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje  
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Predlog Sklepa o soglasju k Spremembam 
in dopolnitvam Statuta Javnega zavoda Lekarna Ljubljana. 
 
Navzočnost je priglasilo 33 svetnikov. 
Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 5. 
 

PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K DODELITVI DELA PLAČE ZA 
DELOVNO USPEŠNOST  DIREKTORICE JAVNEGA STANOVANJSKEGA 

SKLADA MOL ZA LETO 2006 
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli še poročilo 
pristojnega Odbora za stanovanjsko politiko. 
 
Ker poročevalka Leonida RIJAVEC ROŽANC, vodja Splošne službe Javnega stanovanjskega 
sklada MOL, ni bila prisotna v dvorani, je uvodno obrazložitev podal župan. 
 
Sašo RINK, predsednik Odbora za stanovanjsko politiko, je podal stališče odbora. 
 
Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni želela besede. 
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Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Predlog Sklepa o soglasju k dodelitvi dela 
plače za delovno uspešnost direktorice Javnega stanovanjskega sklada MOL za leto 
2006. 
 
Navzočnost je priglasilo 28 svetnikov. 
Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 6. 
 

PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K DODELITVI DELA PLAČE ZA 
DELOVNO USPEŠNOST  POVELJNIKA JAVNEGA ZAVODA GASILSKA 

BRIGADA LJUBLJANA ZA LETO 2006 
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli še poročilo 
pristojnega Odbora za zaščito, reševanje in civilno obrambo. 
 
Matjaž ŠUŠTERŠIČ iz Oddelka za zaščito, reševanje in civilno obrambo, je podal uvodno 
obrazložitev. 
 
Mitja MERŠOL, predsednik Odbora za zaščito, reševanje in civilno obrambo, je podal stališče 
odbora. 
 
Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni želela besede. 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Predlog Sklepa o soglasju k dodelitvi dela 
plače za delovno uspešnost  poveljnika javnega zavoda Gasilska brigada Ljubljana za 
leto 2006. 
 
Navzočnost je priglasilo 32 svetnikov. 
Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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AD 7. 
 

A) PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K DODELITVI DELA PLAČE ZA DELOVNO 
USPEŠNOST V.D. DIREKTORICI ZOD ZA LETO 2006 
 
B) PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K DODELITVI DELA PLAČE ZA DELOVNO 
USPEŠNOST V.D. DIREKTORICE LEKARNA LJUBLJANA ZA LETO 2006 
 
C) PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K DODELITVI DELA PLAČE ZA DELOVNO 
USPEŠNOST DIREKTORJA JZ ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA  ZA LETO 2006 
 
D) PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K DODELITVI DELA PLAČE ZA DELOVNO 
USPEŠNOST POMOČNICI DIREKTORJA ZA PRAVNO PODROČJE  
ZDRAVSTVENEGA  DOMA LJUBLJANA ZA LETO 2006 
 
E) PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K DODELITVI DELA PLAČE ZA DELOVNO 
USPEŠNOST POMOČNICI DIREKTORJA ZA EKONOMSKO PODROČJE 
ZDRAVSTVENEGA DOMA LJUBLJANA ZA LETO 2006 
 
F) PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K DODELITVI DELA PLAČE ZA DELOVNO 
USPEŠNOST STROKOVNI VODJI ZDRAVSTVENEGA DOMA LJUBLJANA ZA 
LETO 2006 

 
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli še poročilo 
pristojnega Odbora za zdravstvo in socialno varstvo. 
 
Svetnik Janko MÖDERNDORFER je podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da se 
zaradi slabo pripravljenega gradiva obravnava točk 7 c, d in e v skladu s prvim odstavkom 
106. člena poslovnika mestnega sveta preloži in obravnava skupaj s popravki na eni od 
naslednjih sej mestnega sveta. 
 
Župan je dal na glasovanje 
 
POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnika Janka MÖDERNDORFERJA: 
 
Odločanje o točkah z naslovi »Predlog Sklepa o soglasju k dodelitvi dela plače za 
delovno uspešnost direktorja JZ Zdravstveni dom Ljubljana za leto 2006«, »Predlog 
Sklepa o soglasju k dodelitvi dela plače za delovno uspešnost pomočnici direktorja za 
pravno področje Zdravstvenega doma Ljubljana za leto 2006« ter »Predlog Sklepa o 
soglasju k dodelitvi dela plače za delovno uspešnost pomočnici direktorja za ekonomsko 
področje Zdravstvenega doma Ljubljana za leto 2006« se v skladu s prvim odstavkom 
106. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana preloži na eno od 
naslednjih sej mestnega sveta.   
 
Navzočnost je priglasilo 31 svetnikov. 
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Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 
 
Postopkovni predlog sklepa je bil sprejet. 
 
 
Svetnik Janko MÖDERNDORFER je zatem opozoril na pomoto, in sicer je predlagal, da se v 
skladu s prej predlaganim postopkovnim predlogom sklepa na eno od naslednjih sej mestnega 
sveta preloži še točka 7 f. 
 
Župan je dal na glasovanje 
 
POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnika Janka MÖDERNDORFERJA: 
 
Odločanje o točki z naslovom »Predlog Sklepa o soglasju k dodelitvi dela plače za 
delovno uspešnost strokovni vodji Zdravstvenega doma Ljubljana za leto 2006« se v 
skladu s prvim odstavkom 106. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine 
Ljubljana preloži na eno od naslednjih sej mestnega sveta.   
 
Navzočnost je priglasilo 25 svetnikov. 
Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Postopkovni predlog sklepa je bil sprejet. 
 
 
Tilka KLANČAR, načelnica Oddelka za zdravstvo in socialno varstvo, je podala uvodno 
obrazložitev k predlogoma sklepov. 
 
Bogomir GORENŠEK, predsednika Odbora za zdravstvo in socialno varstvo, je podal stališče 
odbora za dva predloga sklepov. 
 
Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni želela besede. 
 
Razpravljali so: doc. dr. Gregor GOMIŠČEK, Bogomir GORENŠEK, dr. Slavko ZIHERL, 
župan in Franc SLAK. 
 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje: 
 
1. PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Predlog Sklepa o soglasju k dodelitvi dela 
plače za delovno uspešnost v.d. direktorici ZOD za leto 2006. 
 
Navzočnost je priglasilo 30 svetnikov. 
Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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2. PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o soglasju k dodelitvi dela 
plače za delovno uspešnost v.d. direktorice Lekarna Ljubljana za leto 2006. 
 
Navzočnost je priglasilo 31 svetnikov. 
Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 8. 
 

A) PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K POVEČANI DELOVNI USPEŠNOSTI V  JZ 
ZDRAVSTVENI DOM  LJUBLJANA ZA LETO 2007 
 
B) PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K POVEČANI DELOVNI USPEŠNOSTI V JZ  
LEKARNA LJUBLJANA ZA LETO 2007 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli še poročilo 
pristojnega Odbora za zdravstvo in socialno varstvo. 
 
Tilka KLANČAR, načelnica Oddelka za zdravstvo in socialno varstvo, je podala uvodno 
obrazložitev k obema predlogoma sklepov. 
 
Bogomir GORENŠEK, predsednik Odbora za zdravstvo in socialno varstvo, je podal stališče 
odbora za oba predloga sklepov. 
 
Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni želela besede. 
 
Razpravljal je svetnik Franc SLAK. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje: 
 
1. PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o soglasju k povečani 
delovni uspešnosti v  JZ Zdravstveni dom Ljubljana za leto 2007. 
 
Navzočnost je priglasilo 33 svetnikov. 
Za je glasovalo 33 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
2. PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o soglasju k povečani 
delovni uspešnosti v JZ  Lekarna Ljubljana za leto 2007. 
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Navzočnost je priglasilo 27 svetnikov. 
Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 

 
AD 9. 

 
A) PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K DODELITVI DELA PLAČE ZA DELOVNO 
USPEŠNOST RAVNATELJEV VRTCEV MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 
2006 
 
B) PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K DODELITVI DELA PLAČE ZA DELOVNO 
USPEŠNOST RAVNATELJEV OSNOVNIH ŠOL MESTNE OBČINE LJUBLJANA 
ZA LETO 2006 
 
C) PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K DODELITVI DELA PLAČE ZA DELOVNO 
USPEŠNOST RAVNATELJEV GLASBENIH ŠOL MESTNE OBČINE LJUBLJANA 
ZA LETO 2006 
 
D) PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K DODELITVI DELA PLAČE ZA 
DELOVNO USPEŠNOST DIREKTORICE JAVNEGA ZAVODA CENE ŠTUPAR - 
CENTRA  ZA PERMANENTNO IZOBRAŽEVANJE ZA LETO 2006 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli še poročilo 
pristojnega Odbora za predšolsko vzgojo in izobraževanje. 
 
Mateja DEMŠIČ iz Oddelka za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport je podala uvodno 
obrazložitev k vsem štirim predlogom sklepov. 
 
Eva STRMLJAN KRESLIN, predsednica Odbora za predšolsko vzgojo in izobraževanje, je 
podala stališče odbora za vse štiri predloge sklepov. 
 
Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni želela besede. 
 
Razpravljala sta svetnika doc. dr. Gregor GOMIŠČEK in Gregor ISTENIČ. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje: 
 
1. PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o soglasju k dodelitvi dela 
plače za delovno uspešnost ravnateljev vrtcev Mestne občine Ljubljana za leto 2006. 
 
Navzočnost je priglasilo 29 svetnikov. 
Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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2. PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog sklepa o soglasju k dodelitvi dela 
plače za delovno uspešnost ravnateljev osnovnih šol Mestne občine Ljubljana za leto 
2006. 
 
Navzočnost je priglasilo 26 svetnikov. 
Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
3. PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o soglasju k dodelitvi dela 
plače za delovno uspešnost ravnateljev glasbenih šol Mestne občine Ljubljana za leto 
2006. 
 
Navzočnost je priglasilo 30 svetnikov. 
Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
4. PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog sklepa o soglasju k dodelitvi dela 
plače za delovno uspešnost direktorice Javnega zavoda Cene Štupar - Centra  za 
permanentno izobraževanje za leto 2006. 
 
Navzočnost je priglasilo 28 svetnikov. 
Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 10. 
 

PREDLOG  ODLOKA O SPREMEMBI ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA 
VZGOJNO - IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA OŠ DRAGOMELJ, S PREDLOGOM 

ZA SPREJEM PO HITREM POSTOPKU 
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli še poročilo 
pristojnega Odbora za predšolsko vzgojo in izobraževanje. 
 
Nina MARKOLI, višja svetovalka v Oddelku za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport, je 
podala uvodno obrazložitev. 
 
Eva STRMLJAN KRESLIN, predsednica Odbora za predšolsko vzgojo in izobraževanje, je 
podala stališče odbora. 
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Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni želela besede. 
 
1.) 
Mestni svet je najprej odločal o obravnavi akta po hitrem postopku (1. odstavek 142. člena 
poslovnika mestnega sveta).  
 
O Predlogu sklepa za sprejem Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega 
vzgojno - izobraževalnega zavoda OŠ Dragomelj 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 spremembi Odloka 
o ustanovitvi javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda OŠ Dragomelj sprejme po 
hitrem postopku. 
 
Navzočnost je priglasilo 32 svetnikov. 
Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
2.)  
O Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno - izobraževalnega 
zavoda OŠ Dragomelj ni razpravljal nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o spremembi Odloka o 
ustanovitvi javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda OŠ Dragomelj. 
 
Navzočnost je priglasilo 31 svetnikov. 
Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
S tem je bil izčrpan dnevni red 7. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, 
zato je župan ob 16.37 uri sejo končal.  
 
 
 

VODJA 
Službe za organiziranje dela 

mestnega sveta 
Matjaž BREGAR 

 
po pooblastilu 

Gregor RIGLER 

  
ŽUPAN 

Mestne občine Ljubljana 
Zoran JANKOVIĆ 
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