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

Številka: 032-139/2007-17 
Datum:    9. 7. 2007 
 
 

Z A P I S N I K 
 
 
6. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, ki je bila v ponedeljek, 23. 
aprila 2007. 

 
Seja je potekala v Veliki sejni dvorani Mestne občine Ljubljana, Magistrat, Mestni trg 
1, Ljubljana. 
 
Sejo sta vodila župan Mestne občine Ljubljana Zoran JANKOVIĆ in podžupan Janko 
MÖDERNDORFER. 
 
Na seji so bili navzoči člani in članice Mestnega sveta (v nadaljevanju svetniki): 
 
Bojan ALBREHT, Bruna ANTAUER, Anja BAH ŽIBERT, prof. dr. Bojana BEOVIĆ, 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, Roman JAKIČ, Mihael JARC, Miha 
JAZBINŠEK, Aleš KARDELJ, Mojca KAVTIČNIK, Maša KOCIPER, Roman KOLAR, 
mag. Janez KOPAČ, Iztok KORDIŠ, Dimitrij KOVAČIČ, Mojca KUCLER DOLINAR, 
dr. Jožef KUNIČ, Mitja MERŠOL, Janko MÖDERNDORFER, Janez MOŠKRIČ, Miloš 
PAVLICA, Marija Dunja PIŠKUR KOSMAČ, Sašo RINK, prof. dr. Andrej RUS, Danica 
SIMŠIČ, Franc SLAK, Slavko SLAK, Eva STRMLJAN KRESLIN, Peter SUŠNIK, prof. 
dr. Metka TEKAVČIČ, prof. dr. Gregor TOMC, Marjeta VESEL VALENTINČIČ, Peter 
VILFAN in dr. Slavko ZIHERL. 
 
Seje se ni udeležil svetnik prof. Janez KOŽELJ. 
 
Seja se je pričela ob 15.33 uri ob navzočnosti 29 svetnikov. 
 
Za 6. izredno sejo je bil določen naslednji DNEVNI RED: 
 
1. Osnutek Odloka o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine   
    Ljubljana 
2. Predlog Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih, znižanju  
    plačil staršev in rezervacij 
3. Predlogi sklepov o soglasju k Pravilniku o sprejemu otrok v vrtec za vrtce: Ciciban,  
    Črnuče, Dr. France Prešeren, Galjevica, H. Ch. Andersen, Jarše, Jelka, Kolezija,  
    Ledina, Miškolin, Mladi rod, Mojca, Najdihojca, Oton Župančič, Pedenjped, Pod  
    Gradom, Šentvid, Trnovo, Viški gaj, Vodmat, Vrhovci, Zelena jama, Viški vrtci  
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4. Letni program športa v Mestni občini Ljubljana za leto 2007 
5. Predlog Pravilnika o merilih za vrednotenje in sofinanciranje izjvajanja letnega  
    programa športa v Mestni občini Ljubljana 
6. Osnutek Sprememb in dopolnitev Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine          
    Ljubljana 
 
 
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. 
 

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

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo 
zainteresiranega Odbora za varstvo okolja, pred sejo pa še poročilo pristojnega Odbora za 
lokalno samoupravo. 
 
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. 
 
Pred razpravo je župan podal nekaj pojasnil v zvezi z obravnavano točko. 
 
Razpravljali so svetniki: Boštjan CIZELJ, Janko MÖDERNDORFER, prof. dr. Andrej RUS, 
Marjeta VESEL VALENTINČIČ, doc. dr. Gregor GOMIŠČEK, Miloš PAVLICA, Janez 
MOŠKRIČ, prof. dr. Metka TEKAVČIČ, Franc SLAK, Mihael JARC, Peter SUŠNIK, Miha 
JAZBINŠEK in Roman JAKIČ. 
 
Župan je podal pojasnilo v zvezi z razpravo svetnika Boštjana CIZLJA. 
  
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Osnutek Odloka o organizaciji in 
delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, skupaj s pripombami iz 
razprave. 
  
Navzočnost je priglasilo 33 svetnikov. 
Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti je glasovalo 6 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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AD 2. 
 

PREDLOG SKLEPA O DOLOČITVI CEN PROGRAMOV PREDŠOLSKE 
VZGOJE V JAVNIH VRTCIH, ZNIŽANJU PLAČIL STARŠEV IN 

REZERVACIJ 
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega 
Odbora za predšolsko vzgojo in izobraževanje. 
 
Marija FABČIČ, po pooblastilu vodja Oddelka za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport, 
je podala uvodno obrazložitev. 
 
Eva STRMLJAN KRESLIN, predsednica Odbora za predšolsko vzgojo in izobraževanje, je 
podala stališče odbora. 
 
Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni želela besede. 
 
Razpravljali so svetniki: Anja BAH ŽIBERT, doc. dr. Gregor GOMIŠČEK, Eva STRMLJAN 
KRESLIN, Slavko SLAK, Miloš PAVLICA in Peter SUŠNIK. 
 
Župan je podal pojasnilo v zvezi z razpravo svetnika doc. dr. Gregorja GOMIŠČKA. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Predlog Sklepa o določitvi cen programov 
predšolske vzgoje v javnih vrtcih, znižanju plačil staršev in rezervaciji. 
  
Navzočnost je priglasilo 19 svetnikov. 
 
Župan je ponovno ugotavljal navzočnost. 
 
Navzočnost je priglasilo 26 svetnikov. 
Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti je glasovalo 5 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 3. 
 

PREDLOGI SKLEPOV O SOGLASJU K PRAVILNIKU O SPREJEMU OTROK V 
VRTEC ZA VRTCE: CICIBAN, ČRNUČE, DR. FRANCE PREŠEREN, GALJEVICA, 

H. CH. ANDERSEN, JARŠE, JELKA, KOLEZIJA, LEDINA, MIŠKOLIN, MLADI 
ROD, MOJCA, NAJDIHOJCA, OTON ŽUPANČIČ, PEDENJPED, POD GRADOM, 
ŠENTVID, TRNOVO, VIŠKI GAJ, VODMAT, VRHOVCI, ZELENA JAMA, VIŠKI 

VRTCI 
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli še poročilo 
pristojnega Odbora za predšolsko vzgojo in izobraževanje. 
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Marija FABČIČ, po pooblastilu vodja Oddelka za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport, 
je podala uvodno obrazložitev. 
 
Eva STRMLJAN KRESLIN, predsednica Odbora za predšolsko vzgojo in izobraževanje, je 
podala stališče odbora. 
 
Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni želela besede. 
 
Razpravljali so svetniki: Miloš PAVLICA, doc. dr. Gregor GOMIŠČEK in Miha 
JAZBINŠEK. 
 
Marija FABČIČ je podala odgovore in pojasnila v zvezi z razpravami svetnikov. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predloge Sklepov o soglasju k Pravilniku 
o sprejemu otrok v vrtec za vrtce: Ciciban, Črnuče, Dr. France Prešeren, Galjevica, H. 
Ch. Andersen, Jarše, Jelka, Kolezija, Ledina, Miškolin, Mladi rod, Mojca, Najdihojca, 
Oton Župančič, Pedenjped, Pod Gradom, Šentvid, Trnovo, Viški gaj, Vodmat, Vrhovci, 
Zelena jama, Viški vrtci.  
  
Navzočnost je priglasilo 25 svetnikov. 
Za je glasovalo 37 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 4. 
 

LETNI PROGRAM ŠPORTA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA ZA LETO 2007 
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli še poročilo 
pristojnega Odbora za šport z amandmajem, med sejo pa še amandma svetnika Gregorja 
ISTENIČA. 
 
Mag. Borut PERŠOLJA, vodja Službe za šport v Oddelku za predšolsko vzgojo, 
izobraževanje in šport, je podal uvodno obrazložitev. 
 
Dr. Marta BON, predsednica Odbora za šport, je podala stališče odbora. 
 
Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni želela besede. 
 
Razpravljal je svetnik Gregor ISTENIČ. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje najprej vložena amandmaja: 
 
- AMANDMA Odbora za šport: 
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V 2. točki z naslovom Program se v podpoglavju Šport otrok in mladine usmerjenih v 
vrhunski šport na koncu uvodnega odstavka doda besedilo tako, da se ta odstavek glasi: 
»Na področju usmerjanja otrok in mladine v vrhunski in kakovostni šport bomo 
posebno pozornost namenili športnim programom za nadarjene otroke in mladino, 
vključno z invalidskim športom«: 
 
Navzočnost je priglasilo 25 svetnikov. 
Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
- AMANDMA svetnika Gregorja ISTENIČA: 
 
Pri postavki 081003 Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje 
MOL, se v 2. (drugem) stavku besedilo: 
 
»Zvezi športnih društev, ki ima vključeno največ športnih društev« nadomesti z 
»Zvezam športnih društev in občinski športni zvezi«… 
 
 
Mag. Borut PERŠOLJA z Oddelka za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport je povedal, 
da oddelek amandmaja ne podpira. 
 
Navzočnost je priglasilo 31 svetnikov. 
Za je glasovalo 11 svetnikov. Proti je glasovalo 13 svetnikov. 
 
Svetnik Gregor ISTENIČ je zahteval ponovitev glasovanja. 
 
Za je glasovalo 13 svetnikov. Proti je glasovalo 12 svetnikov. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
Nato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Letni program športa v Mestni občini 
Ljubljana za leto 2007, skupaj s sprejetima amandmajema. 
  
Navzočnost je priglasilo 31 svetnikov. 
Za je glasovalo 35 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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AD 5. 
 

PREDLOG PRAVILNIKA O MERILIH ZA VREDNOTENJE IN SOFINANCIRANJE 
IZJVAJANJA LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli še poročilo 
pristojnega Odbora za šport z amandmaji. 
 
Mag. Borut PERŠOLJA, vodja Službe za šport v Oddelku za predšolsko vzgojo, 
izobraževanje in šport, je podal uvodno obrazložitev. 
 
Dr. Marta BON, predsednica Odbora za šport, je podala stališče odbora. 
 
Predsednica Statutarno pravne komisije Maša KOCIPER ni želela besede. 
 
Razpravljali so svetniki: Gregor ISTENIČ, dr. Marta BON, Marjeta VESEL VALENTINČIČ, 
Peter BOŽIČ, Roman JAKIČ in Dimitrij KOVAČIČ.  
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje vložene amandmaje: 
 
1. AMANDMA Odbora za šport: 
 
V 9. členu se v prvem odstavku besedi »sedem člansko« črta, v drugem stavku pa se 
besedi »pristojnega organa« nadomesti z besedo »MOL«. 
 
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov. 
Za je glasovalo 33 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
2. AMANDMA Odbora za šport: 
 
10. člen se spremeni tako, da se glasi: 
 
Vlagatelje vlog, ki so v razpisanem roku podali nepopolne vloge, komisija v roku 8 dni 
od odpiranja vlog, pisno pozove k dopolnitvi vloge. Vloge morajo biti dopolnjene 
najkasneje v roku 8 dni po prejemu pisnega obvestila o dopolnitvi vloge. 
 
Župan MOL ali oseba, ki je od njega pooblaščena, nepopolne vloge zavrže s sklepom na 
predlog komisije. O pritožbi zoper ta sklep odloči župan MOL. 
 
Navzočnost se ni spremenila (24 svetnikov). 
Za je glasovalo 37 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
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3. AMANDMA Odbora za šport: 
 
V 11. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi: 
 
Župan MOL ali oseba, ki je od njega pooblaščena, izda sklepe o izboru prejemnikov 
sredstev na podlagi predloga komisije in jih hkrati pozove k podpisu pogodbe. V 
obrazložitvi sklepa mora utemeljiti svojo odločitev.  
 
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
 
Župan MOL ali oseba, ki je od njega pooblaščena, je dolžan v roku, ki je bil naveden v 
razpisu, obvestiti vse vlagatelje vlog, ki niso bili izbrani, o odločitvi glede dodelitve 
sredstev. V obrazložitvi mora navesti razloge za svojo odločitev. 
 
Navzočnost se ni spremenila (24 svetnikov). 
Za je glasovalo 33 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
4. AMANDMA svetnika doc. dr. Gregorja GOMIŠČKA: 
 
K 39. členu: 
 
Izpusti se v drugi vrstici tega člena besedica »dvakrat«. 
 
Navzočnost se ni spremenila (24 svetnikov). 
Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
5. AMANDMA svetnika Gregorja ISTENIČA: 
 
V 23. členu predloga se spremeni: 
- v 2. (drugem) odstavku številka 12 nadomesti s 13 
- v 3. (tretjem) odstavku se pri Individualni športi doda: strelstvo 
 
Župan je pojasnil, da uprava amandmaja ne podpira. 
 
Navzočnost se ni spremenila (24 svetnikov). 
Za je glasovalo 9 svetnikov. Proti je glasovalo 18 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
Preden je župan dal na glasovanje naslednji amandma svetnika Gregorja ISTENIČA k 45. 
členu predloga pravilnika, je pojasnil, da uprava amandmaja ne podpira.  
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Svetnik Gregor ISTENIČ je podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da je glede na 
sprejeti akt iz prejšnje točke potrebna uskladitev z amandmaji.  
 
Župan je odgovoril, da je uskladitveni amandma v pripravi, in dal besedo mag. Borutu 
PERŠOLJI za pojasnila v zvezi z razpravami svetnikov. 
 
Svetnik Roman JAKIČ je podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da se odredi 5-
minutni odmor, da vsi svetniki dobijo amandmaje, ki jih je vložil svetnik Gregor ISTENIČ.  
 
Župan je v zvezi s postopkovnim predlogom svetnika Romana JAKIČA povedal, da bo 6. 
izredna seja prekinjena in bodo delo nadaljevali s 5. sejo, med tem časom pa bodo pripravljeni 
uskladitveni amandmaji. 
 
Svetnik doc. dr. Gregor GOMIŠČEK je podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da se 
odredi 30-minutni odmor.  
 
Župan je dal na glasovanje 
 
POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnika doc. dr. Gregorja GOMIŠČKA: 
 
Odredi se 30-minutni odmor. 
 
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov. 
Za je glasovalo 12 svetnikov. Proti je glasovalo 19 svetnikov. 
 
Postopkovni predlog sklepa ni bil sprejet. 
 
 
Ob 18.50 uri je župan prekinil 6. izredno sejo in nadaljeval s 5. sejo mestnega sveta. 
 
6. izredna seja se je nadaljevala ob 20.50 uri po prekinjeni 5. seji. 
 
 
Župan je dal na glasovanje uskladitvene amandmaje: 
 
1. AMANDMA župana: 
 
V 14. členu se v 2. točki spremeni prva alinea tako, da se glasi: 
 
- delovanje športnih društev, zvez športnih društev in občinske športne zveze, 
 
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov. 
Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
2. AMANDMA župana: 
 
44. člen se spremeni tako, da se glasi: 
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»Sofinancira se delovanje društev, zveze športnih društev in občinske športne zveze.« 
 
Navzočnost se ni spremenila (24 svetnikov). 
Za je glasovalo 34 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
3. AMANDMA župana: 
 
V 45. členu se drugi in tretji odstavek nadomestita z novim drugim odstavkom, ki se 
glasi: 
 
»MOL bo letno sofinanciral delovanje zvez športnih društev in občinske športne zveze.« 
 
Pred glasovanjem je mag. Borut PERŠOLJA na poziv svetnika Gregorja ISTENIČA podal 
odgovor na zastavljeno vprašanje v zvezi s transparentnostjo sofinanciranj. 
 
Navzočnost se ni spremenila (24 svetnikov). 
Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
Svetnik Gregor ISTENIČ je svoja druga dva amandmaja umaknil. 
 
AMANDMAJA svetnika Gregorja ISTENIČA sta se sicer glasila: 
 
1.  
K 44. členu: 
44. člen se spremeni tako, da se glasi: »Sofinancira se delovanje društev, zvez športnih 
društev in občinske športne zveze.«. 
 
2.  
K 45. členu: 
2. (drugi) in 3. (tretji) odstavek se nadomestita z besedilom: 
Pogoje, vsebino in višino za sofinanciranje zvez športnih društev in občinske športne 
zveze se določi s posebnim sklepom mestnega sveta. 
 
 
Nato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Pravilnika o merilih za 
vrednotenje in sofinanciranje izjvajanja letnega programa športa v Mestni občini 
Ljubljana, skupaj s sprejetimi amandmaji. 
  
Navzočnost se ni spremenila (24 svetnikov). 
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Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Ob 20.55 uri je župan odredil 30-minutni odmor. Seja se je nadaljevala ob 21.34 uri, vodenje 
pa je prevzel podžupan Janko MÖDERNDORFER. Ob 21.36 uri je vodenje seje ponovno 
prevzel župan. 
 
 

AD 6. 
 

OSNUTEK SPREMEMB IN DOPOLNITEV POSLOVNIKA MESTNEGA SVETA 
MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Pred sejo so prejeli poročilo pristojne 
Statutarno pravne komisije, med sejo pa še amandmaje župana, svetnikov doc. dr. Gregorja 
GOMIŠČKA in Petra SUŠNIKA ter Svetniških klubov LDS, SD in NSi. 
 
Matjaž BREGAR, vodja Službe za organiziranje dela mestnega sveta, je podal uvodno 
obrazložitev. 
 
Maša KOCIPER, predsednica Statutarno pravne komisije, je podala stališče komisije. 
 
 
O 12. členu osnutka sprememb in dopolnitev poslovnika, h kateremu so župan, svetnika doc. 
dr. Gregor GOMIŠČEK in Peter SUŠNIK ter Svetniški klubi LDS, SD in NSi vložili 
AMANDMAJE, so razpravljali svetniki: Miha JAZBINŠEK, prof. dr. Metka TEKAVČIČ, 
doc. dr. Gregor GOMIŠČEK in Peter SUŠNIK.  
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje vložene amandmaje: 
 
- AMANDMA župana: 
 
12. člen se spremeni tako, da se glasi: 
 
»V 63. členu se v prvem odstavku pika na koncu drugega stavka nadomesti z vejico in 
doda besedilo »pri čemer lahko ob obravnavi: 
- osnutka in predloga akta, ki se obravnava po enostopenjskem ali hitrem postopku, 
razprava svetnikov istega svetniškega kluba traja največ trideset minut, razprava 
samostojnega svetnika pa deset minut;  
- Statuta MOL, poslovnika sveta in strategij razprava svetnikov istega svetniškega kluba 
traja največ petinštirideset minut, razprava samostojnega svetnika pa deset minut; 
- osnutka odloka o proračunu MOL in o spremembah proračuna MOL, predloga 
rebalansa proračuna MOL ter prostorskega reda MOL razprava svetnikov istega 
svetniškega kluba traja največ šestdeset minut, razprava samostojnega svetnika pa 
petnajst minut. 
 
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi: 
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»Če so k predlogu akta vloženi amandmaji, lahko razprava posameznega svetnika o 
posameznem členu, h kateremu so vloženi amandmaji, traja največ dve minuti, vendar 
skupen čas razprave svetniškega kluba ne sme trajati dlje, kot je to določeno v 
prejšnjem odstavku tega člena. 
 
Dosedanja drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.«. 
 
Navzočnost je priglasilo 36 svetnikov. 
Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti je glasovalo 16 svetnikov. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
Svetnica prof. dr. Metka TEKAVČIČ je podala POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da se 
do interpretacije glasovanja opredeli Statutarno pravna komisija. 
 
Župan je za pet minut prekinil sejo. 
 
Po prekinitvi je župan dal na glasovanje svoj prejšnji amandma, pri čemer je umaknil drugi 
del amandmaja. Tako je dal na glasovanje AMANDMA, ki se glasi: 
 
12. člen se spremeni tako, da se glasi: 
 
»V 63. členu se v prvem odstavku pika na koncu drugega stavka nadomesti z vejico in 
doda besedilo »pri čemer lahko ob obravnavi: 
- osnutka in predloga akta, ki se obravnava po enostopenjskem ali hitrem postopku, 
razprava svetnikov istega svetniškega kluba traja največ trideset minut, razprava 
samostojnega svetnika pa deset minut;  
- Statuta MOL, poslovnika sveta in strategij razprava svetnikov istega svetniškega kluba 
traja največ petinštirideset minut, razprava samostojnega svetnika pa deset minut; 
- osnutka odloka o proračunu MOL in o spremembah proračuna MOL, predloga 
rebalansa proračuna MOL ter prostorskega reda MOL razprava svetnikov istega 
svetniškega kluba traja največ šestdeset minut, razprava samostojnega svetnika pa 
petnajst minut. 
  
Navzočnost je priglasilo 41 svetnikov. 
Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti je glasovalo 7 svetnikov. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
Svetnica prof. dr. Metka TEKAVČIČ je podala POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da 
Statutarno pravna komisija do naslednjič pripravi obrazložitev, kako se ugotavlja poslovniška 
večina. 
 
Ker je bil sprejet amandma župana, mestni svet o ostalih vloženih amandmajih ni glasoval. 
 
- AMANDMA svetnika doc. dr. Gregorja GOMIŠČKA se je sicer glasil: 
 
Predlagam spremembo 12. člena: 
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Tekst »pri čemer lahko razprava svetnikov istega svetniškega kluba traja največ trideset 
minut, razprava samostojnega svetnika pa petnajst minut. Ob obravnavi Statuta MOL, 
poslovnika sveta, proračuna in sprememb proračuna MOL, rebalansa proračuna MOL, 
strategij in prostorskega reda lahko razprava svetnikov istega svetniškega kluba traja 
največ 45 minut, razprava samostojnega svetnika pa petnajst minut.« 
 
se nadomesti z: 
 
»pri čemer se maksimalni čas razprave svetnikov istega svetniškega kluba ali 
samostojnega svetnika določi po enačbi: 
 
Maksimalni čas razprave = 15 + 12 . ln (število svetnikov svetniškega kluba) 
 
Ob obravnavi Statuta MOL, poslovnika sveta, proračuna in sprememb proračuna 
MOL, rebalansa proračuna MOL, strategij in prostorskega reda lahko razprava 
svetnikov istega svetniškega kluba ali samostojnega svetnika pomnoži s faktorjem 2.«  
 
 
- AMANDMA Svetniških klubov LDS, SD in NSi se je sicer glasil: 
 
V dvanajstem členu se spremeni drugi stavek, tako da se glasi: »Ob obravnavi strategij 
in prostorskega reda lahko razprava svetnikov posameznega svetniškega kluba traja 
največ petinštirideset minut, razprava samostojnega svetnika petnajst minut, ob 
obravnavi Statuta MOL, poslovnika sveta, proračuna in sprememb proračuna MOL ter 
rebalansa proračuna MOL pa lahko razprava svetnikov istega svetniškega kluba traja 
največ šestdeset minut, razprava samostojnega svetnika pa petnajst minut.« 
 
 
- AMANDMA svetnika Petra SUŠNIKA se je sicer glasil: 
 
V 12. členu se besedilo tretje vrstice spremeni tako, da se glasi: 
 
»največ petinštirideset minut, razprava posameznega svetnika pa petnajst minut. Ob 
obravnavi« 
 
V istem členu se besedilo šeste in sedme vrstice spremeni tako, da se glasi: 
 
»svetniškega kluba traja največ šestdeset minut, razprava posameznega svetnika pa 
dvajset minut.«   
 
 
Župan je dal na glasovanje: 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Osnutek Sprememb in dopolnitev 
Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, skupaj s sprejetim amandmajem. 
  
Navzočnost je priglasilo 37 svetnikov. 
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Ob ponovnem ugotavljanju navzočnosti se je priglasilo 35 svetnikov. 
 
Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
 
S tem je bil izčrpan dnevni red 6. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, 
zato je župan ob 22.08 uri sejo končal.  
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