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MESTNA OBČINA LJUBLJANA  

M E S T N I S V ET,  tu  

 

 

 

Kadrovske zadeve 

 

 

 

AMANDMA k Predlogu Sklepa o imenovanju Statutarno pravne komisije:  

 

V četrti alineji I. točke se besedilo »Boris MAKOTER član« nadomesti z besedilom: 

»Miha JAZBINŠEK član«.  

 

Obrazložitev: 

KMVVI je (v nasprotju s smislom in določili 4. člena ODLOKA o stalnih komisijah in stalnih odborih MS 

MOL, da se sestava komisij in odborov sveta ter funkcije v njih praviloma določijo upoštevaje izid volitev v 

svet in da svet pri sestavi komisij in odborov upošteva tudi interes za delo v posameznih komisijah ali odborih, 

izražen v svetniških klubih) nesorazmerno volilnemu rezultatu spravil Zelene Slovenije ob več kot polovico 

njihovih političnih pravic za delo v mestnem svetu in njegovih delovnih telesih. 

- ob eno predsedniško mesto, 

- ob dve svetniški mesti 

- in ob eno občansko mesto.    

Skladno tudi zagotovilom župana v nagovoru na nastopni seji MS MOL (da »je Mestni svet eno telo, zato je 

prav, da v njem delujemo kot ekipa«, da bo »ključno strokovno in odgovorno delovanje v odborih in komisijah 

mestnega sveta« in da »ne bo pristajal niti na politično kupčkanje«) ponavljamo predlog za uvrstitev Miha 

Jazbinška za člana SPK in navajamo nekaj njegovih referenc, ki so v precejšnji meri osebne. 

 

Reformna zakonodaja in implementacija, ki jo je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor za časa njegove-

ga ministrskega mandata 1990-1994, ki je v vseh ključnih segmentih veljavna še danes in ki je bila in je še 

osnova še drugi sektorski zakonodaji: 

- po poplavah v Savinjski dolini 1990, ko je izpadel jugoslovanski solidarnostni sistem, zakon in vzpostavitev 

sistema o odpravi posledic naravnih nesreč,  

- po odpravi SIS in družbene lastnine nov stanovanjski zakon in prva slovenska privatizacija, 

- prvi slovenski zakon o varstvu okolja in vzpostavitev resorja okolja, služb in varstva narave; 

- po odpravi SIS, družbene lastnine in dejavnosti posebnega družbenega pomena Zakon o gospodarskih jav-

nih službah v komunali, prometu, energetiki, vodarstvu … in druga slovenska privatizacija; 

- po odpravi družbenega planiranja zakonsko urejanje postopkov prostorskega planiranja in načrtovanja, 

sanacije črnih gradenj, uvedbe državnih lokacijskih načrtov …  

 

 

 

 

 

Svetniški klub Zeleni Slovenije 

Miha Jazbinšek, vodja 
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MESTNA OBČINA LJUBLJANA  

M E S T N I S V ET,  tu  

 

 

 

Kadrovske zadeve 

 

 

 

AMANDMA k Predlogu Sklepa o imenovanju Odbora za urejanje prostora in urbanizem:  

 

V šesti alineji I. točke se besedilo »Sašo RINK član« nadomesti z besedilom: 

»Miha JAZBINŠEK član«.  

 

Obrazložitev: 

KMVVI je (v nasprotju s smislom in določili 4. člena ODLOKA o stalnih komisijah in stalnih odborih MS 

MOL, da se sestava komisij in odborov sveta ter funkcije v njih praviloma določijo upoštevaje izid volitev v 

svet in da svet pri sestavi komisij in odborov upošteva tudi interes za delo v posameznih komisijah ali odborih, 

izražen v svetniških klubih) nesorazmerno volilnemu rezultatu spravil Zelene Slovenije ob več kot polovico 

njihovih političnih pravic za delo v mestnem svetu in njegovih delovnih telesih. 

- ob eno predsedniško mesto, 

- ob dve svetniški mesti 

- in ob eno občansko mesto.    

Skladno tudi zagotovilom župana v nagovoru na nastopni seji MS MOL (da »je Mestni svet eno telo, zato je 

prav, da v njem delujemo kot ekipa«, da bo »ključno strokovno in odgovorno delovanje v odborih in komisijah 

mestnega sveta« in da »ne bo pristajal niti na politično kupčkanje«) ponavljamo predlog za uvrstitev Miha 

Jazbinška za člana OUPU in navajamo nekaj njegovih osebnih strokovnih referenc urbanističnega znača-

ja: 

- zazidalni načrt centra Zagorja (1972), soseske Polje, tovarne SVEA; 

- sodelovanje v timu prve slovenske ekološke valorizacije prostora na primeru občine Šiška (1975); 

- najožji tim zasnove avtocestnega sistema okoli Ljubljane - U-sistem (druga polovica sedemdesetih); 

- natečajna nagrada »izven konkurence« za enosmerni promet mestnega središča; 

- sodelavec 1979 na smernicah družbenega plana občin in mesta Ljubljana 1081-85 z usmeritvami do leta 

2000, kjer je uveljavil »zelene kline«, ki so načrtovalsko ohranjeni do letošnje pomladi; 

- sodelovanje v najožjem metodološkem timu družbenega plana »Ljubljane 2000«; 

- sodelovanje v najožjem vodstveno-metodološkem timu ZDP RS na »Sloveniji 2000«; 

- direktor projektivnega podjetja, ki je bilo nosilec »Kamnika 2000« in cca 10 zazidalnih načrtov; 

- nekaj zazidalnih načrtov v Škofji Loki; 

- minister ekipi, ki je pripravila prvi prostorski plan RS, na katerem bazira slovenski avtocestni program; 

- minister ekipi, ki je pripravila lokacijski načrt severne in vzhodne avtocestne obvoznice v Ljubljani … 

 

 

 

 

 

Svetniški klub Zeleni Slovenije 

Miha Jazbinšek, vodja 
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MESTNA OBČINA LJUBLJANA  

M E S T N I S V ET,  tu  

 

 

 

Kadrovske zadeve 

 

 

 

AMANDMA k Predlogu Sklepa o imenovanju Odbora za gospodarske javne službe in promet:  

 

V šesti alineji I. točke se besedilo »Zofija MAZEJ KUKOVIČ članica« nadomesti z besedilom: 

»Peter RONDAIJ član«.  

 

Obrazložitev: 

KMVVI je (v nasprotju s smislom in določili 4. člena ODLOKA o stalnih komisijah in stalnih odborih MS 

MOL, da se sestava komisij in odborov sveta ter funkcije v njih praviloma določijo upoštevaje izid volitev v 

svet in da svet pri sestavi komisij in odborov upošteva tudi interes za delo v posameznih komisijah ali odborih, 

izražen v svetniških klubih) nesorazmerno volilnemu rezultatu spravil Zelene Slovenije ob več kot polovico 

njihovih političnih pravic za delo v mestnem svetu in njegovih delovnih telesih. 

- ob eno predsedniško mesto, 

- ob dve svetniški mesti 

- in ob eno občansko mesto.    

Skladno tudi zagotovilom župana v nagovoru na nastopni seji MS MOL (da »je Mestni svet eno telo, zato je 

prav, da v njem delujemo kot ekipa«, da bo »ključno strokovno in odgovorno delovanje v odborih in komisijah 

mestnega sveta« in da »ne bo pristajal niti na politično kupčkanje«) ponavljamo predlog za uvrstitev Petra 

RONDAIJ-a za člana OGJSP, pri čemer opozarjamo, da ta odbor nima nobenega zunanjega člana, Peter 

RONDAIJ pa je zelo angažiran v infrastrukturnih vprašanjih v Ljubljani. 

 

 

 

 

 

 

Svetniški klub Zeleni Slovenije 

Miha Jazbinšek, vodja 

 


