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MAGNETOGRAMSKI ZAPIS 1. IZREDNE  SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBĈINE 
LJUBLJANA, 
 
ki je potekala v ponedeljek, 29. 11. 2010, s priĉetkom ob 15. 30 uri, v Veliki sejni 
dvorani Mestne hiše, Mestni trg 1, v Ljubljani  
 
GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 
… svetnice… spoštovani svetniki… gospe in gospodje… 
 
…/// … iz dvorane – nerazumljivo…/// 
 
Spoštovani navzoči. Pričenjamo s 1. Izredno sejo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana. 
Na seji je navzočih 33 svetnic in svetnikov. Svojo odsotnost so opravičili: gospa Marta Bon, 
gospa Breda Brezovar Papeţ in gospod  Ţiga Turk.  
Mestni svet je sklepčen in lahko prične z delom.  
 
Na začetku vljudno prosim vse navzoče, da izklopite svoje mobilne telefone, da ne motite 
delo mestnega sveta. V skladu s 93. členom Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine 
Ljubljana, odloča mestni svet o mandatnih vprašanjih na začetku seje.  
 
Prejeli ste Predlog Ugotovitvenega sklepa Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja, o potrditvi mandata članici Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, gospe 
Julijani Ţibert. Zato prosim gospoda Čerina, predsednika komisije, da poda uvodno 
obrazloţitev.  
 
GOSOPOD ALEŠ ĈERIN 
Hvala za besedo gospod ţupan. Cenjene kolegice in kolegi. Ker se je ţupan moral 
odpovedat svojemu mandatu v mestnem svetu, na naši listi, pride v mestni svet naslednji po 
spisku in sicer gospa Julijana Ţibert. 
 
GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 
Hvala lepa. Odpiram razpravo. Ni razprave. Zaključujem. 
 
Ugotavljam navzočnost. 
Rezultat navzočnosti: 39. 
 
Glasujemo O PREDLOGU: 
Mestni svet Mestne obĉine Ljubljana potrdi mandat ĉlanici Mestnega sveta Mestne 
obĉine Ljubljana gospe Julijani Ţibert. Mandat ĉlanice in vezan na mandat mestnega 
sveta. Mandat se zaĉne z dnem sprejema tega ugotovitvenega sklepa. 
 
Prosim za vaš glas. 
39 ZA.  
NIHĈE PROTI. 
In ĉestitam, dobrodošla.  
 



 

 

------------------------------------------ zvok aplavza iz dvorane  
 
Prehajamo na dnevni red današnje seje. 
 
S sklicem ste prejeli Dnevni red 1. Izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, z 
naslednjim dnevnim redom: 
 

1. Kadrovske zadeve in  
2. Predlog Sklepa o financiranju političnih strank 

O dnevnem redu mestni svet, skladno s 57. členom Poslovnika Mestnega sveta Mestne 
občine Ljubljana, ne razpravlja in ne glasuje.  
 
Prehajam na 1. točko. 
AD 1. 
KADROVSKE ZADEVE 
 
Gradivo za to točko ste prejeli po sklicu seje. Pred sejo pa še dodatno gradivo. Pred sejo ste 
prejeli tudi Amandmaja gospoda Mihe Jazbinška, k predlogom sklepov o imenovanju 
Statutarno pravne komisije, Odbora z urejanje prostora in urbanizem ter Odbora za 
gospodarske javne sluţbe in promet. Ker o predlogih ukrepov v zvezi za imenovanji, dajete 
v zvezi s 7. členom Odloka o stalnih komisijah in stalnih odborih Mestnega sveta Mestne 
občine Ljubljana, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, predlagam, da 
mestni svet glasuje o naslednjem.  
 
Mestni svet Mestne obĉine Ljubljana, ne obravnava in ne glasuje o amandmajih 
gospoda Mihe Jazbinška, k predlogom Sklepov o imenovanju Statutarno pravne 
komisije, Odbora za urejanje prostora in urbanizem ter Odbora za gospodarske javne 
sluţbe in promet, ker lahko o predlogu sklepov v zvezi z imenovanji, daje le Komisija 
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.  
 
Ugotavljam navzočnost. 
40. 
 
Glasujemo o pravkar predlaganemu predlogu sklepa, ki je tudi gor napisan, a ne? 
Prosim za vaš glas. 
31 ZA. 2 PROTI. 
Sprejeto.  
 
Prosim gospoda Čerina, predsednika komisije, da poda uvodno obrazloţitev k predlogu 
sklepov komisije. 
 
GOSPOD ĈERIN 
Hvala še enkrat za besedo gospod ţupan. Cenjene kolegice in kolegi.  
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, si je kar vzela dovolj časa, da vam 
ponudi v obravnavo in sprejem 27 predlogov sklepov.  
Moram povedat, da smo našli v komisiji, ki je bila sklepčna v celoti, nas je bilo vseh 11 
prisotnih, predsednik in 10 članov, visoko stopnjo soglasja. In sicer, glede 25 predlogov je 
komisija sprejela sklep z aklamacijo, se pravi soglasno. Glede dveh sklepov pa z 
glasovanjem. Hvala lepa. 
 
GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 
Prehajamo na obravnavo predlogov sklepov komisije.  
 
Imamo 1. predlog o imenovanju Statutarno pravne komisije. 
Odpiram razpravo. Gospod Jazbinšek, izvolite.  
 



 

 

GOSPOD MIHA JAZBINŠEK 
Ta razprava velja sicer tudi delu KMVVI-ja. Vi veste, da smo mi predlagal 6, ker nam po 
statistiki to pripada. V delu KMVVI-ja smo seveda tri predloge zgubili. Trije so pa bili potem 
sprejeti. Se pravi, svetniki Zeleni Slovenije, ki so v novem mandatu edini podvojili število v 
Mestnem svetu MOL, smo ob eno predsedniško mesto, ob dve svetniški mesti in ob eno 
občansko mesto. Ki nam po odloku, po 4. členu Odloka o stalnih komisijah in stalnih 
odborov MS MOL, da se sestava komisij in odborov sveta ter funkcije v njih praviloma 
določijo upoštevaje izid volitev v svet. In v svet pri njihovi sestavi upošteva tudi interes za 
delo v posameznih komisijah ali odborih, izraţen v svetniških klubih. Torej, rezultat dela 
KMVVI je v nasprotju tudi z nagovorom ţupana na nastopni seji MS MOL, da je mestni svet 
eno telo, zato je prav, da v njem delujemo kot ekipa, za katero je dobrobit Ljubljane na 
prvem mestu. Pa tudi, da bo ključno, strokovno in odgovorno delovanje v odborih in 
komisijah mestnega sveta ter konstruktivno sodelovanje z mestno upravo in, da ne bo 
pristajal niti na politično kupčkanje. To ste izjavil v, na nagovoru. Ker je torej Mihu 
Jazbinšku, pa tudi Petru Rondaju, onemogočeno delovanje v odborih in komisijah mestnega 
sveta, bo pač treba individualno, občasno pa tudi kot svetniški klub v celoti, strokovno in 
politično delovanje iz eno telesnih in eno umnih odborov in komisij mestnega sveta MOL, 
odgovorno preseliti v širši slovenski  pluralistični strokovni, pravni in politični prostor, vse v 
dobrobit  Ljubljane in tudi njenega širšega konteksta, ravno tako na prvem mestu. Hvala 
lepa. 
 
GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 
Še kdo prosim? Ni. Gospod Čerin, kaj odgovora?  
 
Ugotavljam navzočnost, lepo prosim, po vseh točkah. 
35. 
 
Glasujemo O PREDLOGU SKLEPA: 
V Statutarno pravno komisijo se imenujejo:  
Maša Kociper, kot predsednica. 
Marta Bon, kot ĉlanica. 
Aleš Ĉerin, kot ĉlan. 
Boris Makoter, kot ĉlan in  
Pavla Murekar, kot ĉlanica.  
 
Mandat ĉlanov Statutarno pravne komisije, je vezan na mandat Mestnega sveta 
Mestne obĉine Ljubljana. 
 
Prosim za vaš glas. 
38 ZA. 
NIHĈE PROTI. 
Hvala lepa.  
 
Gremo na 2. Predlog Sklepa o imenovanju Komisije za pobude občanov. 
Razprava prosim. Ni razprave. 
 
Glasovanje poteka O PREDLOGU SKLEPA: 
V Komisijo za pobude obĉanov se imenujejo: 
Anţe Lokar, kot predsednik. 
Anton Kranjc, kot ĉlan. 
Marija Dunja Piškur Kosmaĉ, kot ĉlanica. 
Marjan Jernej Virant, kot ĉlan in 
Julka Ţibert, kot ĉlanica. 
 
Mandat ĉlanov Komisije za pobude obĉanov, je vezan na mandat ĉlanov Mestnega 
sveta Mestne obĉine Ljubljana.  



 

 

 
Prosim za vaš glas. 
38 ZA. 
NIHĈE PROTI. 
Hvala lepa v imenu vseh.  
 
Prehajamo na 3. Predlog Sklepa o imenovanju Komisije za mednarodne odnose. 
Razprava prosim. Ni razprave. 
 
Prehajamo na glasovanje O SKLEPU, ki pravi: 
V Komisijo za mednarodne odnose se imenujejo:  
Roman Jakiĉ, kot predsednik. 
Tjaša Ficko, kot ĉlanica. 
Aleš Kardelj, kot ĉlan. 
Mitja Meršol, kot ĉlan. 
Marko Šiška, kot ĉlan. 
Peter Vilfan, kot ĉlan. 
Dr. Slavko Ziherl, kot ĉlan.  
 
Mandat ĉlanov Komisije za mednarodne odnose, je vezan na mandat Mestnega sveta 
Mestne obĉine Ljubljana.  
 
Prosim za vaš glas. 
37 ZA.  
NIHĈE PROTI. 
Hvala lepa. Sprejeto. 
 
Prehajamo na 4. Predlog Sklepa o imenovanju Komisije za priznanja. 
Razprava prosim. Ni razprave. 
 
Glasujemo O SKLEPU: 
V Komisijo za priznanja se imenujejo: 
Dragutin Mate, kot predsednik. 
Milena Mileva Blaţić, kot ĉlanica. 
Breda Brezovar Papeţ, kot ĉlanica. 
Nives Cesar, kot ĉlanica. 
Aleš Ĉerin, kot ĉlan. 
Aleš Kardelj, kot ĉlan. 
Janko Möderndorfer, kot ĉlan. 
 
Mandat ĉlanov Komisije za priznanja, je vezan na mandat Mestnega sveta Mestne 
obĉine Ljubljana. 
 
Prosim za vaš glas. 
38 ZA. 
NIHĈE PROTI. 
 
Prehajamo na 5. Predlog Sklepa o imenovanju Odbora za finance., 
Razprava prosim. Ni razprave. 
 
Glasujemo O SKLEPU: 
V Odbor za finance se imenujejo: 
Jadranka Dakić, kot predsednica. 
Nives Cesar, kot ĉlanica. 
Mojca Kavtiĉnik Ocvirk, kot ĉlanica. 
Anţe Logar, kot ĉlan. 



 

 

Peter Merc, kot ĉlan. 
Pavla Murekar, kot ĉlanica. 
Metka Tekavĉiĉ, kot ĉlanica. 
 
 
Mandat ĉlanov Odbora za finance, je vezan na mandat Mestnega sveta Mestne obĉine 
Ljubljana. 
Prosim za vaš glas. 
35 ZA. 
NIHĈE PROTI. 
Hvala lepa.  
 
Gremo na 6. Predlog Sklepa o imenovanju Odbora za lokalno samoupravo.  
Razprava prosim. Ni razprave. 
 
Prehajamo na glasovanje: 
V Odbor za lokalno samoupravo se imenujejo: 
Meta Vesel Valentinĉiĉ, kot predsednica. 
Bruna Antauer, kot ĉlanica. 
Mirko Brniĉ Jager, kot ĉlan.  
Stanka Ferenĉak Marin, kot ĉlanica. 
Janko Möderndorfer, kot ĉlan. 
Janez Moškriĉ, kot ĉlan. 
Marjeta Verbiĉ, kot ĉlanica. 
 
Mandat ĉlanov Odbora za lokalno samoupravo, je vezan na mandat Mestnega sveta 
Mestne obĉine Ljubljana. 
 
Prosim za vaš glas. 
38 ZA. NIHĈE PROTI. 
 
Gremo kot… na 7. Predlog Sklepa o imenovanju Odbora za predšolsko vzgojo in 
izobraţevanje.  
Razprava prosim. Ni razprave. 
 
Prehajamo na glasovanje. 
V Odbor za predšolsko vzgojo in izobraţevanje se imenujejo: 
Eva Strmljan Kreslin, kot predsednica… in.. ostali, kot ĉlani in ĉlanice: 
Bruna Antauer. 
Roman Jakiĉ. 
Marko Koprivc. 
Iztok Kordiš. 
Mojca Kucler Dolinar. 
Joţica Pajntar. 
Mojca Škrinjar. 
Meta Škufca. 
Francka Trobec. 
Avguština Zupanĉiĉ. 
 
Mandat ĉlanov Odbora za predšolsko vzgojo in izobraţevanje, je vezan na mandat 
Mestnega sveta MOL-a. 
 
Prosim za vaš glas. 
37 ZA. NIHĈE PROTI. 
 
Gremo na 8. točko. Predlog Sklepa o imenovanju Odbora za šport. 



 

 

Razprava prosim. Ni razprave.  
 
Glasovanje poteka O SKLEPU: 
V Odbor za šport se imenujejo:  
Marta Bon, kot predsednica in ostali, kot ĉlani: 
Roman Jakiĉ. 
Ĉrt Kanoni. 
Boris Makoter. 
Marko Šiška. 
Gregor Tomc. 
Peter Vilfan. 
 
Mandat ĉlanov Odbora za šport, je vezan na mandat Mestnega sveta Mestne obĉine 
Ljubljana.  
 
Rezultat glasovanja je: 
37 ZA.  
NIHĈE PROTI. 
Hvala lepa. 
 
Gremo na 9. Predlog Sklepa o imenovanju Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost. 
Razprava prosim. Ni razprave. 
 
Prehajamo na glasovanje. 
V Odbor za kulturo in raziskovalno dejavnost se imenujejo: 
Ţiga Turk, kot predsednik in ostali kot ĉlanice in ĉlani: 
Breda Brezovar Papeţ. 
Milena Mileva Blaţić. 
Mitja Meršol. 
Tomaţ Ogrin. 
Eva Strmljan Kreslin. 
Gregor Tomc. 
 
Mandat ĉlanov Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost, je vezan na mandat 
Mestnega sveta Mestne obĉine Ljubljana.  
 
Prosim za vaš glas. 
38 ZA.  
NIHĈE PROTI. 
Hvala lepa. 
 
Gremo na 10. Predlog Sklepa o imenovanju Odbora za zdravstvo in socialno varstvo. 
Razprava prosim. Ni razprave. 
 
Prehajamo na glasovanje. 
V Odbor za zdravstvo in socialno varnost se imenujejo: 
Miro Gorenšek, kot predsednik in ostali, kot ĉlanice in ĉlani: 
Nives Cesar. 
Omar Hanuna. 
Marko Kocjan. 
Ida Medved. 
Borut Miklavĉiĉ. 
Marija Dunja Piškur Kosmaĉ. 
Sašo Rink. 
Andreja Troppan. 
Mesta Vesel Valentinĉiĉ. 



 

 

Slavko Ziherl. 
 
Mandat ĉlanov Odbora za zdravstvo in socialno varnost, je vezan na mandat 
Mestnega sveta Mestne obĉine Ljubljana.  
 
Prosim za vaš glas: 
37 ZA. 
NIHĈE PROTI. 
 
Prehajamo na 11. Predlog Sklepa o imenovanju Odbora za gospodarske dejavnosti, turizem 
in kmetijstvo. 
Razprava prosim. Ni razprave.  
 
Prehajamo na glasovanje: 
V Odbor za gospodarske dejavnosti, turizem in gostinstvo, se imenujejo: 
Nives Cesar, kot predsednica in kot ĉlani in ĉlanice: 
Uroš Minodraš. 
Janez Pergar. 
Alojz Suhoveršnik. 
Marjan Jernej Virant. 
Janez Ţagar. 
Jelka Ţekar.  
 
Mandat ĉlanov odbora, je vezan na mandat MOL-a.  
 
Prosim za vaš glas: 
38 ZA.  
NIHĈE PROTI. 
 
Prehajamo na 12. Predlog Sklepa o imenovanju Odbora za gospodarske javne sluţbe in 
promet. 
Razprava? Ni razprave. 
 
Prehajamo na glasovanje: 
V Odbor za gospodarske javne sluţbe in promet, se imenujejo:; 
Julka Ţibert, kot predsednica in kot ĉlani in ĉlanice: 
Marko Bokal. 
Mojca Kavtiĉnik Ocvirk. 
Maša Kociper. 
Anton Kranjc. 
Zofija Mazej Kukoviĉ. 
Pavla Murekar.  
 
Mandat je vezan na mandat Mestnega sveta MOL-a. 
 
Prosim za vaš glas: 
36 ZA. NIHĈE PROTI. 
 
Prehajamo na 13. Predlog Sklepa o imenovanju Odbora za urejanje prostora in urbanizem. 
Razprava? Ni razprave. 
 
Prehajamo na glasovanje: 
V Odbor za urejanje prostora in urbanizem, se imenujejo: 
Janez Koţelj, kot predsednik in ostali, kot ĉlani in ĉlanice: 
Bojan Albreht. 
Mirko Brniĉ Jager. 



 

 

Gregor Isteniĉ. 
Blaţ Lokar. 
Sašo Rink. 
Maja Simoneti. 
 
Mandat ĉlanov tudi tega odbora je vezan na mandat Mestnega sveta Mestne obĉine 
Ljubljana.  
 
Prosim za vaš glas: 
35 ZA.  
NIHĈE PROTI. 
Hvala lepa. 
 
Prehajam na 14. Predlog Sklepa o imenovanju Odbora za gospodarjenje z nepremičninami.  
Razprava? Ni razprave. 
 
Glasovanje poteka. 
V Odbor za gospodarjenje z nepremiĉninami se imenujejo:; 
Kot predsednica, Mojca Kucler Dolinar in ostali, kot ĉlani in ĉlanice: 
Bojan Albreht. 
Jadranka Dakić. 
Mojca Kavtiĉnik Ocvirk. 
Marjeta Rutar Gorjan. 
Marko Šiška. 
Jelka Ţekar. 
 
Mandat ĉlanov tega odbora je vezan na mandat Mestnega sveta Mestne obĉine 
Ljubljana.  
 
Prosim za vaš glas: 
37 ZA. 
NIHĈE PROTI. 
 
Prehajamo na 15. Predlog Sklepa o imenovanju Odbora za stanovanjsko politiko.  
Razprava? Ni razprave. 
 
Prehajamo na glasovanje. 
V Odbor za stanovanjsko politiko se imenujejo: 
Breda Brezovar Papeţ, kot predsednica in kot ĉlanice in ĉlani, pa naslednji: 
Bruna Antauer. 
Aleš Hojs. 
Iztok Kordiš. 
Sašo Rink. 
Boštjan Zajc. 
Jelka Ţekar. 
 
Mandat ĉlanov tega odbora je vezan tudi na mandat Mestnega sveta Mestne obĉine 
Ljubljana.  
 
Prosim za vaš glas. 
38 ZA.  
NIHĈE PROTI. 
Hvala lepa. 
 
Prehajamo na 16. Predlog Sklepa o imenovanju Odbora za varstvo okolja. 
Razprava prosim. Ni razprave. 



 

 

 
Glasovanje poteka O SKLEPU: 
V Odbor za varstvo okolja se imenujejo: 
Kot predsednica, Marija Dunja Piškur Kosmaĉ in kot ĉlani in ĉlanici, pa:; 
Mirko Brniĉ Jager. 
Miro Gorenšek. 
Joţe Horvat. 
Metka Macarol Hiti. 
Mag. Tomaţ Ogrin. 
Jelka Ţekar.  
 
Mandat ĉlanov tega odbora je vezan na mandat Mestnega sveta Mestne obĉine 
Ljubljana. 
 
Prosim za vaš glas. 
38 ZA.  
NIHĈE PROTI. 
 
Gremo na 17. Predlog Sklepa o imenovanju Odbora za zaščito, reševanje in civilno zaščito. 
Razprava prosim. Ni razprave. 
 
Prehajamo na glasovanje. 
V Odbor za zašĉito, reševanje in civilno obrambo, se imenujejo. 
Kot predsednik, Gregor Isteniĉ in kot ĉlanice in ĉlani: 
Bruna Antauer. 
Roman Kolar. 
Iztok Kordiš. 
Robert Okorn. 
Sašo Stojanoviĉ Lenĉiĉ. 
Uroš Minodraš. 
 
Mandat ĉlanov odbora je vezan na mandat Mestnega sveta MOL-a. 
 
Prosim za vaš glas. 
34 ZA.  
NIHĈE PROTI. 
 
Prehajamo na 18. Predlog Sklepa imenovanja Komisije za poimenovanje naselij in ulic… 
 
GOSPOD ALEŠ ĈERIN 
Gospod ţupan, predlagam, da o tem sklepu ne razpravljamo in ne glasujemo, ker ni 
sestavljen skladno z našimi pravili. Manjka nam namreč en mestni svetnik v tej komisiji. 
Tako, da bomo prišli z novim predlogom. Hvala lepa. 
 
GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 
Dajem… navzočnost imamo ugotovljeno, po celotni točki. 
 
Dajem ta predlog na glasovanje, da se o navedenem sklepu ne glasuje, do novega 
predloga. 
Prosim, predlagam, da se ne glasuje. 
 
Prosim za vaš glas. 
31 ZA. 
1 PROTI. 
Sprejeto. 
 



 

 

Prehajamo na 19. Predlog. Predlog Sklepa o imenovanju uredniškega odbora Glasila 
Ljubljana.  
Razprava prosim. 
Ni razprave. 
 
Glasovanje poteka O PREDLOGU: 
V Uredniški odbor Glasila Ljubljana, se imenujejo: 
Kot predsednik, Mitja Meršol in kot ĉlanice in ĉlan, naslednji: 
Tjaša Ficko. 
Vesna Kos Bleiweis. 
Anţe Logar. 
Stanka Ritonja. 
 
Mandat ĉlanov uredniškega odbora, je vezan na mandat Mestnega sveta Mestne 
obĉine Ljubljana. 
 
Prosim za vaš glas. 
35 ZA.  
NIHĈE PROTI. 
 
Prehajamo na 20. točko. Predlog Sklepa o imenovanju Komisije za stanovanjska posojila 
Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana.  
Razprava prosim? Ni razprave. 
 
Prehajamo na glasovanje: 
V Komisijo za stanovanjska posojila Javnega stanovanjskega sklada Mestne obĉine 
Ljubljana, se imenujejo: 
Kot predsednik, Iztok Kordiš in kot ĉlani in ĉlanica: 
Anton Kastelic. 
Darja Krstiĉ. 
Marko Šiška 
Marjan Jernej Virant. 
 
Mandat komisije je vezan na mandat mestnega sveta.  
 
Prosim za vaš glas. 
35 ZA.  
NIHĈE PROTI. 
 
21. Predlog Sklepa o imenovanju članov Nadzornega sveta Javnega stanovanjskega sklada 
Mestne občine Ljubljana.  
Razprava prosim. Ni razprave. 
 
Glasovanje poteka O SKLEPU: 
V Nadzorni svet Javnega stanovanjskega sklada Mestne obĉine Ljubljana se 
imenujejo: 
Marko Bokal. 
Matjaţ Janša. 
Urša Otoniĉar. 
Danilo Tomšiĉ. 
Jelka Ţekar. 
 
Mandat imenovanih traja 4 leta. 
 
Prosim za vaš glas. 
36 ZA.  



 

 

NIHĈE PROTI. 
 
Prehajamo na 22. Predlog Sklepa o prenehanju mandata in imenovanju nadomestnih 
predstavnikov Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana v Svet za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu. 
Razprava prosim. Ni razprave. 
 
Glasovanje poteka O DVEH SKLEPIH: 
Slavku Slaku in Romanu Kolarju, preneha mandat ĉlanov Sveta za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu. 
V Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, se kot predstavnika Mestnega 
sveta Mestne obĉine Ljubljana imenujeta: 
Predsednik, Boris Makoter in 
ĉlan Anton Kranjc.  
 
Mandat imenovanih je vezan na mandat ĉlanov sveta. 
 
Prosim za vaš glas. 
38 ZA.  
NIHĈE PROTI. 
 
Prehajamo na 23. Predlog Sklepa o prenehanju mandata o imenovanju nadomestne 
predstavnice Mestne občine Ljubljana v Svet Osnovne šole Savsko naselje. 
Razprava prosim. Ni razprave.  
 
Glasovanje poteka O PREDLOGU SKLEPA: 
Ingrid Köstner preneha mandat ĉlanice Sveta Osnovne šole Savsko naselje. 
V Svet Osnovne šole Savsko naselje, se kot predstavnico mestne obĉine imenuje Ana 
Rebiĉ Ĉerne. 
 
Mandat imenovane je vezan na mandat sveta šole.  
 
Prosim za vaš glas.  
37 ZA. 
NIHĈE PROTI. 
Sprejeto. Hvala lepa. 
 
24. Predlog Sklepa o prenehanju mandata in imenovanju nadomestne predstavnice Mestne 
občine Ljubljana v Svet Javnega zavoda Pionirski dom, Center za kulturo mladih. 
Razprava prosim. Ni razprave. 
 
Prehajamo na glasovanje. 
Anji Bah Ţibert preneha mandat ĉlanice Javnega zavoda Pionirski dom, Center za 
kulturo mladih. 
V Svet Javnega zavoda Pionirski dom, Center za kulturo mladih, se imenuje Ida 
Medved. 
 
Mandat imenovane je vezan na mandat sveta zavoda. 
 
Prosim za vaš glas. 
35 ZA. 
NIHĈE PROTI. 
Hvala lepa. 
 
Prehajamo na 25. Predlog Mnenja h kandidaturi za ravnateljico Osnovne šole in vrtca 
Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana.  



 

 

Razprava prosim. Ni razprave. 
 
Prehajamo na glasovanje O PREDLOGU SKLEPA: 
Pavli Banjanac in Bernardi Kokalj, se da pozitivno mnenje h kandidaturi za 
ravnateljico Osnovne šole in vrtca Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana. 
 
Prosim za vaš glas. 
37 ZA. 
NIHĈE PROTI. 
 
26. Predlog Mnenja h kandidaturi za direktorico Doma za starejše občane Ljubljana Vič 
Rudnik.  
Razprava prosim. Ni razprave. 
 
Prehajamo na glasovanje O SKLEPU: 
Meliti Zorec se da pozitivno mnenje h kandidaturi za direktorici Doma za starejše 
obĉane Ljubljana Viĉ Rudnik. 
 
Prosim za vaš glas. 
38 ZA. 
NIHĈE PROTI. 
 
Gremo na 27. Predlog Sklepa o imenovanju vršilke dolţnosti direktorja Javnega zavoda 
Lutkovno gledališče Ljubljana.  
Razprava prosim. Ni razprave.  
 
Glasovanje poteka. 
Za vršilko dolţnosti direktorja Javnega zavoda Lutkovno gledališĉe Ljubljana se 
imenuje Jera Ivanc.  
 
Mandat vršilke dolţnosti direktorja traja do imenovanja direktorja javnega zavoda, 
vendar najdlje za eno leto.  
 
Prosim za vaš glas. 
36 ZA.  
NIHĈE PROTI. 
 
In s tem smo prvo točko zaključili. Prehajam na današnjo 2. točko dnevnega reda.  
 
AD 2. 
PREDLOG SKLEPA O FINANCIRANJU POLITIĈNIH STRANK 
 
Gradivo za to točko ste prejeli s sklicem seje. Pred sejo ste prejeli še amandma gospoda  
Mihe Jazbinška.  
Ker pristojno delovno telo še ni bilo imenovano in ni moglo obravnavati Predloga Sklepa o 
financiranju političnih strank, dajem v skladu s petim odstavkom 50. člena poslovnika 
mestnega sveta na glasovanje… 
 
Ugotavljam navzočnost. 
40. 
 
Glasovali bomo O PREDLOGU SKLEPA: 
Mestni svet Mestne obĉine Ljubljana ob smiselni uporabi 50. ĉlena poslovnika 
mestnega sveta odloĉa o zadevi iz 2. toĉke doloĉenega dnevnega reda 1. izredne 
seje z naslovom Predlog Sklepa o financiranju politiĉnih strank,  brez obravnave na 
pristojnem delovnem telesu. 



 

 

 
Prosim za vaš glas. 
33 ZA. 
5 PROTI. 
 
Izvolite, bo gospod Bregar pojasnil dodeljevanje te točke. 
 
GOSPOD MATJAŢ BREGAR 
Gospod ţupan, hvala za besedo. Spoštovane svetnice in svetniki. Pred vami je prvič 
Sklep o financiranju političnih strank. Prejšnja leta tega sklepa nismo sprejemali, ker niti ni 
bilo potrebe. Vendar je naš notranji… revizija, odločila, da je vseeno potrebno. Ta sklep se 
sprejema na podlagi Zakona o političnih strankah, ki določa, da lahko tudi mestni svet 
financira politične stranke, če so le te dobile določene kvote na zadnjih volitvah. Po tem 
izračunu, bi dobile, bi dobile ta sredstva 9 političnih strank. Glede Amandmaja Mihe 
Jazbinška, ga pa ne podpiramo, ker je v zakonu točno določeno, da se sredstva določajo  
v proračunu in ne v sklepu.  Hvala.  
 
GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 
Hvala lepa gospod Bregar. Odpiram razpravo, skupaj o Amandmaju gospoda Jazbinška in 
o Predlogu sklepa. 
 
Navzočnost smo ugotovili za celotno točko.  
 
Izvolite, razprava je odprta. Izvolite gospod Jazbinšek. 
 
GOSPOD MIHA JAZBINŠEK 
Moram reč, da sem tako razlago mojega amandmaja pričakoval, z ozirom na to, kar 
moram pričakovat od predlagateljev te točke. Načelna odločitev je ta sklep. Da se 
financirajo politične stranke, zato, ker v zakonu piše - lahko, ne?  Zato je bilo treba 
načelno odločitev sprejet. Zakon seveda reče pa tudi, da se v posameznem proračunu, 
vsako leto sproti, določi višina teh sredstev za politične stranke. Seveda je načelna 
odločitev, ki je popolnoma prazna, ne? Seveda brezpredmetna, če se ne določi zgornja 
meja, ki je sicer določena ţe v zakonu, ali pa se povzame ta zgornja meja. Seveda, treba 
je pa tudi spodnjo mejo določit, kot en okvir tega, kaj se bo dogajalo ob vsakem proračunu 
v tem mandatu. Ker, drugače bomo seveda v tem deleţni, ne? V vsakem proračunu, 
nekega licitiranja, ne? Kok procentov to je? Od proračuna? Gor, dol in tako naprej. Zato je 
moj predlog zelo jasen. Ne? Da je spodnjega limita 0,5%, tistih sredstev, ki se namenjajo 
za delo političnih strank. Zgornja pa 0,6, kakor ţe tudi sicer zakon določa. Ne? Seveda, 
precizna določitev je pa potem v vsaki proračunski razpravi, vsako leto, ne? Ni pa rečeno 
seveda, da, da v okvirnem izhodišču, ne moremo mi v tem načelnem sklepu nič povedat, 
ne? Zato se seveda čudim taki obrazloţitvi predlagatelja, še posebej, da se opredeljuje, 
preden je seveda bil lahko ta amandma obrazloţen. Hvala lepa.  
 
GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 
Še kdo k razpravi? Izvolite. Se opravičujem, ne?  Pavla Murekar… se bom navadil, ne? 
Se opravičujem, bom pa kakšno drugo poklical, saj sem prej navajen bil, ne? Sedite na 
mestu, kjer je bil gospod Kovačič. Pa ste vi bolj prijazni. Tako, da…  
 
…/// … iz dvorane – nerazumljivo…/// 
 
A Gregor je bil? Ampak tudi gospod Gregor je bolj prijazen, tako, da je v redu, ne? Pa brez 
zamere Gregorju, ne? Izvolite gospa Murekar.  
 
GOSPA PAVLA MUREKAR 
Sem mislila, da me boste vi vklopil… Pardon… Pri tem sklepu je, gre za to, da preprosto 
nima podlage v zakonu. Sklep tudi sicer mora imeti podlago v zakonu in je popolnoma 



 

 

neodvisen od tega, kaj vaša notranja interna, revizijska komisija, določa. Sklep je 
konkreten pravni akt, ki ima na podlagi Zakona o splošnem upravnem postopku, uvod, 
izrek, obrazloţitev in pravni pouk. Izda se na zahtevo stranke, ali po uradni dolţnosti. In se 
stranki, o kateri se odloča, tudi vroči in je glede na vročitev, vezan na… dokončnost in na 
pravnomočnost in na izvršljivost. In nima veljavnosti. Ta sklep, kot tak, je v celoti 
nezakonit. Tudi iz razloga, ker se 26. člen Zakona o… o političnih strankah, ne sklicuje na 
ta sklep, ne podpiše ga ţupan, ne pripravi ga sluţba in ne potrjuje ga mestni svet. Znesek, 
ki je namenjen političnim strankam, je za vsa leta znan in je znan ţe celo leto 2010. To je 
znesek 112.440… mislim, da… €. In vse, kaj bi morali ugotoviti oziroma pravilno ste 
ugotovili, pristojna sluţba ta cenzus, po katerem… sredstva, ta sredstva, proračunska 
sredstva, ki so bila v letu, tekočem proračunskem letu določena, pripadajo strankam, v 
določenem procentu. To se pravi, da se tem, po tem, teh devetih strank, glasovi seštejejo. 
To je skupaj 45790 glasov. Od tega znaša deleţ Slovenske demokratske stranke 36%  
oziroma dvanajstina 3.355 €. Veste, da se stranke financirajo na podlagi zakona 
mesečno. In to je točno določen, znan znesek. Za mesece, oktober, november in 
december. Po tem, ko je Slovenska demokratska stranka oziroma tudi vseh ostalih 9, 
ostalih 8, pridobilo moţnost za ta sredstva. In, ki so za januar, do vključno september 
nekoliko niţja, ker je pač tudi, govorim za Slovensko demokratsko stranko, imela nekaj 
manj glasov. Tako, da mislim, da bi o samem… pravnem vidiku tega sklepa bilo zelo, zelo, 
zelo dobro premisliti. Sklep nima členov, obrazloţitev… Sem ţe prej povedala. Njegov 
sestavni del, to ni nekaj… neka, nek dodan prosti spis. Predvsem pa, ta predloţeni sklep o 
ničemer ne govori. Nič se z njim ne določa. Gre namreč, ponavljam, za sredstva, ki so ţe 
znana. In, ki jih je samo potrebno razdelit procentualno strankam in se izplačujejo po 
dvanajstinah. Kar pomeni, da nam za oktober in november in do konca tega leta, tudi za 
december, ţe pripada pribliţno 10.000,00 €.  
 
GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 
Hvala lepa. Replika gospod Jazbinšek. 
 
GOSPOD MIHA JAZBINŠEK 
Ja, zdaj vidim, da se je razprava začela okrog – da, ali ne, sklep. Sklep seveda – da, ne? 
Tudi ta sklep ima obrazloţitev. Oprostite, jaz tu berem, ne? Tako, da ne vem, kaj je tle 
narobe? Torej, za letošnje leto je star sklep, ne? Ampak, to velja za en mesec. Sicer pa 
rabimo mi načelen sklep, ne? Za cel mandat. Saj ne bomo mi vsako leto sprot se 
pogovarjali o da, ali ne. Da bi potem seveda, če se bomo pa odločili za da, določali višino. 
Da ali ne se odloča s tem sklepom. Tako, kot je napisan. In seveda, drugo, kar je, da sklep 
ni prazen, ne? Je primerno seveda spodnjo mejo, zgornja meja je pa tud določena. Zato, 
da se ne bi v vsakem proračunu sprot najprej razpravljalo o da ali ne dat strankam denar. 
In potem pa spet naprej razpravljali o višini tega… je, to se pravi, da jaz repliciram temu, 
da se SDS odpoveduje pravici na sklep sprejet, o tem, da bi bile politične stranke 
financirane. Hvala lepa. 
 
GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 
Še kdo prosim? Gospod Mate, izvolite.  
 
GOSPOD DRAGUTIN MATE 
Ja, saj v bistvu ne gre za odrekanje, za sklep. Gre za čisto nekaj drugega. Po našem 
mnenju, morajo strokovne sluţbe oziroma takrat, ko je proračun sprejet, se izdat odločba 
o tem, kako to pripada. In razrez je jasen. Saj se ne odloča vsako leto posebej o tem. 
Določi se samo višina, ki jo  sprejmemo tle, v mestnem svetu. Torej, na podlagi te višine, 
razreza, ki je znan, ser vsako leto izda sklep. Zato se nam zdi pod vprašaj, ali je potrebno 
nam tukaj odločati s sklepom? Ali je dovolj, da se izda sklep. Ob tem bo tudi revizijska, 
notranja revizija in zunanja, če to kdaj pogleda, videla, da je to delano v skladu s predpisi. 
Sam zakon namreč določa, da se o temu izda nek sklep, za katerega pa mestni svet ne 
rabi, ne rabi sprejemat nobene odločitve. Ker je to ţe po Zakonu o financiranju političnih 
strank. Hvala.  



 

 

 
GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 
Še kdo prosim? Zaključujem razpravo. In samo kratko pojasnilo. 
 
Mi ta sklep, kot sklep potrebujemo iz formalnih razlogov, ker je priporočilo, da imamo 
sklep. Čeprav je v proračunu ţe tako in tako zajet. Kot drugo, osebno menim, da je 
amandma, kot je predlagan, neodgovoren. Tudi do prebivalcev Mestne občine Ljubljana, 
kajti v teh številkah, v tem razponu, povišuje dosedanjo porabo za politične stranke, od pet 
do sedemkrat. In mislim, to ne moremo sprejet. Zato pravim, predlagam, da se amandma 
zavrne. Da se ga ne sprejme. 
 
Prehajamo na glasovanje O AMANDMAJU GOSPODA JAZBINŠKA in predlagam, da 
je odgovor ne, ki pravi: 
V prvem odstavku 2. ĉlena Predloga Sklepa o financiranju politiĉnih strank se za 
besedilom - Višino sredstev, ki se nameni za financiranje politiĉnih strank, se doloĉi v 
proraĉunu za posamezno proraĉunsko leto, -  se na koncu doda vejica in besedilo: - 
tako,  da ta niso manjša od 0,5 in ne presegajo 0,6 sredstev, ki jih ima lokalna 
skupnost opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje obĉin.  
Predlagam, da je naš odgovor ne. 
 
Prosim za vaš glas. 
2 ZA. 29 PROTI. 
Ni sprejeto. 
 
In sedaj prehajamo na glasovanje O PREDLOGU SKLEPA, ki prosim, da ga potrdite. 
Glasovanje pravi… sklep pravi: 
Mestni svet Mestne obĉine Ljubljana sprejme Predlog Sklepa o financiranju politiĉnih 
strank. 
 
Prosim za vaš glas. 
Rezultat glasovanja: 
36 ZA. 
NIHĈE PROTI. 
Hvala lepa. 
 
S tem je dnevni red današnje seje izčrpan.  
 
Če mi dovolite še tri minutke… vsaj za nekaj informacij, ki mislim, da so tudi za vas 
pomembne. 
 
Jaz bi bil zelo vesel, če bi naslednja štiri leta tako hitro gredo seje. Pa ni treba, da gredo s 
takim rezultatom, kot danes, ne? Ker bi nas vprašali, če smo se res dogovorili. Rad bi vam 
pa povedal o eni kadrovski zadevi, ki vam bo pomagala pri sodelovanju.  
 
Imenoval sem dve podţupanji in tri podţupane. Iz prejšnjega mandata ostaja gospa Dakić, 
pokriva proračun in finance. Potem kolega Koţelj, glavni idejni in tudi izvedbeni tvorec 
prenove Ljubljane. Aleš Čerin, kadrovske zadeve in pravne zadeve. Jani Möderndorfer, ki 
ima področje, kot vemo, od prej, četrtne skupnosti in odnos s sosednjimi občinami, socialo, 
kulturo, šport. In pa na novo je Tjaša Ficko, korporacijsko komuniciranje, ne? In pa prenos 
dobrih praks iz Evrope. Mi smo resno se odločili, da štartamo na to izjemno izboljšanje 
pozicije na Merserjevi lestvici in to nam je ključna točka.  
 
Ob tem bi vam tudi povedal, da bomo objavili na spletni strani rezultat dela mestnega sveta 
v prejšnjem mandatu in kot ključne podatke bi vam povedal, da smo imeli sprejetih sklepov 
v zadnjih štirih letih 1120. Nesprejetih je bilo 8. In umaknjenih predlogov samo tri. Vloţenih 
je bilo 615 amandmajev. Od tega 273 mojih, ki so sledili v bistvu predlogom odborov. In pa 



 

 

gospoda Jazbinška, ki jih je imel 35, Gregor Istenič 17, Svetniški klub LDS 55 in Svetniški 
klub SDS 39.  
 
In podatek, ki se mi zdi izjemno zanimiv. V štirih letih je bila navzočnost svetnikov, 
prisotnosti,  92,63%.  Na vseh sejah so bili navzoči: Milena Mileva Blaţić, Marko Bokal, 
Marta Bon, Aleš Čerin, Jadranka Dakić, Gregor Istenič, Miha Jazbinšek, Mojca Kavtičnik 
Ocvirk, Miloš Pavlica, Dunja Piškur Kosmač, Peter Vilfan, Ignac Polajnar in Marjan Jernej 
Virant. In… najboljša prisotnost je bila 94,88%. In najslabša 86,80%. Po najboljši prisotnosti 
Lista Zorana Jankovića, po najslabši LDS. Ampak, vsi ti podatki kaţejo, ne? Na izjemno 
odgovornost vseh mestnih svetnic in svetnikov. In sem prepričan, da bomo v tem mandatu 
tudi to ponovili. V tej odgovornosti do mesta.  
 
Mi bomo gradiva pripravljali kot do sedaj, zelo jasno napisani predlogi sklepov. Odbori bodo 
obravnavali, razen enega, ki ga moramo še doreč, ki je danes bil umaknjen. Če komu kaj ni, 
ne odgovarja, v pisanju gradiv. Če misli, da je treba kaj dopolniti, popraviti, lepo prosim za 
konkretne predloge,ker bi rad, da so gradiva čim bolj jasna.  
 
Danes pa hvala lepa za prijaznost. Vabim vas na zakusko. Tudi tu, če mislite… Jadranka, 
na glas mi povej… ne zastopim… pantomimo ne znam še, ne?  Tudi tu, če boste imeli 
kakšne pripombe na… hrano, ne? Tudi to dajte pripomniti, pa bomo vse upoštevali. 
Jadranka? … 
 
…/// … iz dvorane – nerazumljivo…/// 
 
Prosim?  
 
…/// … iz dvorane – nerazumljivo…/// 
 
Jaz sem ţe zadnjič čestital, ne? Vsem mestnim svetnikom. In tudi danes. Hvala lepa. Je 
razumljivo, da odborom. Predvsem se zahvaljujem za izjemno odgovorno delo. Nimam kaj 
čestitat, ker morajo veliko garat, ne? Na tem. Hvala lepa. In srečno! Hvala Jadranka.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 


